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1. Wprowadzenie 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2007 – 2013 jest jednym z 16 programów regionalnych dla realizacji Strategii Rozwoju 
Kraju i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013 (Narodowej 
Strategii Spójności; NSRO/NSS) w zakresie polityki wzrostu konkurencyjności i 
wyrównywania szans rozwojowych planowanych przez samorządy województw. 

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007 – 2013 opracowany został w Urzędzie Marszałkowskim, w 
Departamencie Rozwoju Regionalnego przy współpracy członków Zespołu Roboczego do 
przygotowania RPO, powołanych uchwałą nr 18/272/2005 Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2005 r. oraz Departamentu WdraŜania 
Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego i odnośnych departamentów 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Projekt RPO – wersja I w dniu 26 października 2005 
r. został przyjęty przez Zarząd Województwa i jako projekt wstępny skierowany został do 
konsultacji społecznych. Obecna wersja V programu uwzględnia wnioski dotychczasowych 
konsultacji społecznych oraz ustalenia konsultacji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. 
Będzie ona przedmiotem dalszych konsultacji społecznych, oceny ex-ante, oceny wpływu 
realizacji programu na środowisko przyrodnicze. Ostateczna wersja programu będzie 
przedmiotem negocjacji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, a następnie z Komisją 
Europejską. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2007 – 2013 zamierzony jest jako podstawowy instrument realizacji celów Strategii 
Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020. Strategia programu jest 
w pełni spójna z załoŜeniami rozwoju przyjętymi w Strategii Rozwoju Kraju na lata  
2007-2015, celami akcentowanymi przez Narodową Strategię Spójności 2007-2013 
(NSRO), a takŜe z celami Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, Strategii Lizbońskiej, z 
priorytetami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013.  

Projekt programu zawiera: diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa  
z analizą SWOT, informację o pomocy  publicznej dla województwa, w tym ze środków 
przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, strategię rozwoju regionu 
oraz priorytety jej realizacji, plan finansowy programu oraz system jego wdraŜania.  

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w lata 2007-2013 jest tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności 
województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru, to 
jest stanowienie w nim warunków dla dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego, 
wzrostu potencjału i efektywności gospodarowania, kreowanie zdolności do skutecznej 
gospodarczej rywalizacji z otoczeniem przy respektowaniu zasad zrównowaŜonego rozwoju.  

Program będzie finansowany z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
publicznych środków krajowych, środków prywatnych. Za wdraŜanie programu 
odpowiedzialny będzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Regionalny 
Program Operacyjny realizowany będzie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. 
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2. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej wojewód ztwa 

2.1. Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa 

 

Województwo kujawsko-pomorskie połoŜone jest w północnej części kraju, nad 
Dolną Wisłą, Brdą, Drwęcą i Notecią. Sąsiaduje z pięcioma województwami: pomorskim, 
warmińsko-mazurskim, mazowieckim, wielkopolskim i łódzkim. Posiada tranzytowy 
charakter w relacjach Skandynawia – Europa Południowa oraz Kraje Bałtyckie i Rosja – 
Europa Zachodnia.  

Województwo obejmuje 17970 km2 powierzchni i w końcu 2004 r. zamieszkiwało je 
2068,3 tys. ludności. Obecni mieszkańcy kujawsko-pomorskiego stanowią 5,4% ludności 
naszego kraju. 

Region charakteryzuje się siecią osadniczą o korzystnej strukturze przestrzennej  
i hierarchicznej dla rozwoju. Sieć tę tworzą 52 miasta i prawie 3,6 tys. miejscowości 
wiejskich. Województwo naleŜy do średnio zurbanizowanych, ludność zamieszkująca 
miasta stanowi 61,7 %. Do największych miast naleŜą  Bydgoszcz (368,2 tys.) i Toruń 
(208,3 tys.) - ośrodki centralne obszaru metropolitalnego oraz Włocławek (120,4 tys.), 
Grudziądz (99,8 tys.) i Inowrocław (77,6 tys.).  

Pod względem administracyjnym województwo dzieli się na 19 powiatów ziemskich 
oraz 4 miasta na prawach powiatu (144 gminy). Funkcjami stołecznymi w regionie 
podzieliły się Bydgoszcz – siedziba Wojewody i Toruń – siedziba Marszałka i Sejmiku 
Województwa. 

Kujawsko-pomorskie ma korzystne uwarunkowania dla rozwoju rolnictwa, 
wybranych gałęzi przemysłu oraz turystyki. WyróŜnia się wysokim udziałem powierzchni 
uŜytków rolnych, których wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest 
korzystniejszy niŜ średnio w kraju (69,1 pkt. wobec 66,6 pkt.). 

Znaczące walory przyrodniczo-krajobrazowe (23,6% powierzchni leśnej, 32,4% 
powierzchni objętej róŜnymi formami ochrony prawnej) oraz bogate dziedzictwo kulturowe 
sprzyjają rozwojowi turystyki. 

Od początku transformacji ustrojowej województwo ma nadmierne zasoby siły 
roboczej i trudności zrównowaŜenia lokalnych rynków pracy.  

W końcu 2004 r. w krajowym rejestrze gospodarki narodowej REGON na terenie 
województwa zarejestrowanych było 185 tys. podmiotów gospodarczych. 

W 2002 r. w województwie w kujawsko-pomorskim wytworzono 4,9% wartości 
Krajowego Produktu Brutto, sytuując się pod tym względem na 8 miejscu w kraju. 
Wytworzony w regionie PKB stanowił 91,2% wartości średniego wojewódzkiego Produktu 
Krajowego.  

Głównym źródłem wartości dodanej brutto w województwie były usługi - 65,1%, 
przemysł i budownictwo dostarczyły 29,9%, natomiast rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 
tylko 5% ogólnej wartości. Wartość dodana brutto wypracowana w województwie 
kujawsko-pomorskim przez jednego pracującego lokowała region na 9 miejscu w kraju.  
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Rysunek 1. Podział administracyjny województwa kujawsko-pomorskiego 
Źródło: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku 
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Sytuację regionu na tle kraju prezentuje w ujęciu dynamicznym poniŜsza tabela: 

Tabela 1. Województwo kujawsko-pomorskie na tle w kraju w 1999 i 2004 r. 

Lp. Mierniki 
1999 

kraj=100 

Lokata  
w kraju 

2004 

kraj=100 

Lokata 

w kraju 

1. Ludność województwa ogółem  5,4 10 5,4 10 

2. Nakłady inwestycyjne (ogółem)  w mln zł  3,7 8 3,9 10 

3. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w mln zł  5,3 8 4,7 8 

4. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w tys.  5,5 7 4,6 8 

5. Przeciętne zatrudnienie w budownictwie w tys.  4,3 9 3,4 9 

6. Bezrobotni zarejestrowani ogółem w tys.  6,7 8 6,7 11 

7. Stopa bezrobocia (wskaźnik dla województwa) 16,9 13 23,6 13 

8. 
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane  
w rejestrze REGON  

5,2 9 5,2 9 

9. 
Noclegi udzielone w obiektach zbiorowego 
zakwaterowania  

3,7 9 4,6 9 

10. 
Produkcja Ŝywca rzeźnego w przeliczeniu na mięso  
w tys. ton  

9,7 3 9,3 4 

11. Produkcja trzody chlewnej w tys. szt.  11,6 2 12,2 2 

12. Zbiory zbóŜ w tys. ton  8,4 4 8,4 5 

13. 
Absolwenci szkół wyŜszych, średnich i zasadniczych, 
którzy podjęli pierwszą pracę w tys.  

4,6 8 4,2 10 

14. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w mln zł  2,6 10 2,3 9 

15. Produkt Krajowy Brutto w mln zł. 4,8 8 4,9 8 

Źródło: Roczniki Statystyczne Województw 2000 i 2005, GUS, Warszawa 2000 i 2005. 

 

Województwo kujawsko-pomorskie w świetle licznych wyznaczników jego pozycji 
na tle pozostałych województw w kraju jest regionem środka tabeli, regionem 8 pozycji. 

W okresie 1999-2004, w niektórych dziedzinach kujawsko-pomorskie zwiększyło 
swoje udziały w kraju, ale generalnie nie zmieniło to wcześniej zajmowanych pozycji, co 
stawia województwo na niekorzystnej 12 pozycji w kraju pod względem dynamiki rozwoju 
społeczno-gospodarczego przy niskim zróŜnicowaniu wewnątrz regionu. W latach 1999-
2004 róŜnice międzyregionalne w Polsce pogłębiły się. Utrzymanie wcześniejszych pozycji, 
przy wzroście udziałów na tle kraju, dowodzi występowania pozytywnych tendencji zmian 
w regionie. O ile województwo  na tle kraju zajmuje środkową pozycję to na tle UE zajmuje 
gorszą pozycję, zwłaszcza pod względem stopy bezrobocia czy PKB / 1 mieszkańca. 

 

 



Tabela 2. Wybrane wskaźniki – województwo na tle kraju i Unii Europejskiej 

 

Źródło: Roczniki Statystyczne Województw 2001, 2004 i 2005, GUS, Warszawa 2001,2004 i 2005. Roczniki Statystyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2001,2004 i 
2005, Urząd Statystyczny, Bydgoszcz 2001, 2004, 2005. M. Chałas, Unia Europejska w liczbach, Instytut Europejski, Łódź 2005. Polska w Unii Europejskiej, GUS, Warszawa 
2005. Europe in figures, Eurostat yearbook 2005, Eurpean Communities, Luxembourg 2005, http://eurostat.cec.eu.int/portal/ 
 

 

Kujawsko-Pomorskie Polska Unia Europejska 
Mierniki 

2000 2003 2004 2000 2003 2004 2000 2003 2004 

Stopa bezrobocia w % 19,2 24,6 23,6  16,4 19,2 18,8 8,8 9,0 9,0 

* dla 15 krajów 
19800 PPS 21 400  PPS 22 300  PPS PKB na 

mieszkańca w 
zł * dla 25 krajów 

17 165 19 169 . 9 100 PPS 9 800 PPS 10 600  PPS 

21700  PPS 23300  PPS 24300  PPS 

Gęstość zaludnienia 115 115 115 122 122 122 117,8 115 115 

Przyrost naturalny na 1000 ludności 0,9 0,4 0,5 0,3 - 0,4 - 0,2 0,7 0,4 1,0 

Wskaźnik zatrudnienia w % (25 
krajów) 

. 43,5 43,8 . 44,0 44,3 62,4 62,9 63,3 



 
2.1.1. Infrastruktura  

 Infrastruktura techniczna i społeczna mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego województwa, dla oceny jego atrakcyjności i konkurencyjności.  

 

Infrastruktura transportowa 

 Województwo kujawsko-pomorskie w układzie przestrzennym posiada korzystny 
układ komunikacyjny. Gęstość dróg publicznych o nawierzchni twardej w województwie 
zbliŜona jest do średniej w kraju i w 2004 r. wynosiła 76,7 km na 100 km2 powierzchni.  

 W sieci drogowej województwa nie występują drogi klas autostrada i ekspresowa. 
Większość dróg regionu znajduje się w złym stanie technicznym (niekiedy krytycznym). 
Pilnego remontu wymaga 27,6 % dróg krajowych tj. 252,8 km będących w złym stanie 
technicznym. Stan dróg krajowych w latach 2002-2005 nie uległ znaczącej poprawie. 

 

Tabela 3. Stan dróg krajowych w województwie kujawsko-pomorskim 

krajowe „1-cyfrowe” krajowe „2-cyfrowe” 

2002 r. 2005 r. 2002 r. 2005 r. Stan dróg 

km % km % km % km % 

dobry 82,2 30 150,2 54 185,1 28 226,6 36 

niezadowalający 106,5 38 92,2 33 254,9 39 193,7 30 

zły 89,0 32 35,6 13 199,2 31 217,2 34 

Źródło: Strategia Rozwoju Transportu w Województwie Kujawsko - Pomorskim do 2015 r. 

 

Niezadowalający jest równieŜ stan techniczny dróg wojewódzkich, ocenia się, Ŝe 
remontu wymaga 922,3 km (47 % ogółu dróg wojewódzkich, 2004 r.).  

 Podstawowe drogi województwa nie są przystosowane do obecnego natęŜenia ruchu, 
i z tego teŜ względu występuje na nich niski poziom bezpieczeństwa wyraŜający się wysoką 
śmiertelnością w wypadkach komunikacyjnych (12,4 ofiar śmiertelnych na 100 wypadków 
w regionie przy 15/100 w kraju, i średnio nieco powyŜej 3 ofiar w krajach Unii 
Europejskiej). Brak obejść drogowych jest powaŜną przyczyną licznych utrudnień  
w codziennym funkcjonowaniu miast i licznych osiedli wiejskich.  

 W roku 2004 całkowita długość linii kolejowych w granicach województwa 
wynosiła 1581 km, z czego eksploatowanych było 1337 km (84,6 %). Gęstość linii 
kolejowych w województwie kujawsko-pomorskim - 7,1 km/100 km²  powierzchni jest 
nieco większa od średniej krajowej. W strukturze sieci podstawowe znaczenie mają linie 
kolejowe relacji północ – południe, z głównymi węzłami w Bydgoszczy, Toruniu  
i Inowrocławiu. Podobnie jak dotyczy to dróg, infrastrukturę transportu kolejowego 
charakteryzuje starość techniczna i zuŜycie eksploatacyjne, co w istotnej mierze decyduje  
o kosztach usług transportowych. Aktualna oferta usług przewozów pasaŜerskich w obrębie 
regionu nie odpowiada w pełni społecznemu zapotrzebowaniu. Korzystne zmiany w tym 



Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013- wersja V 

 10

zakresie następują wraz z wprowadzaniem do eksploatacji autobusów szynowych. 

 Dzisiejszy stan techniczny dróg i szlaku kolejowego łączących Bydgoszcz  
z Toruniem, ogranicza dostępność ich komplementarnych zasobów usług dla mieszkańców, 
nie ułatwia integracji społeczno-gospodarczej i funkcjonalno-przestrzennej tych miast. 

 Zapoczątkowana modernizacja Portu Lotniczego w Bydgoszczy korzystnie 
oddziałuje na jego funkcje, o czym świadczy wzrost liczby obsłuŜonych pasaŜerów  
w 2004 r. – 26,1 tys. i w 2005 r. 38,7 tys. (wg danych Portu Lotniczego). Port wymaga 
dalszej rozbudowy zarówno dla zwiększenia jego zdolności obsługi pasaŜerów jak  
i zwiększenia zakresu obsługi transportu towarowego (dostosowanie terminalu 
pasaŜerskiego do wymogów Schengen, budowa terminalu Cargo). Tego rodzaju inwestycje 
włączą go do europejskich sieci transportu lotniczego, zwiększą lokalizacyjną atrakcyjność 
aglomeracji Bydgoszczy i Torunia, województwa kujawsko-pomorskiego w kraju  
i w Europie.  

Niedostosowania związane z transportem, zwłaszcza drogowym, występują  
w licznych miastach regionu. Zaległościom w remontach dróg i ulic, towarzyszy brak obejść 
drogowych dla ruchu tranzytowego, brak przepraw przez rzeki, wiaduktów, tras 
średnicowych, eksploatacyjne zuŜycie sieci i taboru miejskiego transportu publicznego, 
zwłaszcza tramwajowego. 
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Rysunek 2. Stan dróg w województwie kujawsko-pomorskim. 
Źródło: Opracowanie Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we 
Włocławku na podstawie danych ZDW w Bydgoszczy  
 

Telekomunikacja / społeczeństwo informacyjne 

 Poziom telefonizacji województwa mierzony liczbą głównych łącz operatorów 
telekomunikacyjnych sieci publicznych w końcu 2003 r. ilustrowały 303 łącza na 1000 
mieszkańców (w kraju 322). Na 1 aparat telefoniczny ogólnodostępny, samoinkasujący 
przypadało w województwie 406 mieszkańców, gdy w kraju 446. 

 Dostęp gospodarstw domowych do internetu, szacowany ich odsetkiem w stosunku 
do ogółu takich gospodarstw, zwiększył się z 9,9 % w 2003 r. do 14,9% w 2004 r., ale  
w dalszym ciągu jest niŜszy od średniego dla Polski – 16,9 %, przy czym ok. 80% jest to 
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dostęp tylko za pośrednictwem modemu i standardowych sieci telekomunikacyjnych. 
Szacuje się, Ŝe tylko 30,8 % gospodarstw domowych posiada komputer osobisty (Polska - 
36%, średnia dla nowoprzyjętych krajów członkowskich UE - 43%). W toku jest budowa 
szerokopasmowej sieci szkieletowej z węzłami dystrybucyjnymi w 19 powiatach, mająca  
w przyszłości stanowić podstawę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej, a poprzez 
rozwój sieci lokalnych zapewniać dostęp do zasobów internetu i umoŜliwiać korzystanie  
z usług świadczonych za pośrednictwem sieci. W części juŜ czynnej sieci szerokopasmowej 
działa Regionalne Centrum Zarządzania Siecią w Toruniu, jest ona dostępna we Włocławku, 
Toruniu i Bydgoszczy. Uruchomiona została transmisja danych pomiędzy Bydgoszczą – 
Collegium Medium UMK a częścią szpitali w województwie w ramach Regionalnej Sieci 
Telemedycyny. W ramach Programu IKONKA działają w województwie kujawsko-
pomorskim 172 punkty powszechnego dostępu do internetu w bibliotekach publicznych we 
wszystkich gminach wiejskich i miejskich (nie jest to jednak dostęp szerokopasmowy). 

 

Rysunek 3. Struktura szkieletowa sieci szerokopasmowej w województwie kujawsko-
pomorskim. 
Źródło: Opracowanie Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we 
Włocławku na podstawie danych K-PSI Sp. z o.o. 
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Infrastruktura ochrony środowiska 

 Zagospodarowanie w infrastrukturę ochrony środowiska, pomimo sukcesywnej 
poprawy, nie jest nadal wystarczające dla zadowalającej redukcji niekorzystnych wpływów 
działalności człowieka na środowiska, czego odzwierciedleniem jest stan czystości wód.  
W 2004 r. stan czystości rzek w % ogółu wód rzek objętych monitoringiem przedstawiał się 
następująco: wody w klasie I – nie występowały, wody w klasie II – 7,1% wody w klasie III 
– 30,7%, pozostałe były to wody zanieczyszczone ponadnormatywnie. 

 W województwie występują jeszcze tereny, na których niedostatki tej infrastruktury 
oddziałują niekorzystnie na warunki bytowania mieszkańców, na lokalizację inwestycji 
gospodarczych, na stan środowiska.  

 Poziom zagospodarowania województwa w poszczególne elementy tej infrastruktury 
jest zróŜnicowany. Stosunkowo dobrze rozwinięta jest infrastruktura zaopatrzenia ludności 
w wodę, stacje ujmowania i uzdatniania wody, sieci wodociągowe. Wszystkie gminy 
województwa dysponują wodociągami zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

W ostatnim okresie dokonał się wyraźny postęp w rozwoju infrastruktury 
oczyszczania ścieków. Niemniej część czynnych oczyszczalni wymaga modernizacji, 
zarówno urządzeń jak i technologii oczyszczania. Z niedorozwoju sieci kanalizacyjnych 
wynika, Ŝe czynne oczyszczalnie wykorzystywane są w niepełnym stopniu, obsługują 60,2% 
ogółu ludności (w tym około 76% w miastach i prawie 11% na terenach wiejskich), co 
lokuje województwo na 8 miejscu w kraju.  

 

Tabela 4. Stan w gospodarce ściekowej w latach 2000 –2004 

Wyszczególnienie 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 

Ścieki przemysłowe i komunalne 
oczyszczone w % wymagających 
oczyszczenia 

73,6 86,2 90,1 93,1 97,6 

Ludność korzystająca z 
oczyszczalni w % ogółu ludności 

38,4 51,8 53,0 58,5 60,2 

Źródło: Województwo Kujawsko-Pomorskie 2005, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
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Rysunek 4. Gospodarka wodno-ściekowa 2004 r. 
Źródło: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku 

 

Niedostateczne jest zagospodarowanie województwa ograniczające zagroŜenie 
powodziowe w okresach nadmiaru wody (doliny: Wisły, Drwęcy i Noteci) i słuŜące 
gromadzeniu zasobów wody dyspozycyjnej dla zapobiegania suszy (tereny Kujaw i 
Pojezierza Chełmińskiego). 

 Pozytywne zmiany zachodzą w sferze gospodarki odpadami. Ilość wytworzonych 
odpadów ogółem w województwie zmniejszyła się z 3,1 mln ton w 2000 r. do 2,6 mln ton w 
2004 r., w przeliczeniu na mieszkańca odpowiednio 1,47 i 1,23 tony. W 2004 r. zebrano 490 
tys. ton odpadów komunalnych, w przeliczeniu na 1 mieszkańca 236,9 kg (Polska 256 kg, 
średnia UE-25 w 2001 r. - 518 kg). Nadal najpowszechniejszą metodą unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych wytwarzanych w regionie jest ich składowanie.  
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Rysunek 5. Gospodarka odpadami komunalnymi 2005 r.  
Źródło: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku 
 

 Tylko nieznaczna ich część jest kierowana do wtórnego wykorzystania – 9,8%  
(2004 r. wg WIOŚ w Bydgoszczy), to jest o 8,2 % więcej niŜ w roku 2003. Spośród 
czynnych 94 składowisk odpadów komunalnych część nie spełnia norm technologiczno-
sanitarnych, zatem wymaga modernizacji lub zamknięcia. 

ZagroŜeniem środowiska w województwie pozostaje emisja zanieczyszczeń  
do powietrza, której zasadniczym źródłem jest energetyka zawodowa (prawie 92% ogólnej 
emisji). Emisja zanieczyszczeń powietrza z najbardziej uciąŜliwych zakładów 
przemysłowych województwa kujawsko-pomorskiego stanowiła w 2003 r. w skali Polski 
4,1 %, co daje 7 miejsce w kraju (w 2002 r. 9 miejsce). Mimo inwestycji redukujących tę 
emisję, oddziałuje ona niekorzystnie na jakość powietrza w rejonach: Bydgoszczy, Torunia, 
Włocławka, Grudziądza, Świecia, Inowrocławia, Janikowa i Barcina.  
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Infrastruktura społeczna 

 Podobnie jak w kraju, w województwie kujawsko-pomorskim występuje powaŜny 
niedobór mieszkań. Szacuje się, Ŝe około 85 tys. gospodarstw domowych w regionie nie 
posiada mieszkania. W 2004 r. nasycenie w mieszkania, tj. liczba mieszkań  przypadająca na 
1000 ludności faktycznie zamieszkałej wynosiła w województwie kujawsko-pomorskim 
322,4, gdy w kraju 332,3. Wśród krajów Unii Europejskiej powyŜsze wskaźniki lokowały 
region na jednym z ostatnich miejsc. Wielkość przeciętnej powierzchni uŜytkowej 
mieszkania na jedną osobę 21,1 m² (kraj 22,9 m²) sytuowała województwo na 16 miejscu w 
kraju.  

Prawie 75% mieszkań w województwie znajduje się w budynkach wybudowanych 
po 1944 r. Zasoby powojenne stanowią 77% mieszkań w miastach i 70% mieszkań na wsi. 

Najstarsze zasoby mieszkaniowe, znajdujące się w budynkach wybudowanych przed 
1918 r., występują przewaŜnie w miastach i 63% mieszkań tego zasobu było własnością 
osób fizycznych (2002 r. dane Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań). 
Drugim właścicielem tak starych zasobów - 31% były gminy. Jakość zasobów 
mieszkaniowych obu kategorii właścicieli jest niska, a ograniczone ich moŜliwości 
finansowe w zakresie remontowania tych zasobów powodują ich dalszą degradację.  

W roku 2004 zasoby mieszkaniowe komunalne stanowiły 9,5 % ogólnych zasobów 
mieszkaniowych w województwie tj. 63,2 tys., w tym nowo oddanych do uŜytku były 82 
mieszkania o przeciętnej wielkości 44,2 m2, co podkreśla znikomą aktywność inwestycyjną 
gmin wobec zgłaszanych potrzeb na mieszkania komunalne, socjalne. 

Dostępność usług medycznych w regionie mierzona liczbą mieszkańców na łóŜko  
w szpitalach ogólnych i na ambulatoryjny zakład opieki zdrowotnej jest gorsza aniŜeli 
średnio w kraju. W 2004 r. na 1 łóŜko przypadało przeciętnie 227 osób co lokowało 
województwo na 11 pozycji w kraju. Realna dostępność świadczeń zdrowotnych w regionie 
zaleŜna jest jednak nie tyle od wielkości bazy materialnej słuŜby zdrowia, ale jej stanu 
technicznego, nowoczesności wyposaŜenia medycznego, sprawności ratownictwa 
medycznego oraz finansowego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych. Infrastruktura 
lecznictwa specjalistycznego rozwija się głównie w Bydgoszczy i Toruniu. Wiele zakładów 
opieki zdrowotnej wymaga modernizacji i wyposaŜenia w nowoczesny sprzęt. Dalszych 
działań organizacyjnych i nakładów finansowych wymaga  zapoczątkowana budowa 
regionalnego systemu ratownictwa.  

Dostępność usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa podstawowego  
i gimnazjalnego w regionie jest podobna jak powszechnie w kraju, często determinowana 
gęstością sieci szkół, charakterem osadnictwa itp. Utrzymująca się spadkowa tendencja 
urodzeń znajduje odbicie w malejącej liczbie uczniów szkół podstawowych, a za chwilę 
wystąpi w gimnazjach. Osiąganie wieku dojrzałości przez roczniki ostatniego wyŜu 
demograficznego, ilustrują rosnące liczby absolwentów szkół ponadpodstawowych. W ich 
strukturze wyróŜniającą się grupą są absolwenci liceów ogólnokształcących i szkół 
policealnych, grupą malejącą absolwenci zasadniczych i średnich szkół zawodowych. 
Największe moŜliwości edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym oferują duŜe i średnie 
miasta województwa. 
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Tabela 5. Uczniowie w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim w tys. 
(według stanu na początku roku szkolnego). 

Lp. Uczniowie w szkołach 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

1. Podstawowych 222,4 181,4 176,2 170,4 163,8 156,4 
2. Gimnazjach 34,5 66,5 97,3 95,8 94,9 93,5 
3. Ponadpodstawowych:             
  − zasadniczych (zawodowych) 41,1 39 25 12 1,1 - 
  −  liceach ogólnokształcących 45 48,1 37,3 25,4 13 0,5 
  −  zawodowych  45,4 46,9 38,2 29 20,6 9,1 
4. Ponadgimnazjalnych:             
  − zasadniczych zawodowych x x x 6,9 13,3 16,4 

  − liceach ogólnokształcących x x x 13,5 26,2 38,9 
  − liceach profilowanych x x x 3,7 6,9 9,3 
  − technikach x x x 7,7 14,8 22,6 
5. Policealnych 11,3 11,3 12,4 13,7 16,1 18,2 

Źródło: Roczniki Statystyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2000 i 2005, US, Bydgoszcz 2000 i 2005. 

Tendencja niŜowa urodzeń, przemieszczenia ludności w obrębie duŜych miast i ich 
strefach podmiejskich, wprowadzana reforma systemu edukacji kreują nową mapę 
zapotrzebowania na placówki oświatowe i inne z nimi związane. W części szkół 
gimnazjalnych w miastach liczba oddziałów (2380) jest wyŜsza od liczby sal dydaktycznych 
(2138), co powoduje zmianowy system nauczania (2004 r.) Sale gimnastyczne posiada 
większość szkół, ale zaledwie połowa tych obiektów to obiekty w odpowiednim standardzie. 
Ponadto około 40 % szkół podstawowych i 30 % szkół ponadgimnazjalnych wyposaŜonych 
jest w stołówki. W ostatnim okresie dokonano w województwie znaczącego postępu  
w zakresie informatyzacji szkół. W roku szkolnym 2004/2005 szkół podstawowych 
posiadających komputery było 90,9%, gimnazjów – 79,5%, liceów ogólnokształcących – 
67,2%, a zawodowych tylko 23%. Dla licznych szkół istotnymi problemami są dostępność 
do sieci (Internet) oraz techniczne starzenie się informatycznego wyposaŜenia.  

W roku szkolnym 2004/2005 czynnych w regionie było 248 szkół, w których uczyło 
się 22,9 tys. uczniów. Województwo było 7 pod względem tego rodzaju usług w kraju. 
Kujawsko-pomorskie ma tradycyjnie dobrze rozwinięte szkolnictwo dorosłych. 

W regionie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2005/2006 funkcjonuje  
21 szkół wyŜszych, w tym 2 uniwersytety, w porównaniu do roku 2000/2001 ich liczba 
podwoiła się. W roku 2004/2005 pracowało w nich około 4 tys. nauczycieli akademickich  
i łącznie studiowało 83 tys. studentów, z czego ponad połowa na studiach dziennych. 
Zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze, a szczególnie wzrastające potrzeby kształcenia 
na poziomie wyŜszym, aktualnie wyznaczają skalę zadań edukacyjnych szkół wyŜszych, 
wymuszają ich zdolności do realizacji tych zadań. W szczególności niezbędne są w nich 
inwestycje w bazie dydaktycznej i socjalnej dla studentów. Potrzeby takie występują we 
wszystkich szkołach wyŜszych regionu, zarówno w tych zlokalizowanych w głównych 
ośrodkach akademickich województwa, w Toruniu i w Bydgoszczy, ale takŜe we 
Włocławku, w rozwijających funkcje szkolnictwa wyŜszego: Grudziądzu, Tucholi  
i Brodnicy. 

 Dostępność do instytucji kultury i sztuki, a takŜe stopień korzystania z nich, 
zmieniały się w czasie i wykazują zróŜnicowanie w przestrzeni województwa. Jednym  
z podstawowych wskaźników charakteryzujących uczestnictwo w kulturze jest czytelnictwo. 
W 1995 r. było w regionie 515 bibliotek publicznych i liczba ich spadła do 472 w roku 
2004. Tendencja likwidacji została wyhamowana. Liczba czytelników na 1000 ludności 
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waha się w granicach 176 (2000 r.) do 181 (2004 r.). Zmniejszyła się liczba zwiedzających 
muzea i wystawy z 439 osób /1000 ludności w 2000 r. do 330 osób w 2004 r. Wzrosła 
natomiast zdecydowanie liczba widzów w kinach z 361 osób/1000 ludności w 2000 r. do 
635 osób w 2004 r.  

Liczne placówki animacji działalności kulturalnej, wcześniej samorządowe zostały 
skomercjalizowane. Niektóre w swej pierwotnej formie niemalŜe zanikły jak np. kina, które 
pojawiły się w nowatorskiej formie multipleksów, głównie w duŜych ośrodkach. 

Charakterystyczna dla większości instytucji kultury w województwie,  
w szczególności na wsi i w małych miastach, jest dekapitalizacja ich substancji materialnej  
i wyposaŜenia, wymagają one remontów, często kapitalnych, nowego wyposaŜenia.  
W nieznacznie lepszej sytuacji są instytucje kultury podległe samorządowi województwa, 
resortowi kultury, samorządom duŜych miast przeznaczających środki na inwestycje. 

 

Dziedzictwo kulturowe 

Bogatą przeszłość regionu kujawsko-pomorskiego ilustruje zasobne dziedzictwo 
kulturowe. Prehistorię ziem województwa dokumentują liczne zabytki archeologiczne  
w tym grodziska i cmentarzyska. Ostatnie 1000 lat dokumentują zachowane obiekty 
budownictwa charakterystyczne dla róŜnych okresów, w tym liczne obiekty architektury 
sakralnej, budownictwa obronnego, architektury rezydencjonalnej, przykłady zabytkowej 
zabudowy przemysłowej, komunikacyjnej, budownictwa wodnego. Zachowały się dawne 
układy urbanistyczne, w tym średniowieczne, przykłady dawnej zabudowy wsi. Cenne 
obiekty kultury materialnej zgromadzone są w licznych zbiorach i kolekcjach muzealnych. 
Do rejestru zabytków wpisanych jest około 2,6 tys. obiektów i zespołów zabytkowych,  
w tym około 170 zabytków archeologicznych. Miasto Toruń wpisane jest na listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, która obejmuje w Polsce 
12 obiektów, zespołów urbanistyczno-architektonicznych i  unikalnych systemów 
przyrodniczych. Bogate w róŜnorodności tradycje i przejawy kultury duchowej 
reprezentowane są w formie licznych działań kulturalnych. Bogactwo to, ukazujące 
kulturową toŜsamość regionu, nie jest jak dotąd zasobem w pełni wykorzystywanym dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego, zwłaszcza rozwoju turystyki. 

Jednym z głównych ograniczeń wykorzystywania licznych obiektów zabytkowego 
budownictwa i architektury dla współczesnych potrzeb, jest ich bieŜący stan techniczny, 
pomniejszający ich historyczne i kulturowe walory, często warunkujący ich dostępność  
i funkcjonalne adaptacje dla współczesnych potrzeb. Wykorzystanie wielu obiektów 
dziedzictwa kulturowego regionu jako celów podróŜy turystycznych wymaga 
odpowiedniego przystosowania i promocji.  

 

 

2.1.2. Sektor produkcyjny 

Rolnictwo 

Rolnictwo województwa kujawsko-pomorskiego dysponuje korzystnymi warunkami 
przyrodniczymi dla produkcji, stosunkowo dobrym wyposaŜeniem technicznym, tradycją  
i wysoką kulturą pracy. W 2004 r. powierzchnia uŜytków rolnych w gospodarstwach 
rolnych wynosiła 1051,2 tys. ha co stanowiło 58,5% powierzchni ogólnej i 6,4% tych 
uŜytków na terytorium kraju (7 pozycja pod tym względem wśród województw).  
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W strukturze uŜytków rolnych regionu 88,2% powierzchni zajmują grunty orne i tym 
udziałem kujawsko-pomorskie przoduje w kraju. Udział pracujących w rolnictwie 
województwa wynosił 18,1% wobec 16,9% w kraju (2004 r.). 

W 2002 r. w regionie było 116 tys. gospodarstw rolnych (w tym: 36,5 tys. działek 
rolnych i 79,5 tys. gospodarstw powyŜej 1 ha powierzchni uŜytków rolnych), które 
stanowiły 3,9% ogółu gospodarstw kraju. Przeciętna powierzchnia jednego gospodarstwa 
(nie licząc działek rolnych) wynosiła 15,1 ha, natomiast przeciętna powierzchnia uŜytków 
rolnych przypadająca na 1 gospodarstwo rolne wynosi 13,73 ha. W regionie umacnia się 
tendencja wzrostu liczby gospodarstw duŜych, o powierzchni 15 ha uŜytków rolnych  
i większych, które w 2002 r. stanowiły juŜ 24,5% ogółu gospodarstw rolnych (powyŜej  
1 ha). 

Powierzchnią zasiewów przekraczającą 914 tys. ha (2002) województwo zajmuje  
4 pozycję w kraju. W strukturze zasiewów dominują zboŜa podstawowe (74,7% ogólnej 
powierzchni zasiewów), następnie rośliny przemysłowe, a wśród nich buraki cukrowe, 
rzepak i rzepik. Kujawsko-pomorskie naleŜy do największych producentów cukru  
i tłuszczów roślinnych w kraju. 

W 2004 r. województwo kujawsko-pomorskie było 2 pod względem wielkości 
pogłowia trzody chlewnej i 6 pod względem wielkości pogłowia bydła. Region jest 
czołowym w kraju producentem mięsa tak wołowego jak wieprzowego, a takŜe 
producentem mleka. Produktywność działalności rolniczej (2004 r.) mierzona wagą 
skupowanego Ŝywca rzeźnego z 1 ha uŜytków rolnych lokowała kujawsko-pomorskie na  
3 miejscu wśród województw kraju. 

Rolnictwo kujawsko-pomorskiego odznacza się wysokim stopniem towarowości 
produkcji, jest ono przodującym w kraju producentem surowców dla przetwórstwa rolno-
spoŜywczego, ale nie przodującym przetwórcą. Zmiana tego stanu, wzmocnienie 
przetwórstwa rolno-spoŜywczego będzie waŜnym zadaniem w najbliŜszych latach. 

 Charakterystyczną grupą stają się gospodarstwa ekologiczne, których liczba  
w ostatnich czterech latach podwoiła się, jednak w dalszym ciągu stanowią one niewielki 
odsetek w ogólnej liczbie gospodarstw (0,12 % wobec 0,20% w kraju oraz 1,7 w UE). 

 Województwo kujawsko-pomorskie przoduje pod względem liczby grup 
producentów rolnych, które stanowią 18,5% ogółu grup w Polsce. 

 

Tabela 6. Wybrane cechy dotyczące rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim. 

Województwo Kujawsko-Pomorskie Polska  
Lp. Mierniki 

1999 2004 1999=100% 2004 

1.  UŜytki rolne w tys. ha   1 163,7   1157,3 99,5 18204,4 

2. UŜytki rolne w % powierzchni ogółem 64,8 64,4 x 58,2 

3. Liczba gospodarstw rolnych     *1996r. 91104* 75 771 83,2 1 856 229 

4. 
Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych  
*1996 r. 

82684* 75 469 91,3 1 851 777 

5. 
Przeciętna powierzchnia UR przypadająca na 1 
gospodarstwo rolne * 2002r.  **1996r. 

10,45** 13,73* 131,4 7,5 

6. Liczba gospodarstw ekologicznych  46 89 193,5 3760 
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(z certyfikatem i w okresie przestawiania) 

7. 
Liczba gospodarstw ekologicznych w ogólnej 
liczbie gospodarstw w % 

0,05 0,12 x 0,20 

8. 
Powierzchnia upraw ekologicznych w stosunku 
do ogólnej powierzchni UR w % 

0,04 0,17 x 0,50 

9. Pracujący w rolnictwie   *2001r. 196503* 115986 59,0 2094726 

10. 
Produkcja Ŝywca rzeźnego w przeliczeniu na 
mięso ogółem w tys. ton     

318,2 321,2 100,9 3461,7 

11. Trzoda chlewna ogółem w tys. szt. 2 145,3 2 071,1 96,5 16987,9 

13. Plony zbóŜ w q/ha    31,9 38,7 121,3 35,4 

14. Plony ziemniaków z 1 ha w q 169 223 132.0 196 

15. Ciągniki rolnicze na 100 ha UR     7,4 8,0 108,1 8,4 

16. Liczba grup producentów rolnych   *2005 r. - 31* x 168* 

Źródło: Roczniki Statystyczne Województw 2000 i 2004, GUS, Warszawa 2000 i 2004, PSR 1996 i 2002r. 

 

Przemysł  

W 2004 r. regionalny sektor gospodarki przemysłowej skupiał 5,5% krajowego 
zatrudnienia (7 miejsce w kraju) i dostarczył 4,7% ogólnej wartości produkcji sprzedanej 
przemysłu (8 pozycja w kraju), natomiast wartością sprzedanej produkcji przemysłu na 1000 
mieszkańców zajmował 6 pozycję wśród województw kraju.  

 W strukturze gałęziowej przemysłu występują obok tradycyjnych w tym regionie 
branŜ przetwórstwa rolno-spoŜywczego branŜe przemysłów: chemicznego, celulozowo-
papierniczego, ostatnio dynamicznie rozwija się przemysł meblarski. Głębokiej 
restrukturyzacji uległ przemysł elektromaszynowy, zaczynają się rozwijać branŜe związane 
z telekomunikacją i informatyzacją. Generalnie w strukturze działalności przemysłowej 
słabo reprezentowane są przemysły stosujące najnowocześniejsze techniki i technologie.  
W restrukturyzacji gospodarki przemysłowej województwa znaczącą rolę odegrali 
inwestorzy zagraniczni z: Niemiec, Holandii, Austrii, Francji, Belgii, Włoch oraz Wielkiej 
Brytanii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych 

W 2004 r. w ogólnej wartości produkcji sprzedanej przez przemysł województwa 
największe udziały miały: produkcja artykułów spoŜywczych i napojów (28,8%), produkcja 
wyrobów chemicznych (15,3%), produkcja wyrobów z metali (8,8%), produkcja masy 
włóknistej oraz papieru (8,3%), produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 
(5,6%), produkcja mebli (5,2%). 

Przemysł województwa kujawsko-pomorskiego w 2004 r. dostarczył m.in.: 76,5% 
krajowej produkcji soli (1 lokata), 70,9% włókien syntetycznych (1 lokata), 18,5% cukru  
(1 lokata), 30% papieru i tektury (1 lokata), produkcją 18,8% masła i innych tłuszczów 
otrzymywanych z mleka zajmował 2 lokatę wśród producentów krajowych, 16,1% 
produkcji ogólnej nawozów azotowych (3 lokata), 11,2% dŜemów owocowych, 8,5% 
rajstop (3 lokata), 9,8% wapna (4 lokata), 7,5% krajowych produktów uboju trzody 
chlewnej (5 lokata).  
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Tabela 7. Wybrane cechy sfery produkcyjnej w województwie kujawsko-pomorskim. 

Województwo Kujawsko-Pomorskie Polska 
Lp. Mierniki 

1999 2004 1999=100 2004 

1. 
Pracujący ogółem w tys.(stan w dniu 30.IX. 
2002 r.)* 

775,9 * 647,6 83,5 12 430,0 

2.  Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w tys. 172,7 146,1 84,6 2 663,1 

3.  
Przeciętne zatrudnienie w przemyśle na 1000 
ludności 

82,2 70,6 85,9 69,8 

4.  
Przeciętne zatrudnienie w budownictwie w 
tys. 

30,8 21,6 70,1 453,1 

5.  
Przeciętne zatrudnienie w budownictwie na 
1000 ludności 

14,7 10,5 71,4 11,9 

6.  
Podmioty gospodarki narodowej 
zarejestrowane w rejestrze REGON w tys.   

158,0 185,2 117,2 3 576,8 

7.  
Podmioty gospodarki narodowej 
zarejestrowane w rejestrze REGON na 1000 
ludności 

75,2 89,5 119,1 93,7 

8.  
Nakłady inwestycyjne (ogółem) na 1 000 
mieszkańców w zł.  

2 239 2 253 100,6 3156 

9.  
Wartość produkcji sprzedanej przemysłu 
(ceny bieŜące) w mln zł  

22 720 29 642 130,5 625 423 

10.  
Wartość produkcji sprzedanej przemysłu na 1 
mieszkańca w zł (ceny bieŜące) 

10 818 14 337 132,5 16 361 

11.  
Produkcja włókien syntetycznych w tys. ton. .  
* 2001 

55,8* 75,2 134,8 106,0 

12.  Produkcja papieru i tektury w tys. ton. .   559,3 790,4 141,3 2 6358,2 

13.  
Produkcja nawozów azotowych (w 
przeliczeniu na czysty składnik) w tys. ton. .  
*2001 

266,5* 264,5 99,2 1 643,7 

Źródło: Roczniki Statystyczne Województw 2000, 2002  i 2004, GUS, Warszawa 2000 i 2004,. 

 

Podmioty gospodarki narodowej  

W końcu 2004 r. w krajowym rejestrze gospodarki narodowej REGON na terenie 
województwa zarejestrowanych było 185,2 tys. podmiotów gospodarczych, w tym: 2,7%  
w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie, 20,2% w przemyśle i budownictwie, 69,5%  
w usługach rynkowych i 7,6% w usługach nierynkowych. Według własności  96,6% 
podmiotów reprezentowało sektor prywatny i w 80,4% naleŜało do osób fizycznych.  
W 2004 r. na statystyczne 10 tys. ludności przypadało 895 podmiotów, gdy średnio w kraju 
937. Kujawsko-pomorskie zajmowało w tym względzie 9 lokatę w kraju. Na kaŜde 10 tys. 
mieszkańców województwa 719 podmiotów naleŜało do osób fizycznych (odpowiednio  
8 lokata), gdy w kraju 724 takie podmioty. W końcu 2000 r. odpowiedni wskaźnik dla 
województwa wynosił 663, co oznacza jego wzrost o 8,5%.  

 Udziałem kapitału zagranicznego wykazywało się 1361 spółek prawa handlowego 
(2,6% ogółu tego rodzaju spółek w kraju).  
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 Podmioty reprezentowane przez osoby fizyczne (ogólna liczba 148742) prowadziły 
działalność głównie w sekcjach EKD: 37,7% handel i naprawy, 12,7% obsługa 
nieruchomości i firm, 10,4% budownictwo, 10% przetwórstwo przemysłowe. 

Rozkład przestrzenny podmiotów pokazuje ich skupianie się w miastach, około 80 % 
ogółu, zwłaszcza w największych: Bydgoszcz 23,7%,  Toruń 13,5%, Włocławek 8,0%, 
Grudziądz 5,2% ogółu. 

 Od dłuŜszego czasu dla oŜywienia gospodarki czynione są starania o włączenie 
gruntów z terenu województwa do istniejących specjalnych stref ekonomicznych. 
Najbardziej zaawansowane są prace nad włączeniem terenów połoŜonych w gminie 
Łysomice do Pomorskiej SSE. 

 

Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna 

 W 2004 r. w kujawsko-pomorskim w działalności badawczo-rozwojowej 
zatrudnionych było 4718 osób w 36 jednostkach, gdy odpowiednio w 2000 r. 3150 osób  
w 38 instytucjach. Zatrudnieni ci stanowili 3,7% ogółu tego rodzaju zatrudnionych w kraju. 
Kujawsko-pomorskie zajmowało w tym zatrudnieniu 9 pozycję w kraju. 

 Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w regionie w 2004 r. stanowiły 2,3% 
tego rodzaju nakładów w kraju. Na statystycznego mieszkańca województwa było to 58 zł, 
gdy odpowiednio na mieszkańca kraju 135 zł. Kwota ta wyznaczała województwu 9 lokatę 
w kraju. PowyŜsze nakłady w regionie stanowiły zaledwie 0,25% wytworzonego  
w kujawsko-pomorskim PKB, gdy odpowiednio nakłady krajowe stanowiły 0,56% PKB 
(2003 r. – 10 lokata). 

  

Korzystnie na tle kraju kujawsko-pomorskie wypada pod względem struktury 
nakładów wg źródeł finansowania działalności B+R, gdzie większość środków pochodzi od 
podmiotów gospodarczych, tj. 59,1% ogółu nakładów w 2004 r., a udział budŜetu państwa 
stanowi 33,8%, zaś środków z zagranicy tylko 2,9%, natomiast w Polsce udział ten wynosi 
odpowiednio 22,6%, 61,7% i 5,2%. 

 WyŜsze były w kujawsko-pomorskim nakłady na działalność innowacyjną  
w przemyśle, które stanowiły 4,2% ogółu tych nakładów poniesionych w kraju. W tej 
działalności województwo kujawsko-pomorskie sytuowało się na 8 pozycji. 

 Jakkolwiek powyŜsze wyznaczniki lokują kujawsko-pomorskie w środku tabeli 
regionów, to generalnie aktualny stan wskazuje na niedorozwój tych działalności. 
Stosunkowo nieliczne są produkty, które obok marki kujawsko-pomorskiego pochodzenia 
odznaczają się nowoczesnością, są poszukiwane na rynku konsumenta, których prawa do 
produkcji są przedmiotem rynku producenta. 

 Kujawsko-pomorskie dysponuje znaczącym w skali kraju środowiskiem naukowo-
badawczym w zakresie nauk podstawowych, tak społecznych jak i przyrodniczych,  
w mniejszym stopniu nauk technicznych. Wydaje się jednak, Ŝe nie tylko specyfika tego 
środowiska sprawia, iŜ jego relacje z regionalną gospodarką oceniane są jako 
niewystarczające. Zakłada się, Ŝe związki przynajmniej pewnej części środowiska naukowo-
badawczego pracującego w regionie z jego gospodarką mogą być znacznie silniejsze, Ŝe  
ze strony tego środowiska moŜna oczekiwać inicjatywy w zakresie upowszechniania 
innowacji naukowo-technicznych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach województwa. 
Wymaga to m.in. usprawnienia mechanizmów ich transferu do gospodarki, zawiązywania 
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ściślejszej współpracy naukowców i przedsiębiorców w zakresie programowania, a takŜe 
finansowania działalności badawczo-rozwojowej w regionie.  

 

Turystyka 

Województwo kujawsko-pomorskie jest regionem zasobnym w atrakcje turystyczne. 
Są nimi walory i zasoby środowiska przyrodniczego, duŜe kompleksy leśne, pojezierza  
i spławne rzeki, liczne parki krajobrazowe z rezerwatami przyrody. 

Występują w nim dobrze zachowane przykłady urbanistyki średniowiecznej, 
prezentowane przez najstarsze wśród polskich miast Chełmno i Toruń, rzadkie w tej części 
Europy zabytki architektury romańskiej, zabytki architektury gotyckiej, zwłaszcza warownej 
związane z obecnością na tych ziemiach Zakonu KrzyŜackiego, unikalne XIX – wieczne 
twierdze militarne, atrakcyjnie eksponowane w krajobrazie zabytki archeologiczne.  

Uznaniem szerokiej publiczności cieszą się liczne, naznaczone tradycją, przejawy 
aktywności kulturalnej, zwłaszcza muzycznej, teatralnej, twórczości plastycznej, prezentacje 
kultury ludowej. 

Przyjmuje się, Ŝe atrakcyjność turystyczna województwa obecnie nie jest w pełni 
wykorzystywana jako czynnik jego rozwoju. Niedostateczną jest promocja obiektów 
zabytkowej architektury i innych obiektów dziedzictwa kulturowego, unikatowych obiektów 
przyrody, bardzo słabe jest zagospodarowanie rzek, jezior i lasów dla róŜnych form 
turystyki specjalistycznej, występuje niedostatek bazy hotelowej o najwyŜszym, światowym 
standardzie, co ogranicza potencjalną liczbę gości województwa. Postęp w wymienionych 
sferach w istotnym stopniu moŜe zwiększyć liczbę osób przyjezdnych do regionu, 
stymulować rozwój odnośnego sektora usługowego. 

W 2004 r. w województwie były 352 obiekty turystyczne zbiorowego 
zakwaterowania w tym 69 hoteli. W 2004 r. zasoby recepcyjne bazy noclegowej oraz 
wielkość ruchu turystycznego w województwie lokowały je na 8 miejscu w kraju.  

Udział województwa w krajowym ruchu turystycznym wynosił pod względem: 
liczby miejsc noclegowych – 4,4 % (9 lokata), liczby udzielonych noclegów - 4,5% i liczby 
korzystających z noclegów w obiektach noclegowych turystyki – 4,0% (11 lokata). 
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Rysunek 6. Zasoby i walory przyrodniczo-kulturowe. 
Źródło: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku  
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2.1.3. Zasoby ludzkie 

Sytuacja demograficzna 

W końcu 2004 r. kujawsko-pomorskie zamieszkiwało 2068,3 tys. mieszkańców.  
W ostatnich latach zaludnienie regionu w następstwie równowaŜenia się ruchów naturalnego 
i wędrówkowego odznaczało się stagnacją. Zbiorowość ta odznacza się nieznaczną 
asymetrią płci, na statystyczne 100 męŜczyzn przypada 107 kobiet. Dynamiczne ujęcie 
struktury wieku mieszkańców województwa ukazuje ograniczanie w niej udziału ludności  
w wieku przedprodukcyjnym i zwiększanie się udziałów ludności w wieku produkcyjnym  
i w wieku poprodukcyjnym. Dynamika struktury wiekowej ludności wskazuje na tendencję 
jej starzenia.  

 

Tabela 8. Wybrane dane charakteryzujące zbiorowość mieszkańców województwa 
kujawsko-pomorskiego w okresie 1995 – 2004. 

                     Lata 

         Cechy 
1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Liczba ludności - tys. 2 092 2101 2100 2102 2069 2068 2068 

Przyrost naturalny 
osoby/1000 ludności 

4186 
2,0 

1681 
0,8 

1680 
0,8 

1891 
0,9 

1035 
0,5 

827 
0,4 

1034 
0,5 

Saldo migracji 
osoby/1000 ludności 

- 1674 
-0,8 

- 420 
-0,4 

-1050 
-0,5 

-1471 
-0,7 

-1448 
-0,7 

-1363 
-0,7 

-1351 
-0,7 

Współczynnik dynamiki 
demograficznej 
osoby urodzone /zmarłe 

1,20 1,08 1,09 1,10 1,05 1,05 1,05 

Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym 
0-17 lat w % 

28,2 25,6 24,8 24,0 23,4 22,6 21,9 

Ludność w wieku 
produkcyjnym 
18 – 59/64 lata w % 

58,8 60,8 61,5 62,2 62,5 63,2 63,8 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym 
60/65 i więcej lat w % 

13,0 13,6 13,7 13,8 14,1 14,2 14,3 

Źródło: Roczniki Statystyczne Województwa Kujawsko-pomorskiego 2000 i 2005, US, Bydgoszcz 2000 i 2005. 

 

Prognoza demograficzna GUS zakłada, Ŝe zaludnienie województwa w zasadzie się 
nie zmieni, w 2015 r będzie ono minimalnie większe – 101,1% stanu z 2000 r. a w 2030 r. 
będzie minimalnie mniejsze – 98,6% stanu z 2000 r. W najbliŜszej dekadzie  utrzymywać 
się będzie tendencja spadku udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym i w 2015 r. 
ludności tej będzie 19,5%. Przejściowo, do 2010 r. będzie zwiększał się udział ludności w 
wieku produkcyjnym, ale juŜ w 2015 r. ma być on podobny do dzisiejszego – 62,3%. 
Prognoza zakłada wyraźny wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, która  
w 2015 r. ma wystąpić udziałem 18,3%. Zarówno obecna sytuacja demograficzna jak  
i prognozowane jej zmiany implikują, Ŝe podaŜ pracy w regionie kujawsko-pomorskim 
jeszcze przez kilkanaście lat będzie bardzo wysoka.  

W 2004 r. przeciętna długość Ŝycia w województwie kujawsko-pomorskim wynosiła 
70,6 dla męŜczyzn oraz 78,6 lat dla kobiet. W porównaniu z rokiem 1999 zanotowano 
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wzrost średniej długości trwania Ŝycia, kiedy to wynosiła ona odpowiednio 68,5 lat dla 
męŜczyzn i 77,2 lat dla kobiet. Korzystna tendencja wydłuŜania się przeciętnego poziomu 
Ŝycia utrzymuje się cały czas. 

 

Tabela 9. Przeciętne trwanie Ŝycia w województwie kujawsko-pomorskim 1995-2004 

Województwo MęŜczyźni Kobiety 

1995 2000 2002 2004 1995 2000 2002 2004 

Ogółem 

67,40 69,63 70,18 70,61 75,89 77,51 78,28 78,66 

Miasta 
67,67 70,01 70,67 70,88 75,77 77,46 78,47 78,77 

Wieś 

Kujawsko-
Pomorskie 

66,89 69,04 69,45 70,15 76,13 77,58 78,02 78,58 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Trwanie Ŝycia w 2004r., Warszawa 2005. 

Mniej optymistyczna jest tendencja zmian składników ruchu naturalnego ludności 
regionu, przeciętnie jedną osobę zmarłą zastępuje tylko jedna urodzona. Odpowiednio 
współczynniki dynamiki demograficznej dla poszczególnych lat dekady 1995 – 2004 były 
bliskie wartości 1. Świadczy to o tym, Ŝe społeczeństwo  województwa kujawsko-
pomorskiego w sposób naturalny niemalŜe się nie odtwarza, Ŝe w krótkim czasie moŜe 
wystąpić ”ujemny przyrost” naturalny.  

 

Poziom wykształcenia 

Struktura wykształcenia mieszkańców, pomimo pozytywnych jej zmian jakie 
wystąpiły po 1988 r., kwalifikuje nadal województwo w grupie regionów o ludności słabo 
wykształconej. W 2002 r. (według NSL i M) udziałem 8,6% osób z wykształceniem 
wyŜszym kujawsko-pomorskie znajdowało się na 13-14 miejscu w kraju (1988; 5,3%), 
podczas gdy wśród ogółu mieszkańców naszego kraju ta kategoria wykształconych 
obejmowała 10,2%, a  średnia dla 15 krajów UE około 20%.  

 

Tabela 10. Struktury ludności w wieku 15 lat i więcej według wykształcenia. 

Województwo 
kujawsko-pomorskie 

Polska 
Poziom wykształcenia 

1988 r. 2002 r. 2002 r. 

WyŜsze 
Średnie  
Zasadnicze zawodowe 
Podstawowe  
Pozostałe 

  5,3 
22,4 
26,6 
41,2 
  4,5 

  8,6 
30,0 
28,0 
30,1 
   3,3 

10,2 
32,7 
24,1 
28,2 

4,8 

Razem 100,0 100,0 100,0 

 Źródło: Narodowy Spis Ludności i Mieszkań z 2002 r. 

Mieszkańcy miast województwa charakteryzowali się wyraźnie wyŜszym odsetkiem 
osób z wykształceniem wyŜszym 11,4% (wieś 3,7%) oraz średnim 35,9% (wieś 19,6%), 
natomiast mieszkańcy wsi wykształceniem zasadniczym zawodowym 31,7% (miasta 25,9%) 
oraz podstawowym 41,0% (miasta 23,8%). 
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Na tle zmian struktury wykształcenia mieszkańców miast, które wystąpiły w latach 
1988-2002, naleŜy podkreślić bardzo wyraźne pozytywne zmiany w strukturze 
wykształcenia ludności wiejskiej województwa. W tym okresie odsetek mieszkańców wsi  
z wykształceniem ponadpodstawowym wzrósł z 38,9% do 54,9%, w tym z wykształceniem 
wyŜszym z 1,7 % do 3,7 %. 

Wśród młodzieŜy widoczny jest zdecydowany wzrost kształcenia na poziomie 
wyŜszym. Liczba studentów szkół wyŜszych systematycznie rośnie i w roku 2004 wynosiła 
86,6 tys. tj. o 25 % więcej niŜ w roku 2000. W 1999 r. wskaźnik skolaryzacji brutto 
szkolnictwa wyŜszego wynosił 30,2 %, a w 2004 r. osiągnął 39,6%. W strukturze 
kształcenia przewaŜają kierunki humanistyczne. 

Wzrasta w województwie liczba uczestniczących w kształceniu ustawicznym.  
W 2000 r. w województwie uczyło się w tym systemie 17,8 tys. dorosłych, a w 2004 r. 22,9 
tys. tj. o 28,7% więcej, wzrasta równieŜ liczba absolwentów kształcenia ustawicznego  
z 4,7 tys. w 2000 r. do 6,4 tys. w 2004 r. 

 

Zdrowotność mieszkańców 

Analiza danych statystycznych z zakresu chorobowości i zapadalności na choroby 
identyfikuje najistotniejsze obszary problemów zdrowotnych ludności województwa. 
NajwyŜsza chorobowość i zapadalność dotyczy układu krąŜenia (w 2003 r. leczonych było 
156.743 osób w wieku 19 lat i powyŜej co stanowi o 15.277 osób więcej w porównaniu  
z rokiem 2002). Chorobę niedokrwienną serca stwierdzono u 44.004 osób (39.872 w 2002 
r.), w tym przebyte zawały serca występowały u 10.751 osób (10.463 w 2002r.). 
Współczynnik umieralności w województwie na 10 tys. ludności w 2003 r. wyniósł 91,89  
w tym 1/3 stanowiła umieralność przedwczesna. Najczęstszymi przyczynami są: choroby 
układu krąŜenia - 46,6% wszystkich zgonów (2003 r.), nowotwory - 26,3% wszystkich 
zgonów (2003 r.), choroby układu oddechowego - 4,9% wszystkich zgonów (2003 r.). 

 

Zatrudnienie i rynek pracy 

 W 2004 r. pracujących ogółem w województwie kujawsko-pomorskim było 640,0 
tys. osób, co stanowiło 5,16% ogółu pracujących w kraju. Na statystyczne 1000 
mieszkańców pracowało 309,4 i wskaźnik ten lokował kujawsko-pomorskie na 8 miejscu  
w kraju. W rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie pracowało 18,5% ogółu pracujących,  
w przemyśle i budownictwie 29,6%, w usługach rynkowych 33,2 % i usługach 
nierynkowych 18,7% ogółu pracujących. Wielkość regionalnego wskaźnika zatrudnienia 
43,8% była zbliŜona do krajowego 44,3% i lokowała województwo na 8 pozycji w kraju. 

 Województwo naleŜy do regionów o wysokim w skali kraju poziomie bezrobocia. 
Jest ono następstwem restrukturyzacji jego gospodarki z uprzedniego ustroju, struktury 
wieku ludności, jak równieŜ nieskuteczności przedsięwzięć na rzecz zrównowaŜenia 
regionalnego rynku pracy.  

 W końcu 2005 r. zarejestrowanych było 188,0 tys. bezrobotnych (WUP Toruń), tj.  
o 11,5 tys. mniej niŜ rok wcześniej. Wysokość stopy bezrobocia w województwie wynosiła 
na końcu 2005 r. 22,3% i od 2002 r. nieznacznie, ale systematycznie obniŜa się.  
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Tabela 11. Dynamika bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim 

Wyszczególnienie 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 

Stopa bezrobocia  (%) 19,2 21,9 24,4 24,6 23,6 22,3 

Udział osób do 25 roku Ŝycia w grupie 
bezrobotnych (%) 

30,4 30,0 28,9 27,4 25,8 23,3 

Udział osób pozostających bez pracy 
powyŜej 12 m-cy w grupie bezrobotnych 
ogółem (%) 

45,7 50,3 51,8 52,6 52,9 50,8 

Źródło: Rocznik statystyczny 2005 US Bydgoszcz, Wojewódzki Urząd Pracy Toruń 

 

Rysunek 7. Stopa bezrobocia w 2005 r. 
Źródło: Opracowanie Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we 
Włocławku na podstawie danych WUP w Toruniu 
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 W układzie przestrzennym nadal najniŜszą stopę bezrobocia posiada miasto 
Bydgoszcz – 10,7% i miasto Toruń – 12%, a najwyŜszą powiaty: grudziądzki ziemski – 
32,4%, Ŝniński – 32,2%, nakielski – 32,0%, sępoleński – 30,4%.  

 Bezrobocie w kujawsko-pomorskim charakteryzują: 
− wysoka stopa bezrobocia 23,3%, (w 2004 r. 23,6% przy średniej krajowej 19,0%) 
− wysoki poziom bezrobocia wśród kobiet – 55,2% ogółu bezrobotnych, 
− wysoki poziom bezrobocia na terenach wiejskich – 44,5 % ogółu bezrobotnych, 
− duŜy udział ludzi młodych w grupie bezrobotnych – 23,3%, 
− wysoki udział wśród bezrobotnych osób pozostających bez pracy dłuŜej niŜ 12 m-cy – 

50,8%, 
niski poziom kwalifikacji zawodowych bezrobotnych – 71,4% posiada wykształcenie nie 
wyŜsze niŜ zasadnicze zawodowe. 

 Wśród bezrobotnych zamieszkałych na wsi przewaŜają kobiety, które stanowią 
54,5% tej populacji. 

 Niepokojącym zjawiskiem jest rosnący powoli udział osób bezrobotnych z wyŜszym 
wykształceniem – na koniec 2005 r. 3,5%, przy duŜym zróŜnicowaniu pomiędzy miastami  
i powiatami ziemskimi: Bydgoszcz – 8,5%, Toruń – 8,1%, Włocławek – 5,7%, w powiatach 
od 3,2% w inowrocławskim  i bydgoskim ziemskim do 1,4% w grudziądzkim ziemskim. 

 

Społeczeństwo obywatelskie 

 Stopień zorganizowania się mieszkańców województwa w samorządnych strukturach 
społecznych jest trudny do uchwycenia. Organizowane od 1999 r. i odbywające się co roku 
regionalne spotkania organizacji aktywnych w sferze pomocy społecznej, gromadzą 
przedstawicieli nawet  500 tego rodzaju organizacji z terenu województwa. Powołana z ich 
inicjatywy Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest 
reprezentacją organizacji pozarządowych z róŜnych obszarów regionu, a jednocześnie 
partnerem dla samorządu województwa. 

 Miernikiem aktywności obywatelskiej społeczeństwa jest udział w wyborach 
przedstawicieli do instytucji demokratycznych. Aktywność wyborcza mieszkańców 
województwa kujawsko-pomorskiego była podobna do aktywności ogółu obywateli naszego 
kraju, o czym świadczą zbliŜone wartości miernika uczestnictwa w następujących elekcjach:  
− wybory prezydenckie 1995 r. (I tura) – 66,3%, kraj – 64,7%, 
− wybory do Sejmu 1997 r. – 45,4%, kraj – 47,9%, 
− wybory do Sejmu 2005 r. – 36,8%, kraj – 40,7%. 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

Poziom bezpieczeństwa publicznego w województwie mierzony ilością przestępstw 
oraz wskaźnikiem wykrywalności sprawców tych przestępstw, naleŜy ocenić jako średni.  
W 2003 r. w województwie kujawsko-pomorskim liczba przestępstw stwierdzonych  
w zakończonych postępowaniach na 10 tys. ludności przekroczyła średnią krajową (384,0)  
i wyniosła 401,2, co wyznaczało województwu 6 miejsce w kraju.  

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw w województwie wynosił 57,9 i był 
nieznacznie wyŜszy niŜ średnio w kraju 55,2, co wyznacza mu 10 lokatę w kraju. Wśród 
powiatów województwa  wysokimi wskaźnikami wykrywalności wyróŜniały się powiaty: 
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rypiński (82,7) i radziejowski (80,1), zaś najniŜszymi miasta Toruń (48,7) i Bydgoszcz 
(49,5). 

2.1.4. Obszary wiejskie 
 

Obszary wiejskie, definiowane jako znajdujące się poza granicami administracyjnymi 
miast, zajmują w kujawsko-pomorskim 95 % obszaru województwa i zamieszkiwane są 
przez 38 % ludności. Na tle obszarów miejskich i niektórych wiejskich w bezpośrednim 
sąsiedztwie duŜych miast, wykazują one cechy niedorozwoju, zwłaszcza w elementach 
warunkujących jakość Ŝycia ludności, pozarolniczą aktywność gospodarczą.  

W dalszym ciągu występują w województwie obszary wiejskie o niedostatecznym 
zagospodarowaniu w infrastrukturę techniczną. W ostatnich latach dokonał się znaczący 
postęp w uzupełnianiu tej infrastruktury, między innymi przy udziale środków 
przedakcesyjnych UE.  

W licznych rejonach, zwłaszcza rozproszonego osadnictwa, występuje duŜa 
dysproporcja rozwoju sieci wodociągowych i kanalizacji łącznie z oczyszczaniem ścieków. 
Tylko około 25 % wiejskich gospodarstw domowych objęta jest zorganizowanym systemem 
unieszkodliwiania odpadów. Są w województwie  obszary, w niedostatecznym stopniu 
zaopatrywane w energię elektryczną, co ogranicza moŜliwości intensyfikacji produkcji 
rolnej oraz rozwijanie działalności pozarolniczej. Poza kilkunastoma gminami, niedostępny 
jest mieszkańcom wsi gaz przewodowy. Stan telefonii komórkowej zapewnia juŜ łączność 
na całym obszarze województwa, to nie zapewnia dostępu do Internetu, który dla większości 
mieszkańców obszarów wiejskich jest trudno dostępny. Struktura przestrzenna sieci 
drogowej województwa zapewnia dostępność jego obszarów, jej słabą stroną jest 
niezadowalający stan techniczny dróg. Przy braku krajowych dróg tranzytowych (autostrad, 
dróg ekspresowych), miejscowości wiejskie województwa są obciąŜone intensywnym 
ruchem wielkogabarytowego transportu towarowego. Degraduje on drogi, stanowi 
zagroŜenie bezpieczeństwa mieszkańców.  

Infrastrukturę społeczną na obszarach wiejskich charakteryzuje większe 
niedoinwestowanie niŜ w miastach, szczególnie dotyczy to placówek kulturalnych ale 
równieŜ szkół i zakładów opieki zdrowotnej. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej zaleŜy 
często od sieci szkół w najbliŜszym otoczeniu. Nierówność szans edukacyjnych występuje 
w zakresie dostępności dorosłych do kształcenia ustawicznego. 

 
 

2.1.5. Aspekty przestrzenne rozwoju społeczno-gospodarczego 

 

ZróŜnicowanie regionalne dochodów samorządów i mieszkańców 

 Wobec niemoŜności oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów 
województwa przy uŜyciu standardowego wskaźnika wytworzonego PKB na mieszkańca, 
zastosowano wskaźnik pośrednio opisujący poziom tego rozwoju, wskaźnik dochodów 
własnych samorządów gminnych w granicach powiatu na jego mieszkańca. 1  

                                                           
1 Dochody własne jednostki samorządu terytorialnego są sumą róŜnego rodzaju podatków, w tym 
opodatkowania działalności gospodarczej. Jest to kategoria dochodów, która jest źródłem najbardziej 
dyspozycyjnych środków finansowych dla polityki rozwoju kreowanej przez samorządy. Mimo ograniczonej 
przydatności tego wskaźnika dla zamierzonej oceny ukazuje on zarówno zróŜnicowanie terytorialne 



Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013- wersja V 

 31

W 2004 r. najwyŜszym poziomem dochodów na jednego mieszkańca odznaczały się 
gminy miejskie, a jednocześnie powiaty grodzkie województwa, w kolejności: Włocławek, 
Toruń, Bydgoszcz i Grudziądz, wyróŜniające się na tle powiatów ziemskich potencjałem 
demograficznym, zainwestowaniem i wysoką efektywnością zróŜnicowanej, pozarolniczej 
aktywności gospodarczej. Wśród powiatów ziemskich wartościami tego wskaźnika 
przewyŜszającymi jego wartość średnią dla województwa, odznaczały się powiaty o duŜym 
udziale gospodarki pozarolniczej, zwłaszcza przemysłowej jak: bydgoski, inowrocławski, 
mogileński i świecki. Wyraźnie niŜszymi od średniej regionalnej były dochody samorządów 
gminnych powiatów z wyraźną przewagą gospodarki rolnej i leśnej jak:  
golubsko-dobrzyńskiego, lipnowskiego, nakielskiego, radziejowskiego, sępoleńskiego  
i włocławskiego. W 2004 r. gminy 11 powiatów dysponowały dochodami własnymi na 
mieszkańca niŜszymi od dochodu średniego w regionie.  

Innym wyznacznikiem społeczno-gospodarczego poziomu rozwoju regionu są 
dochody jego mieszkańców, prezentowane wielkością przeciętnego, miesięcznego 
wynagrodzenia brutto. W 2003 r. tego rodzaju wynagrodzenie w podmiotach 
zatrudniających 10 osób i więcej osób wynosiło w kujawsko-pomorskim zaledwie 86,4% 
średniego wynagrodzenia w kraju. RównieŜ przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
szacowane dla powiatów województwa w Ŝadnym z nich nie przekraczało średniego 
wynagrodzenia w kraju. Tylko w 4 powiatach województwa, powiatach grodzkich  
w: Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz w powiecie ziemskim świeckim tego rodzaju 
wynagrodzenie nie było niŜsze niŜ 90% średniego krajowego. 

Pochodną procesów restrukturyzacji gospodarki, takŜe jej obecnego potencjału 
rozwojowego, jest zjawisko bezrobocia. Od szeregu lat utrzymuje się w kujawsko-
pomorskim na wysokim poziomie, przekraczającym 20% czynnych zawodowo 
mieszkańców województwa. Jest ono stosunkowo słabo zróŜnicowane w przekroju 
powiatów, w większości których występuje na poziomie około 30%. Wyraźnie niŜsze 
bezrobocie występuje zaledwie w ośrodkach centralnych regionalnej aglomeracji,  
w miastach Bydgoszczy (10,7% - 12.2005 r. WUP) i Toruniu (12,0%). 

PowyŜsze charakterystyki, jakkolwiek pośrednio, ukazują stosunkowo wyraźnie 
przestrzenne zróŜnicowanie województwa w wymiarze poziomu rozwoju społeczno-
gospodarczego. Obszarem znacząco wyróŜniającym się na tle całego regionu są miasta 
Bydgoszcz i Toruń wraz z otaczającymi je powiatami ziemskimi. Obecny potencjał 
społeczno-ekonomiczny tego obszaru upowaŜnia do jego kwalifikacji jako regionalnego 
bieguna wzrostu, a w przyszłości jako Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.  

 

System osadniczy 

 Województwo kujawsko-pomorskie znamionuje korzystna dla rozwoju 
policentryczna struktura osadnicza. Jest to struktura złoŜona z względnie równomiernie 
rozmieszczonych miast o wyraźnej ich hierarchii. Regionalny system osadniczy opiera się o 
połoŜony centralnie zespół dwóch miast stołecznych Bydgoszczy i Torunia oraz o sieć miast 
ośrodków powiatowych (19). Jest to system, którego ośrodki węzłowe, zwłaszcza 
powiatowe, charakteryzują się wyraźnie ukształtowanymi sferami obsługi wiejskiego 
otoczenia. Tradycyjnie świadczą one  szeroko rozumiane usługi bytowe dla ludności, 

                                                                                                                                                                                   
zainwestowania i kierunków uŜytkowania ziem, jak równieŜ efektywności i róŜnorodności aktywności 
gospodarczej.  
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znacznie słabiej są w nich obecne usługi wspierające rozwój lokalnej gospodarki, 
stymulujące przedsiębiorczość.  

 Kujawsko-pomorski system osadniczy jest względnie stabilny. Jego 
elementem, który w ostatnich latach podlegał zmianom, był zespół jego ośrodków 
stołecznych, miasta Bydgoszcz i Toruń oraz ich otoczenie. Obydwa miasta urbanizowały 
swe zaplecze, powodując wzrost demograficzny i gospodarczy gmin podmiejskich. 
Tradycyjnie rywalizując ze sobą, zapoczątkowały działania na rzecz budowy 
dwuośrodkowej aglomeracji, rozwijania komplementarnych funkcji metropolitalnych, 
kształtowania Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Występuje przekonanie o 
celowości umacniania tej metropolii, (m.in. poprzez komunikacyjną integrację jej ośrodków 
węzłowych), o jej korzystnym oddziaływaniu na rozwój całego województwa.  

Dynamikę rozwoju niektórych miast w województwie kujawsko-pomorskim, 
ogranicza niedostosowanie do współczesnych potrzeb społecznych i gospodarczych ich 
układów urbanistycznych, degradacja fragmentów ich zabudowy, często o wybitnych 
wartościach historycznych i architektonicznych, degradacja terenów i zagospodarowania po 
uŜytkowaniu przemysłowym i po uŜytkowaniu wojskowym. W wielu przypadkach są to 
centralne obszary miast, które dziś ze względu na dekapitalizację infrastruktury technicznej, 
nie rzadko w nie przystający do współczesności sposób zagospodarowania lub uŜytkowania, 
niedostępność transportową, wykorzystywane są bardzo ekstensywnie.  

Obszarami problemowymi największych miast regionu, jest ich zabudowa 
mieszkaniowa wzniesiona w technologii wielkiej płyty. Najstarsze zespoły tej zabudowy 
odznaczają się technicznym zuŜyciem i wymagają odpowiedniej modernizacji. Nierzadko 
pozbawione są one podstawowej infrastruktury usługowej, stąd występują w nich 
niepoŜądane zjawiska społeczne, niejednokrotnie o cechach patologii społecznych.  
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Rysunek 8. Sieć osadnicza oraz gospodarcze uwarunkowania rozwoju 
Źródło: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku 
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Zasoby naturalne 

 Zasoby złóŜ kopalin na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego są 
stosunkowo dobrze rozpoznane. Najbogatszym zasobem w województwie są złoŜa soli 
kamiennej występujące w postaci tzw. wysadów solnych, zlokalizowane w kilkunastu 
złoŜach, z których eksploatowane są występujące w Zagłębiu Kujawskim (Góra, Mogilno, 
Wapno). Zasoby rejonu kujawskiego ocenia się na 5,5 mld ton.  

 W rejonie Barcina i Piechcina występują, i są eksploatowane zasoby wapieni i margli 
wykorzystywane w produkcji sody, cementu, wapna i w budownictwie drogowym. 

Południowa część województwa znajduje się w zasięgu występowania złóŜ węgla 
brunatnego. Względy ochrony środowiska przyrodniczego są podstawą braku społecznej 
akceptacji dla propozycji ich eksploatacji. 

Bardzo licznie na obszarze województwa występują złoŜa kruszyw, gliny, kredy 
jeziornej i torfu eksploatowane lokalnie. 

Cennym zasobem naturalnym województwa są wody mineralne, powszechnie 
występują wody chlorkowe (bromowe, jodowe), znane są siarczanowe, liczne spośród nich 
są wodami ciepłymi. Są one podstawą rozwoju obecnych uzdrowisk: Ciechocinka, 
Inowrocławia i Wieńca Zdroju, postrzegane są jako zasób dla dalszego rozwoju lecznictwa 
uzdrowiskowego i rekreacji (Marusza k. Grudziądza, Janiszewo k. Lubrańca, Rzadka Wola 
k. Brześcia Kujawskiego, Ostromecko k. Bydgoszczy, Czerniewice w Toruniu). Wody 
ciepłe, termalne kwalifikują się do ujmowania jako źródło energii odnawialnej.  

NajwaŜniejszym zasobem naturalnym województwa są gleby. Są one podstawą 
kujawsko-pomorskiego rolnictwa, które uŜytkuje 58,1% powierzchni regionu. W zasobie 
tym wysoki udział mają produktywne typy genetyczne gleb jak: brunatne i płowe, czarne 
ziemie, mady rzeczne. Zasoby glebowe województwa wymagają ochrony przed 
oddziaływaniem: przemysłu i motoryzacji, przed zagroŜeniami ze strony urbanizacji. 

Lasy zajmują powierzchnię 425,1 tys. ha, co stanowi 23,1 % powierzchni 
województwa co klasyfikuje region w grupie najsłabiej zalesionych. Kompleksy leśne, poza 
Borami Tucholskimi i Doliną Wisły, są niewielkie i występują w duŜym rozproszeniu. 
Prawie 90 % powierzchni to lasy państwowe, co gwarantuje prowadzenie gospodarki leśnej 
z zachowaniem zasad zrównowaŜonego rozwoju. 
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2.2. Analiza SWOT  

 

Sytuacja makroekonomiczna, innowacyjność i inne uwarunkowania 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

− zróŜnicowana struktura gospodarki, 
− dobre wyposaŜenie ośrodków stołecznych w 

instytucje otoczenia biznesu, 
− znacząca pozycja rynkowa przedsiębiorstw 

przemysłu: chemicznego, celulozowo-
papierniczego, meblarskiego, rolno-
spoŜywczego, 

− otwartość regionu dla inwestycji 
zagranicznych. 

 

− słabo rozwinięte otoczenie instytucjonalne 
biznesu w ośrodkach powiatowych, 

− niski przepływ wiedzy i technologii  z 
ośrodków badawczo-rozwojowych do 
przedsiębiorstw, 

− słabe powiązania sektora badawczo-
rozwojowego z gospodarką, 

− niskie nakłady na działalność badawczo-
rozwojową, 

− niska aktywność innowacyjna większości 
małych i średnich firm, 

− niedostateczne wykorzystanie zasobów  
i walorów środowiska przyrodniczego  
i kulturowego dla rozwoju regionu, 

− niska efektywność promocji oferty 
turystycznej 

SZANSE ZAGROśENIA 

− włączenie terenów województwa do SSE 
− akceptacja rozwoju gospodarki opartej na 

wiedzy, 
− aktywność regionu na forum 

międzynarodowym, 
− umacnianie więzi gospodarczych z krajami 

Europy Wschodniej, 
− nowe źródła i instrumenty wsparcia rozwoju 

gospodarki ze środków UE, 
− regionalizacja polityki rozwoju społeczno-

gospodarczego państwa. 

− utrzymywanie nadmiernie skomplikowanego, 
niespójnego systemu prawnego dotyczącego 
działalności gospodarczej, 

− wysokie koszty pracy i kapitału, 
− nadmierny fiskalizm, 
− słaba dostępność do atrakcyjnych źródeł 

finansowania inwestycji rozwojowych firm, 
− brak postępu w realizacji zadań infrastruktury 

technicznej, głównie transportowej, 
włączających region w przestrzeń europejską. 

 

Ocena czynników oddziałujących na konkurencyjność gospodarczą regionu 
wskazuje, Ŝe niezbędne są w nim zmiany ukierunkowane na unowocześnianie procesów 
gospodarczych i z nimi związanych, kreowanie uwarunkowań i uruchamianie mechanizmów 
rozwoju postulowanych przez Strategię Lizbońską. Konieczne jest stanowienie warunków 
dla unowocześniania się przedsiębiorstw i wzrostu ich rynkowej ekspansji, dla aktywnego 
angaŜowania się sektora badań i wdroŜeń w poprawę poziomu innowacyjności regionalnej 
gospodarki, stanowienie warunków dla rozwoju tzw. środowiska biznesu aktywizującego 
indywidualną przedsiębiorczość, warunków dla efektywniejszego wykorzystania 
posiadanych zasobów i czynników rozwoju. 

Wyniki tej analizy podkreślają równieŜ, iŜ konieczne są daleko idące zmiany w 
sferze zewnętrznych uwarunkowań aktywności gospodarczej, nowe regulacje ustroju 
gospodarczego państwa, kształtujące ogólne uwarunkowania aktywności podmiotów 
gospodarczych. 
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Zasoby ludzkie i zagadnienia społeczne  

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

− proedukacyjne postawy społeczeństwa 
regionu,  

− rozwinięte szkolnictwo wyŜsze, w tym dwa 
silne ośrodki kształcenia akademickiego 
Toruń i Bydgoszcz oraz dynamicznie 
rozwijający się ośrodek we Włocławku, 

− , 

− dobra dostępność kształcenia ustawicznego 
przy niedostatecznym wyposaŜeniu placówek 
kształcenia, 

− silny ośrodek specjalistycznych usług 
medycznych w Bydgoszczy, 

− ośrodki aktywności kulturalnej o znaczeniu 
ponadregionalnym, 

− młodość społeczności regionu. 

− utrzymujące się wysokie bezrobocie, 

− bezrobocie wśród młodzieŜy, absolwentów, 

− wadliwa struktura kwalifikacji zawodowych 
przy duŜej inercji zmian kierunków 
kształcenia do potrzeb rynku pracy, 

− niska dostępność Internetu dla gospodarstw 
domowych i podmiotów gospodarczych,  

− niska aktywność obywateli w podejmowaniu 
działań na rzecz wspólnot lokalnych, 

− dehumanizacja stosunków społecznych w 
duŜych osiedlach mieszkaniowych o 
zabudowie blokowej, 

− utrzymywanie tendencji niskiej reprodukcji 
naturalnej ludności. 

 

 

SZANSE ZAGROśENIA 

− polityka rynku pracy w kierunku obniŜenia 
kosztów zatrudnienia, 

− moŜliwość zatrudnienia części 
nadwyŜkowych zasobów pracy na 
europejskim rynku pracy, 

− nowe źródła i instrumenty wsparcia rozwoju i 
restrukturyzacji zasobów ludzkich ze środków 
UE. 

− zjawiska w gospodarce powodujące mniejsze 
zapotrzebowanie na pracę ludzką, 

− emigracja z regionu osób młodych, 
wykształconych, przedsiębiorczych, 

− wzrost kosztów kształcenia, 

− niestabilna polityka zdrowotna państwa, 

− bezkrytyczna percepcja obcych kulturowo 
postaw i zachowań. 

 

 

Licznym, pozytywnym zjawiskom w szeroko rozumianej sferze regionalnych 
zasobów ludzkich towarzyszą zjawiska niekorzystne. Szczególnie niekorzystne są dotyczące 
rynku pracy, który znamionuje duŜa nierównowaga, popyt na pracę nie jest w stanie 
wchłonąć jej podaŜy. 

Niezbędne są w województwie działania ukierunkowane na zwiększenie 
zatrudnialności, zwłaszcza poprzez znacznie lepsze dostosowanie kierunków kształcenia i 
zawodowego przygotowania młodzieŜy do wymogów rynku pracy, stanowienie warunków 
dla ustawicznego kształcenia dorosłych zarówno zatrudnionych jak i pozostających bez 
pracy, kreowanie nowych (pozaetatowych) form zatrudnienia.   
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Infrastruktura, aspekty przestrzenne i środowisko 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

− gęsta i równomiernie rozwinięta sieć 
osadnicza zapewniająca korzystne warunki 
obsługi mieszkańców, 

− centralnie usytuowane ośrodki stołeczne 
województwa jako bieguny potencjalnego 
obszaru metropolitalnego, 

− Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław waŜnymi 
węzłami krajowej sieci kolejowej i drogowej 
oraz lotniczej (Bydgoszcz), 

− zaawansowana budowa szerokopasmowej 
sieci informatycznej, podstawy budowania 
społeczeństwa informacyjnego, 

− wysokie walory i atrakcyjność środowiska 
przyrodniczego dla gospodarki, rekreacji  
i zamieszkania, 

− bogate, przyrodnicze zasoby i tradycje 
lecznictwa uzdrowiskowego,  

− unikalne w skali kraju miejskie 
średniowieczne zespoły urbanistyczne, 
obiekty zabytkowe i kolekcje muzealne, 

− dobrze rozwinięta sieć elektroenergetyczna 
wysokiego napięcia, gazociągów wysokiego 
ciśnienia, rezerwy mocy w głównych 
punktach zasilania, dobre warunki 
fizjograficzne dla rozwoju energii 
odnawialnej. 

− słaba spójność komunikacyjna ośrodków 
centralnych regionu Bydgoszczy i Torunia, 

− eksploatacyjne zuŜycie nawierzchni dróg, ich 
niedostosowanie do obecnego natęŜenia 
ruchu, niski poziom jego bezpieczeństwa , 

− brak obejść drogowych osiedli, 
− niedorozwój publicznego transportu 

pasaŜerskiego ( tym miejskiego), 
− brak powszechnego dostępu do internetu  

za pośrednictwem sieci szerokopasmowych, 
nie rozwinięte e-usługi publiczne, 

− niezadowalający stan techniczny zabudowy 
mieszkaniowej komunalnej, takŜe zabytkowej 
architektury, 

− ograniczone moŜliwości remontów starej 
substancji mieszkaniowej, 

− niedobór mieszkań komunalnych 
− zdegradowane obszary poprzemysłowe i 

powojskowe, 
− zanieczyszczenie wód, zwłaszcza rzek  

i duŜych jezior, mimo systematycznego 
inwestowania w poprawę stanu gospodarki 
wodno-ściekowej, 

− zuŜycie technologiczne części urządzeń i sieci 
w gospodarce wodno-ściekowej,  

− eksploatacyjne zuŜycie lokalnych sieci 
energetycznych, potrzeba reektryfikacji 
niektórych obszarów wiejskich, 

− niski poziom odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów stałych poza składowiskami, 

− niedostosowanie regulacji stosunków 
wodnych do reŜimu hydrologicznego  
w regionie. 

SZANSE ZAGROśENIA 

− połoŜenie w sieciach transeuropejskich 
korytarzy transportowych drogowych i 
kolejowych, 

− realizacja inwestycji drogowych – autostrady 
A-1, oraz innych dróg zapewniających 
połączenia w układzie krajowym i 
europejskim,  

− nowe źródła i instrumenty wsparcia w 
zakresie gospodarowania przestrzenią ze 
środków UE. 

− opóźnianie inwestycji drogowych, w tym 
budowy autostrady A-1, 

− nie podejmowanie inwestycji w zakresie 
poprawy stanu infrastruktury kolejowej, 

− opóźnianie inwestycji budowy stopnia 
wodnego na Wiśle poniŜej Włocławka, 

− niska jakość prawa w zakresie planowania 
przestrzennego, nie zapewniająca ładu 
przestrzennego i zrównowaŜonego rozwoju. 

 

Mimo licznych, pozytywnych elementów infrastrukturalnego zagospodarowania 
województwa (infrastruktury: transportowej, telekomunikacyjnej, ochrony środowiska, 
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społecznej, mieszkalnictwa) wypadkowa ocena atrakcyjności regionu, zwłaszcza dla 
aktywności gospodarczej, jest ogólnie niekorzystna. Posiadane atuty tracą na wartości 
wobec licznych niedostatków o charakterze braków w odnośnym zagospodarowaniu, w tym 
takŜe w bezpośrednim otoczeniu województwa, co niekorzystnie wpływa na wizerunek 
województwa jako obszaru dla lokalizacji inwestycji, nie ułatwia rozwijania aktywności 
gospodarczej.  

 

Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

− korzystna struktura agrarna wykazująca 
tendencje wzrostu w niej udziału gospodarstw 
duŜych, 

− czołowe pozycje w skali kraju w produkcji 
rolnej i niektórych działach przetwórstwa 
rolno-spoŜywczego, 

− wysoka aktywność rolników regionu  
w wykorzystaniu środków unijnych, 

− korzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju 
rolnictwa ekologicznego, agroturyzmu. 

 

− utrzymujące się wysokie bezrobocie na 
obszarach wiejskich, 

− niedostateczna podaŜ pozarolniczych miejsc 
pracy na obszarach wiejskich, 

− izolacja niektórych terenów, wynikająca  
z niedostatecznej ich obsługi środkami 
publicznego transportu pasaŜerskiego, 

− słabo rozwinięte usługi na obszarach 
wiejskich, 

− niedostatki infrastruktury technicznej 
ochrony środowiska (komunalnej),  

− niedoinwestowanie terenów wiejskich  
w zakresie infrastruktury teleinformatycznej, 
technicznej i społeczne. 

SZANSE ZAGROśENIA 

− przybliŜenie rynków zbytu w następstwie 
realizacji inwestycji drogowych, autostrad  
i dróg ekspresowych, 

− popyt konsumentów krajowych i 
zagranicznych na płody rolnictwa 
ekologicznego. 

− niekontrolowane przenikanie do 
województwa przemysłowego bezściołowego 
tuczu trzody chlewnej,  

− utrzymywanie względem rolników naszego 
kraju obecnych reguł Wspólnej Polityki 
Rolnej. 

 

Pozytywnym zjawiskom w sferze gospodarki rolnej województwa nie towarzyszą 
poŜądane zmiany w sektorze gospodarki pozarolniczej na obszarach wiejskich. Konieczne 
jest kreowanie na tych obszarach sprzyjających uwarunkowań dla rozwoju 
przedsiębiorczości pozarolniczej, oferującej zatrudnienie i redukującej ich nadmierne zasoby 
pracy. Niezbędne są działania zwiększające atrakcyjność tych  obszarów dla lokalizacji 
podmiotów gospodarczych sektora pozarolniczego, zwłaszcza poprawiające ich 
zagospodarowanie w infrastrukturę techniczną i społeczną, poprawiające ich dostępność 
względem głównych ośrodków aktywności gospodarczej i społecznej. 

Poprawa uwarunkowań dla aktywności gospodarczej winna skutkować 
zwiększeniem zatrudnialności poza rolnictwem, polepszaniem warunków codziennego 
bytowania ludności obszarów wiejskich, hamowaniem jej odpływu z tych obszarów.  
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2.3. Wsparcie krajowe i zagraniczne  dla województw a 

2.3.1. Środki krajowe  

Władze samorządowe i inne podmioty województwa kujawsko-pomorskiego 
aktywnie zabiegały o środki finansowe oferowane w ramach programów i funduszy 
krajowych.  

Tabela 12. Środki krajowe wydatkowane w województwie kujawsko-pomorskim 

Lp. Organ udzielający pomocy Kwota w tys. zł Rok  Uwagi 

76 641,69 1999 r. 

57 221,91 2000 r. 

44 431,68 2001 r. 

33 991,80 2002 r 

14 177,81 2003 r. 

26 240,22 2004 r. 

1. 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

72 647,53 2005 r. 

wypłaty środków 
finansowych (poŜyczki 
dotacje) bez umorzeń części 
spłat poŜyczek 

93 258,68 1999 r. 

101 263,33 2000 r. 

90 715,69 2001 r. 

70 589,26 2002 r 

74 286,63 2003 r. 

71 498,88 2004 r. 

 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej 

78 968,33 2005 r. 

wypłaty środków 
finansowych (poŜyczki 
dotacje) bez umorzeń części 
spłat poŜyczek 

116 463,00 2000 r. 

167 936,00 2001 r. 

210 746,00 2002 r 

178 385,00 2003 r. 

163 254,00 2004 r. 

3. 
Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 

130 769,00 2005 r. 

udzielone kredyty 
inwestycyjne 

662 867,30 2002 r. 

700 584,80 2003 r. 

660 888,20 2004 r. 
4. Wojewódzki Urząd Pracy 

400 568,40 2005 r. 

Środki Funduszu Pracy 

53 023,80 2001 r. 

50 097,87  2002 r 

50 315,00 2003 r. 

52 342,90 2004 r. 

5. BudŜet Państwa  

16 830,10 2005 r. 

dotacje z budŜetu państwa 
na realizację kontraktu –
wykonanie 

868,19 2004 r. 

6. BudŜet Państwa  

406,10 2005 r. 

Konkurs na tworzenie 
Gminnych Centrów 
Informacji realizowany 
przez Wojewódzki Urząd 
Pracy 

 Suma  4 522 284,1   x x 
Źródło: Zestawienie własne na podstawie danych: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział w Toruniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Departamentu 
WdraŜania Programów Regionalnych UM w Toruniu 
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Z dostępnych (sądzi się, Ŝe niekompletnych) danych wynika, Ŝe w latach 1999-2005 
województwo kujawsko-pomorskie w ramach istniejących instrumentów prawnych i 
finansowych otrzymało pomoc publiczną asygnowaną ze środków krajowych w wysokości 
ponad 4 522,3 mln złotych. 

 

2.3.2.  Środki zagraniczne 

Województwo kujawsko-pomorskie w ramach pomocy przedakcesyjnej korzystało  
i nadal kontynuuje swój udział w następujących programach: Phare, ISPA, SAPARD, 
realizując dzięki nim szereg zamierzonych celów z róŜnych dziedzin Ŝycia społeczno-
gospodarczego. W większości są to zadania z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony 
środowiska, infrastruktury drogowej, społecznej, ale takŜe informatycznej, stymulujące 
przedsiębiorczość.  

W ramach poszczególnych edycji Phare Spójność-Społeczno-Gospodarcza do 
naszego regionu wpłynie łącznie ponad 39 mln euro, w ramach uczestnictwa w programach 
horyzontalnych Phare około 13,6 mln euro, na projekty współfinansowane w ramach 
programu ISPA 120,7 mln euro. W ramach programu SAPARD wpłynie do województwa 
78,3 mln euro. W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich finansowanego z 
kredytu Banku Światowego wpłynęło 9,5 mln euro. 

Tabela 13. Środki pomocy przedakcesyjnej w województwie kujawsko-pomorskim 

KUJAWSKO-POMORSKIE 
Ogółem 

Kwota w tys. euro 
Edycja 1 

Kwota w tys. euro 
Edycja 2 

Kwota w tys. euro 
Edycja 3 

Kwota w tys. euro 

 WOJEWÓDZTWO OGÓŁEM 251 739,2 101 094,5 26 060,7 124 584,0 

PHARE (wszystkie programy) 39 143,7 20 942,8 6 254,6 11 946,3 

ISPA (wszystkie projekty) 120 728,0 79 924,2 17 707,7 23 096,1 

SAPARD *  
78 256,5   78 256,5 

PROGRAMY 
HORYZONTALNE * *  13 611,0 227,5 2 098,4 11 285,1 

*  kwota na którą podpisano umowy, przeliczenie euro wg kursu na koniec 2005 r. – 3,8365 
* *  programy zrealizowane w okresie 1999-2003 

Źródło: Dane Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej ,,Mapa pomocy Unii Europejskiej” 2003 
 Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział w Toruniu (SAPARD) 
 

Tabela 14. Środki pomocy przedakcesyjnej dla województwa kujawsko-pomorskiego 
w ramach programów horyzontalnych 

Numer programu Program 
Kwota 

w tys. euro 

Edycja 1 

w tys. euro 

Edycja 2  

w tys. euro 

Edycja 3  

w tys. euro 

 PL9706  
 Phare  INRED -program rozwoju 
regionalnego 

227,5 227,5   

 PL2002/000-580-06.04 – 
SSG 

 Phare SSG 2002, Regionalny 
Rozwój Zasobów Ludzkich  

1 089,6  1 089,6  

 PL2002/000-580-06.05 – 
SSG 

 Phare SSG 2002, Regionalny 
Program Wsparcia dla MŚP 

1 200,0  1 200,0  
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 PL0106.09.01  
 Phare SSG 2001, Promocja 
zatrudnienia i rozwoju zasobów 
ludzkich 

2 447,4   2 447,4 

 PL0106.09.02  
 Phare SSG 2001, Promocja 
rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw 

2 126, 0   2 126,0 

 PL0106.09.03   Phare Wsparcie inŜynieryjne 114, 4   114,2 

 2002/000-580.06.01  
 Phare Krajowy Program Rozwoju 
Zasobów Ludzkich  

1 062,5   1 062,5 

 2002/000-580.06.02   Phare Krajowy Program MŚP 687,5   687,5 

 2002/000-580.06.03  
 Phare Pomoc Techniczna dla 
programu Phare SSG 

125,0   125,0 

 2002/000.580.01.05   
 Phare Koordynacja działań 
instytucji rynku pracy 

125,0   125,0 

 2002/000-196.01.04   Phare BHP dla MŚP 281,2   281,2 

 2003/004-379.05.01 
 Phare Krajowy Program Rozwoju 
Zasobów Ludzkich  

1 062,5   1 062,5 

 2003/004-379.05.02  Phare Krajowy Program MŚP 718,7   718,7 

 2003/004-379.05.03  HRD regional final 700,0   700,0 

 2003/004-379.05.04  SME regional final 1 069,0   1 069,0 

 2000/PL/16/PA/001  ISPA EDIS 101, 8   101,8 

 2000/PL/16/P/PA/003  
 ISPA Pomoc techniczna dla 
sektora środowiska  

213, 2   213, 2 

 2002/PL/16/P/PA/013 
 ISPA Pomoc techniczna dla 
sektora środowiska  

745, 3   745,3 

 2003/PL/16/PA/014 
 ISPA Pomoc Techniczna dla 
Funduszu Spójności w sektorze 
transportu drogowego 

2, 4   2,4 

Ogółem   13 611, 1 227, 5 2 098, 4 11 285, 1 

Źródło: dane Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej ,,Mapa pomocy Unii Europejskiej” 

 

Nowe instrumenty finansowe, które pojawiły się wraz z przystąpieniem do UE, 
otworzyły drogę samorządom, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym i wielu 
innym jednostkom do pozyskiwania środków na współfinansowanie projektów w ramach 
programów operacyjnych na lata 2004-2006, inicjatyw europejskich i Funduszu Spójności. 

Wspólnotowy udział budŜetu dla wdraŜanego komponentu regionalnego ZPORR  
w województwie wynosi prawie 142 mln euro. W ramach funduszy strukturalnych na 
projekty realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B i C wpłynie ponad 
640 tys. euro. 
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Program Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej 
(PHARE) 

1. Łączny budŜet trzech edycji przedakcesyjnego programu Phare Spójność Społeczno-
Gospodarcza dla województwa kujawsko-pomorskiego obejmował ponad 39 mln euro.  

Wsparcie finansowe uzyskało: 
− 5 zadań inwestycyjnych w ramach Phare 2001 (inwestycje zrealizowane), 
− 2 zadania inwestycyjne w ramach Phare 2002 (inwestycje zrealizowane), 
− 2 zadania inwestycyjne w ramach Phare 2003 (jedna inwestycja zrealizowana, druga 

zakłada zakończenie w październiku 2006 r.). 

2. Program Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza, Rozwój Zasobów Ludzkich w 
dwóch edycjach posiadał łączny budŜet dla województwa kujawsko-pomorskiego w 
wysokości 3,5 mln euro. W ramach edycji Phare 2001 realizowane były działania w 
zakresie: aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, promocji przedsiębiorczości i 
potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, wsparcia rozwoju lokalnych porozumień na 
rzecz zatrudnienia. W ramach Phare 2002 realizowano projekt: Kujawsko-Pomorski 
Program Rozwoju Zasobów Ludzkich na kwotę 1,0 mln euro. 

3. Program Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza, Rozwój Przedsiębiorczości, w 
odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw wdraŜany jest w 
województwie przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach dwóch 
edycji. Program Phare 2001 zakończono w końcu 2004 r. przy wykorzystaniu 
alokowanych środków w wielkości 96%, co sytuuje kujawsko-pomorskie jako najlepsze 
w kraju województwo pod względem wykorzystania funduszów tego programu. Phare 
2002 jest w trakcie realizacji. 

 

Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA)  

W województwie kujawsko-pomorskim w ramach programu ISPA, przeznaczonego 
na finansowanie duŜych przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i transportu, 
realizowane są 4 projekty o wsparciu finansowym z budŜetu ISPA jak niŜej.  

− Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji ściekowej dla Bydgoszczy – 32,5 mln euro 
− Gospodarka wodno-ściekowa w Toruniu – 47,5 mln euro 
− Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną  

we Włocławku – 27,24 mln euro 
− Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu – 5,4 mln euro 

 

Przedakcesyjny Instrument Wsparcia dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) 

Program SAPARD w województwie kujawsko-pomorskim realizowany był poprzez 
cztery działania. Do końca 2005 r. do Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa złoŜono 
2048 wnioski z czego zarejestrowanych zostało 1898 wniosków. Do końca 2005 r. 
podpisano 1716 umów z beneficjentami, w tym według działań: 

Działanie 1. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych – 110 
wniosków, 93 zawarte umowy, 

Działanie 2. Inwestycje w gospodarstwach rolnych – 1234 wnioski, 1149 umów, 

Działanie 3. Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich – 376 wniosków, 
254 zawarte umowy, 
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Działanie 4. RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – 328 
wniosków, 220 zawarto umów. Do końca 2005 r. zrealizowano 1592 płatności na kwotę 272 
186,6 tys. zł. 

 

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) 

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) realizowany w latach 2000-
2004 współfinansowany był środkami Banku Światowego. Jego budŜet obejmował 9,5 mln 
euro kredytu bankowego i 11,7 mln zł innych środków budŜetowych. Nadrzędnym celem 
PAOW było pośrednie i bezpośrednie tworzenie nowych, pozarolniczych miejsc pracy na 
obszarach wiejskich poprzez program inwestycji w infrastrukturę techniczną na tych 
obszarach oraz edukację, szkolenia i udzielanie mikropoŜyczek mieszkańcom wsi. 

 

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 jest w trakcie wdraŜania. Do 
końca lutego 2006 r. do Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa złoŜono 24 352 wnioski 
na ogólną kwotę 535,7 mln zł. Najbardziej popularnym działaniem jest „Dostosowanie 
gospodarstw do standardów UE” do którego złoŜono 13 244 wnioski na ogólną kwotę 463,7 
mln zł.  

Pomijając wnioski o renty strukturalne, wnioski pozostałe ujawniają określony  
na dzień dzisiejszy poziom potrzeb finansowych rolników kujawsko-pomorskiego, 
zdeterminowanych do funkcjonowania w uwarunkowaniach wspólnotowej gospodarki 
rolnej.  

 

Inicjatywy wspólnotowe 

Z województwa kujawsko-pomorskiego rekrutują się partnerzy projektów 
międzynarodowych (międzyregionalnych) wspieranych funduszami Inicjatyw Wspólnoty 
Interreg III B i C oraz beneficjenci projektów wspieranych środkami inicjatywy Equal. 
Aktualnie projekty są w róŜnych fazach realizacji. 

Projekt ADEP, realizowany razem z sześcioma regionami europejskimi, w ramach 
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C , którego celem jest wymiana doświadczeń 
poszczególnych partnerów z róŜnych regionów Europy, w zakresie doskonalenia narzędzi 
regionalnej i lokalnej polityki rozwoju. W ramach projektu ADEP w województwie 
kujawsko-pomorskim realizowane są 3 podprojekty. BudŜet kujawsko-pomorskiego 
projektu ADEP wynosi 560 tys. euro, z czego w 75 % współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Projekt DEFRIS, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B , dotyczy 
współpracy oraz wymiany doświadczeń z zakresu planowania przestrzennego. BudŜet 
projektu wynosi 300 tys. euro, w 75% współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.  

W ramach tematu G Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Partnerstwo – Rodzina – 
Równość – Praca” realizowany będzie projekt Godzenie Ŝycia rodzinnego i zawodowego 
oraz ponowna integracja kobiet i męŜczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez rozwój 
bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących. 
BudŜet projektu wynosi 4259,8 tys. zł., prawie w całości współfinansowany środkami 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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W ramach tematu A Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL  „Ułatwianie wchodzenia  
i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku 
pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich” realizowany jest projekt 
„Wstań, unieś głowę”. BudŜet zakończonego podprojektu 1 (2004-2005) wynosił 270 tys. zł 
zrefundowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W przygotowaniu jest drugi 
podprojekt, który będzie realizowany w latach 2006 – 2007. 

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego dla którego Instytucją 
Zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest w trakcie wdraŜania. BudŜet 
programu dla województwa kujawsko-pomorskiego ze środków Unii Europejskiej wynosi 
141, 9 mln. euro, w tym Priorytet I – 81,6 mln euro, Priorytet II – 23,1 mln euro oraz 
Priorytet III – 37,2 mln euro. Do końca 2005 zostało łącznie wybrano do dofinansowania 
305 projektów na łączną kwotę środków strukturalnych przekraczającą 552,5 mln zł. 

W ramach Priorytetu I ZPORR „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej 
wzmacnianiu konkurencyjności regionów” zostało wybranych do wsparcia 46 projektów na 
kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekraczającą 
92,5 mln euro (przeliczono wg kursu 3,9009). 

W ramach Priorytetu II ZPORR „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w 
regionach” wybrano do wsparcia 63 projekty na kwotę dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Społecznego przekraczającą 10,9 mln euro. 

W ramach Priorytetu III ZPORR „Rozwój lokalny” zostało wybranych do wsparcia 
196 projektów na kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
prawie 38,2 mln euro.  

Łączna suma płatności dokonanych na rzecz beneficjentów ze środków EFRR i EFS 
wynosi 25,8 mln euro (100,7 mln zł.) 

 

Sektorowe Programy Operacyjne  

 

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich  

SPO-RZL zarządzany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, natomiast 
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełni rolę instytucji wdraŜającej na poziomie 
regionalnym dla dwóch działań w ramach priorytetu 1: 

− Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieŜy, 

− Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. 

Do końca 2005r. na działanie 1.2. przyjęto 21 wniosków na kwotę 54,3 mln zł., w 
tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 39,4 mln zł. Do 
końca 2005 roku wydatkowano 45,5 mln zł. W działaniu 1.3. przyjęto 21 wniosków na 
kwotę 27,4 mln zł., tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
wysokości 20,2 mln zł. Do końca 2005 roku wydatkowano 22,9 mln zł. 

Do działania 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, schemat A ,,Doskonalenie 
umiejętności i kwalifikacji kadr”, które wdraŜane jest przez Toruńską Agencję Rozwoju 
Regionalnego S.A. wpłynęło 1200 wniosków (w czterech rundach), z czego 900 
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zakwalifikowano do oceny techniczno-ekonomicznej. Podpisano 111 umów na kwotę 69 
mln zł. 

 

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 

W województwie kujawsko-pomorskim działania 2.1. Wzrost konkurencyjności 
małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo oraz 2.3. Wzrost konkurencyjności 
małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje są wdraŜane przez Toruńską Agencję 
Rozwoju Regionalnego. Liczba złoŜonych wniosków o dofinansowanie w województwie na 
koniec 2005 r. wyniosła 1002, a przyznane dofinansowanie to 179,9 mln zł. 

 

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 

Program wdraŜany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
(6 działań), Urzędy Marszałkowskie (3 działania) oraz Fundację Programów Pomocy dla 
Rolnictwa (FAPA) – 3 działania. 

W Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa do końca lutego 2006 r. złoŜono łącznie 4 565 wniosków na 
łączną kwotę 580,9 mln zł. Łącznie podpisano 2458 wniosków na kwotę 292,8 mln zł. 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament 
Rolnictwa i Aktywizacji Obszarów Wiejskich złoŜono łącznie 190 wniosków na łączną 
kwotę 54,4 mln zł.  

W Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa do końca września 2005 r. złoŜono 
łącznie 34 wnioski na łączną kwotę 17 mln zł.  

 

Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 

W województwie kujawsko-pomorskim wdraŜany przez Regionalny Oddział Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do końca lutego 2006 r. do programu złoŜono 
20 wniosków na łączną kwotę 12,9 mln zł., z czego podpisano 10 umów na kwotę pomocy 
w wysokości 2.1 mln zł. 

 

Sektorowy Program Operacyjny Transport  

Celem generalnym jest zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie 
dostępności przestrzennej miast, obszarów i regionów Polski w układzie Unii Europejskiej. 
Instytucją centralnie nadzorującą proces wdraŜania jest Ministerstwo Transportu i 
Budownictwa. Z województwa kujawsko-pomorskiego zgłoszono 10 wniosków, z czego 8 
zostało zaakceptowanych na ogólną kwotę 267,4 mln. zł, w tym dofinansowane z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie łącznej 165,1 mln zł. Dwa 
projekty zostały odrzucone (negatywna opinia KS), (dane Ministerstwa Transportu i 
Budownictwa na koniec 2005 r.) 
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2.3.3. Ocena efektywności  pomocy przedakcesyjnej i funduszy strukturalnych  

 

Ocena efektów wykorzystania pomocy publicznej, w tym środków przedakcesyjnych 
i strukturalnych Unii Europejskiej jest trudna, głównie ze względu na niezadowalający 
system monitorowania realizacji programów. Obecnie jest ona moŜliwa jest najczęściej 
wyłącznie na poziomie ewidencji produktów, w ograniczonym zakresie w aspekcie ich 
oddziaływania oraz na poziomie krajowym (NUTS 1) aniŜeli regionalnym (NUTS 2).  

Realizacja projektów w ramach pomocy przedakcesyjnej w większości została 
zakończona. Wykonane projekty inwestycyjne: 

− miały charakter punktowy – PHARE 2001 (5 inwestycji), PHARE 2002 (2 inwestycje), 
PHARE 2003 (2 inwestycje), ISPA (4 inwestycje),  co przełoŜyło się na korzystne 
rezultaty w skali lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej, ochrony środowiska 
czy aktywizacji przedsiębiorczości, 

− stanowiły znaczący czynnik rozwoju obszarów wiejskich (PAOW, SAPARD), 
szczególnie w wyposaŜeniu w infrastrukturę wodno-ściekową i drogi oraz 
modernizowanie gospodarstw indywidualnych, nie mniej nie przełoŜyły się na wyraźne 
zmiany w jakości Ŝycia czy poprawie konkurencyjności gospodarki z uwagi na bardzo 
duŜe potrzeby w tym zakresie, 

− miały istotny  wpływ edukacyjny zarówno dla samorządów, przedsiębiorców, rolników i 
innych beneficjentów w kontekście pozyskiwania funduszy strukturalnych po wejściu 
Polski do Unii Europejskiej. 

Z punktu widzenia całego regionu środki przedakcesyjne były to zbyt małe aby w 
zauwaŜalnym stopniu  oddziaływać na procesy społeczno-gospodarcze w regionie. 

Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez region moŜna ocenić jako 
zadowalające,  szczególnie z punktu widzenia wdraŜania ZPORR. Aktualnie stwierdza się 
korzystne oddziaływanie realizowanych programów na aktywizację i mobilność 
administracji samorządowej, przedsiębiorców i organizacji społecznych, co przełoŜyło się 
na liczbę składanych projektów, często przekraczającą 10-krotnie moŜliwości wsparcia. Z 
uwagi na fakt, Ŝe w ramach ZPORR największe zapotrzebowanie w porównaniu z alokacją  
dotyczyło inwestycji w infrastrukturze lokalnej edukacyjnej i sportowej, infrastrukturze 
regionalnej ochrony zdrowia, infrastrukturze ochrony środowiska oraz obszarach wiejskich 
przewiduje się duŜy popyt na środki wspierające przedsięwzięcia infrastrukturalne w okresie 
2007-2013.  

Aktywność województwa w pozyskiwaniu środków wsparcia rozwoju oferowanych 
przez programy sektorowe jest duŜa, największa w zakresie pozyskiwania środków z SPO 
Rozwój Zasobów ludzkich. Niemniej nie znajduje to odzwierciedlenia w poprawie sytuacji 
na rynku pracy i zmniejszeniu bezrobocia. Nie zadowala aktywność przedsiębiorców w 
zakresie absorpcji środków oferowanych przez  SPO Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw. 

Wnioski: 

− środki pomocowe przedakcesyjne jakie wpłynęły do województwa w latach 1999-2005 
nie wpłynęły w istotny sposób na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu,  
były to środki bardzo skromne w stosunku do potrzeb, a realizację projektów 
zapoczątkowano dopiero w 2001 r.,  
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− zrealizowane inwestycje w większości mają charakter punktowy, np. transportowe: 
budowa południowej obwodnicy Torunia, przebudowa ronda Fordońskiego, budowa 
obwodnicy wokół Włocławka, zdecydowanie poprawiły one sytuacje w wymiarze 
lokalnym,  

− środki przeznaczone na rozwój zasobów ludzkich, rozwiązywały bardziej problemy w 
aspekcie socjalnym aniŜeli problemy równowaŜenia lokalnych rynków pracy,  

− pomimo dotychczasowego wsparcia MŚP: kapitałowego, szkoleniowego, doradczego, 
konieczne jest dalsze wsparcie przedsiębiorców, szczególnie w zakresie inwestycji 
innowacyjnych w powiązaniu z przedsięwzięciami szkoleniowymi (PO KL) 

− dla poprawy efektywności wsparcia z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 
konieczna jest lepsza koordynacja zarządzania pomiędzy programami regionalnymi i 
sektorowymi oraz monitoring regionalny programów sektorowych. 

 
 

3. Strategia rozwoju regionu 
Podstawowym dokumentem programowym rozwoju województwa kujawsko-

pomorskiego jest zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2007-2020 przyjęta Uchwałą nr XLI/586/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. Jej obecna koncepcja opiera się o model rozwoju 
regionu zakładający wzmacnianie regionalnego bieguna wzrostu i jego kreatywne 
oddziaływanie na procesy rozwojowe w otoczeniu. W kujawsko-pomorskim regionalnym 
biegunem wzrostu jest aglomeracja miejska z głównymi ośrodkami Bydgoszczą i Toruniem. 
Jej centralne połoŜenie w obszarze województwa ułatwia zarówno dostęp do 
skoncentrowanych w niej pro rozwojowych zasobów, jak i sprzyja jej kooperacyjnym 
powiązaniom z regionalnym otoczeniem.  

Celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2007-2020 jest poprawa konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu Ŝycia 
mieszkańców przy respektowaniu zasad zrównowaŜonego rozwoju. Strategia postuluje 
działania w trzech priorytetowych obszarach: rozwoju nowoczesnej gospodarki, 
unowocześniania struktury przestrzenno-funkcjonalnej regionu oraz odpowiedniego rozwoju 
zasobów ludzkich.  

Strategicznymi działaniami w sferze bezpośrednio gospodarczej są: kreowanie 
warunków przedsiębiorczości i upowszechnianie innowacji, wzmacnianie konkurencyjności 
regionalnej gospodarki rolnej oraz promocja rozwoju turystyki.  

Dla modernizacji struktury przestrzenno-funkcjonalnej regionu strategicznymi  
są działania ukierunkowane na: rozwój sieci osadniczej zakładającej wzmacnianie funkcji 
metropolitalnych aglomeracji Bydgoszczy i Torunia oraz rewitalizację miast i wsi regionu, 
rozwój infrastruktury technicznej, rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, 
rozwój infrastruktury społecznej, promocję dziedzictwa kulturowego oraz zachowanie  
i wzbogacanie zasobów środowiska przyrodniczego województwa.  

W priorytetowym obszarze działań strategicznych rozwoju zasobów ludzkich ujęte 
są: budowa społeczeństwa opartego na wiedzy, wzmacnianie kapitału społecznego, 
promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy lub zagroŜonych jej utratą, promocja  
i profilaktyka zdrowia, integracja społeczno-zawodowa i poprawa stanu bezpieczeństwa 
ludności. 
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3.1. Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 

 

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w lata 2007-2013 jest poprawa konkurencyjności województwa oraz 
spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. 

Cel będzie realizowany z zachowaniem następujących uwarunkowań: 

- równości szans w dostępie do środków z uwzględnieniem obszarów  wiejskich 

- zachowaniem polityk horyzontalnych. 

Realizacja celu spowoduje wzmocnienie społeczno-gospodarczej roli województwa 
w kraju, wzrost zatrudnienia, zwiększenie dochodów mieszkańców i poprawę ich poziomu 
Ŝycia oraz zmniejszenie róŜnic w rozwoju społecznym i gospodarczym pomiędzy 
obszarami, w tym obszarami wiejskimi i miejskimi  

Tabela 15. Podstawowe wskaźniki realizacji celu 

Cele Wskaźniki 

Wartość 
wskaźnika w 

roku bazowym 

Zakładana 
wartość 

wskaźnika w 
roku 

docelowym² 

Źródło danych 

Liczba utworzonych miejsc pracy w 
tym: 

- męŜczyźni 
- kobiety 

 

 

HERMIN 

Stopa bezrobocia w relacji do: 
- Polska =100 
- UE =100 

 
  

GUS 

Cel główny: Poprawa 
konkurencyjności 
województwa oraz spójności 
społeczno-gospodarczej i 
przestrzennej jego obszaru 

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca 
w relacji do: 

- Polska = 100 
- UE =100 

 

  
GUS 

Eurostat 

 

3.2. Cele szczegółowe programu 

Cel główny programu realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: 

1. Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej regionu, prowadząca do 
zwiększenia atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego jako obszaru aktywności 
gospodarczej, lokalizacji inwestycji, jako obszaru atrakcyjnego dla zamieszkania.  

Realizacja celu zakłada w szczególności zdecydowaną poprawę warunków 
uŜytkowych dróg, jakości przewozów pasaŜerskich zwłaszcza kolejowych, zwiększenie 
spójności komunikacyjnej Bydgoszczy z Toruniem, spójności komunikacyjnej tych 
ośrodków z otoczeniem, z ośrodkami subregionalnymi i powiatowymi.  

PoniewaŜ istotnym wyznacznikiem atrakcyjności obszaru jest osiągany w nim 
poziom Ŝycia mieszkańców, celowa jest w kujawsko-pomorskim poprawa jakości 
infrastruktury usług społecznych, w szczególności szkolnictwa wyŜszego, specjalistycznych 
usług medycznych ale równieŜ turystycznych, uzdrowiskowych. 

 

2. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, lepsze wykorzystanie jego zasobów i 
walorów w rozwoju społeczno-gospodarczym, prowadzące do zachowania jego zasobów i 
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walorów dla przyszłych pokoleń, sprzyjające rozwojowi gospodarczemu, poprawie szeroko 
rozumianej atrakcyjności regionu.  

Realizacja celu poprzez rozwój i modernizację infrastruktury ochrony i racjonalnego 
uŜytkowania środowiska przyrodniczego, powinna umoŜliwi ć osiągnięcie standardów 
określonych dyrektywami UE i wynikających z Traktatu Akcesyjnego, a poprzez lepsze 
uŜytkowanie zasobów i walorów winna m.in. kreować nowe zatrudnienie. Dobry stan 
środowiska przyrodniczego województwa, atrakcyjność jego walorów przyrodniczych, 
winny stać się jednym z głównych elementów wizerunku regionu. 

 

3. Zwiększenie zdolności regionu do stosowania technik informacyjnych  
i komunikacyjnych (ICT). 

Realizacja celu poprzez rozwój infrastruktury szerokopasmowej sieci informatycznej 
umoŜliwi dostęp do Internetu, upowszechnianie e-usług, zwłaszcza publicznych, rozwijanie 
współpracy między przedsiębiorstwami a sferą nauki i administracji, wymianą informacji 
stymulującej postęp naukowo-techniczny. 

 

4. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu, zwłaszcza w aspekcie wzrostu 
przedsiębiorczości mieszkańców i wzrostu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw.  

Realizacja celu wymaga większej aktywności sektora obsługi przedsiębiorczości, 
powstania tzw. otoczenia biznesu w większości ośrodków powiatowych. Ponadto wymaga 
wzrostu zdolności przedsiębiorstw do stosowania nowych technologii, nawiązywania 
współpracy przez przedsiębiorstwa z sektorem B+R, zwłaszcza obejmującej transfer 
innowacji do przedsiębiorstw.  

 

5. OŜywienie społeczno-gospodarcze obszarów zdegradowanych  

Realizacja celu powinna skutkować odnową zabudowy miejskiej, zwłaszcza 
zabytkowej, obejmująca zarówno przywrócenie jej walorów architektonicznych, ale i ich 
adaptację do nowych funkcji społecznych i gospodarczych, poprawą standardów Ŝycia w 
niektórych osiedlach mieszkaniowych budownictwa wielkopłytowego, oŜywieniem 
społecznym i gospodarczym obszarów, których  dotychczasowa forma uŜytkowania została 
zakończona, i które naleŜy przystosować do nowych funkcji, jak np. byłych terenów 
przemysłowych i byłych terenów wojskowych.  
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33. Spójno ść Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kuj awsko-
Pomorskiego na lata 2007-2013 z dokumentami program owymi i 
strategicznymi rz ądu RP, województwa oraz Wspólnoty Europejskiej. 

 

Strategia programu operacyjnego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na 
lata 2007 - 2013 bezpośrednio nawiązuje do priorytetów polityki spójności Unii 
Europejskiej w tym okresie. Komunikat Komisji Europejskiej pt. Polityka spójności 
wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne wspólnotowe 2007-
2013 jako priorytety tej polityki wymienia: poprawę atrakcyjności krajów członkowskich, 

CEL GŁÓWNY RPO 
 

poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej  
i przestrzennej jego obszaru 

Cele szczegółowe programu 

Poprawa 
infrastruktury 
technicznej i 
społecznej 
regionu 

 

Poprawa stanu 
środowiska 

przyrodniczego, 
lepsze 

wykorzystanie 
jego zasobów i 

walorów w 
rozwoju 

społeczno-
gospodarczym 

Zwiększenie 
zdolności regionu 

do stosowania 
technik 

informacyjnych i 
komunikacyjnych 

(ICT) 
 

Zwiększenie 
konkurencyjności 

gospodarki 
regionu 

 

OŜywienie 
społeczno-

gospodarcze 
obszarów 

zdegradowanych 

 

 
PRIORYTETY RPO 

Priorytet 1 

Rozwój 

infrastruktury 
technicznej 

Priorytet 3 
 

Rozwój 
infrastruktury 

społecznej 

Priorytet 2 
 

Zachowanie i 
racjonalne 

uŜytkowanie 
środowiska 

Priorytet 4 
 

Rozwój 
infrastruktury 
społeczeństwa 

informacyjnego 

Priorytet 5 
 

Wzmocnienie 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw 

Priorytet 6 
 

Wspieranie 
przemian w 
miastach i w 
obszarach 

wymagających 
odnowy 



Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013- wersja V 

 51

regionów i miast poprzez poprawę dostępności i zapewnienie odpowiedniej jakości i 
poziomu usług, wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz wzrostu gospodarki 
opartej na wiedzy, tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy.  

Ponadto cele i priorytety programu są zgodne z:  

− Strategią Rozwoju Kraju w latach 2007-2015 (projekt z dnia 27.06.2006 r. 
zaakceptowany przez Radę Ministrów),  

− Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia - 2007-2013, wspierającymi 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie (dokument z dnia 1.08.2006 r. przyjęty przez 
Radę Ministrów) (Narodową Strategią Spójności), 

− Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2020, 

− Polityką Spójności 2007-2013 wspierającą wzrost gospodarczy i zatrudnienie: 
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty 

 



 

Tabela 16. Spójność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z dokumentami 
programowymi i strategicznymi rządu RP, województwa oraz Wspólnoty Europejskiej. 

Lp. Priorytety RPO 
Projekt  Strategii Rozwoju 

Kraju 2007-2015 

NSRO/NSS  2007-2013  
 wspierająca wzrost gospodarczy i 

zatrudnienie 

Strategia Rozwoju Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2007 - 2020 

Polityka spójności 2007-2013 
wspierająca wzrost gospodarczy i 

zatrudnienie: 
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty 

1. 
Rozwój 
infrastruktury  
technicznej 

Priorytet 2: Poprawa stanu 
infrastruktury technicznej i 
społecznej, Priorytet 5: 
Rozwój obszarów wiejskich 

 
Cel szczegółowy 3: Budowa i 
modernizacja infrastruktury technicznej i 
społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności 
Polski  
Cel szczegółowy 6: Wyrównywanie 
szans rozwojowych i wspomaganie zmian 
strukturalnych na obszarach wiejskich 

Priorytetowy obszar działań 2: 
Unowocześnianie struktury 
funkcjonalno-przestrzennej regionu 
Działanie 2.2. Rozwój infrastruktury 
technicznej 
 

Wytyczna 1: Uczynienie z Europy i jej 
regionów miejsca bardziej atrakcyjnego 
dla inwestowania i pracy 
1.1. Rozszerzenie i poprawa 
infrastruktury transportowej  
1.2. wzmocnienie synergii pomiędzy 
ochroną środowiska a wzrostem 
gospodarczym 
1.3. Zajęcie się intensywnym 
wykorzystywaniem przez Europę 
tradycyjnych źródeł energii 

2. 

Zachowanie i 
racjonalne 
uŜytkowanie 
środowiska 
przyrodniczego 

Priorytet 2: Poprawa stanu 
infrastruktury technicznej i 
społecznej, Priorytet 5: 
Rozwój obszarów wiejskich 

Cel szczegółowy 3: Budowa i 
modernizacja infrastruktury technicznej i 
społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności 
Polski  
Cel szczegółowy 6: Wyrównywanie 
szans rozwojowych i wspomaganie zmian 
strukturalnych na obszarach wiejskich 

Priorytetowy obszar działań 2: 
Unowocześnianie struktury 
funkcjonalno-przestrzennej regionu 
Działanie 2.2. Rozwój infrastruktury 
technicznej 
Działanie 2.6. Zachowanie i 
wzbogacanie zasobów środowiska 
przyrodniczego 

Wytyczna 1: Uczynienie z Europy i jej 
regionów miejsca bardziej atrakcyjnego 
dla inwestowania i pracy 
1.2. Wzmocnienie synergii pomiędzy 
ochroną środowiska a wzrostem 
gospodarczym 
1.3. Zajęcie się intensywnym 
wykorzystywaniem przez Europę 
tradycyjnych źródeł energii 

3 . 
Rozwój 
infrastruktury 
społecznej 

Priorytet 2: Poprawa stanu 
infrastruktury technicznej i 
społecznej, Priorytet 5: 
Rozwój obszarów wiejskich 

 
Cel szczegółowy 2: Poprawa jakości 
kapitału ludzkiego i zwiększenie 
spójności społecznej  
Cel szczegółowy 3: Budowa i 
modernizacja infrastruktury technicznej i 
społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności 
Polski 

Priorytetowy obszar działań 2: 
Unowocześnianie struktury 
funkcjonalno-przestrzennej regionu 
Działanie 2.4. Rozwój infrastruktury 
społecznej 
Działanie 2.5. Promocja dziedzictwa 
kulturowego 

Wytyczna 3: Większa liczba lepszych 
miejsc pracy 
3.1. ZaangaŜowanie większej liczby osób 
w aktywną działalność zawodową… 
3.3. Zwiększenie inwestycji w kapitał 
ludzki poprzez lepszą edukację i 
zdobywanie kwalifikacji 
3.5. Pomoc w utrzymaniu zdrowej siły 
roboczej 
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Cel szczegółowy 6: Wyrównywanie 
szans rozwojowych i wspomaganie zmian 
strukturalnych na obszarach wiejskich 

4. 

Rozwój 
infrastruktury 
społeczeństwa 
informacyjnego 

Priorytet 1: Wzrost 
konkurencyjności i 
innowacyjności gospodarki  
Priorytet 2: Poprawa stanu 
infrastruktury technicznej i 
społecznej, Priorytet 5: 
Rozwój obszarów wiejskich 

 
Cel szczegółowy 1: Poprawa jakości 
funkcjonowania instytucji publicznych 
oraz rozbudowa mechanizmów 
partnerstwa 
Cel szczegółowy 3: Budowa i 
modernizacja infrastruktury technicznej i 
społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności 
Polski 
Cel szczegółowy 4: Podniesienie 
konkurencyjności i innowacyjności 
przedsiębiorstw, w tym szczególnie 
sektora wytwórczego o wysokiej wartości 
dodanej oraz sektora usług 
Cel szczegółowy 6: Wyrównywanie 
szans rozwojowych i wspomaganie zmian 
strukturalnych na obszarach wiejskich  

Priorytetowy obszar działań 2: 
Unowocześnianie struktury 
funkcjonalno-przestrzennej regionu 
Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego 

Wytyczna 2: Rozwój wiedzy i 
innowacyjności na rzecz wzrostu 
gospodarczego 
2.3. Promowanie społeczeństwa 
informacyjnego dla wszystkich 

5.  
Wzmocnienie 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw 

Priorytet 1: Wzrost 
konkurencyjności i 
innowacyjności gospodarki, 
Priorytet 5: Rozwój 
obszarów wiejskich 

 
Cel szczegółowy 2: Poprawa jakości 
kapitału ludzkiego i zwiększenie 
spójności społecznej  
Cel szczegółowy 4: Podniesienie 
konkurencyjności i innowacyjności 
przedsiębiorstw, w tym szczególnie 
sektora wytwórczego o wysokiej wartości 
dodanej oraz sektora usług 
Cel szczegółowy 6: Wyrównywanie 
szans rozwojowych i wspomaganie zmian 
strukturalnych na obszarach wiejskich 

Priorytetowy obszar działań 1: 
Rozwój nowoczesnej gospodarki 
Działanie 1.1. Kreowanie warunków 
przedsiębiorczości i upowszechnianie 
innowacji 

Wytyczna 2: Rozwój wiedzy i 
innowacyjności na rzecz wzrostu 
gospodarczego 
2.1. Wzrost i poprawa inwestycji w RTD 
2.2. Wspieranie innowacji i promowanie 
przedsiębiorczości 
2.4. Poprawa dostępu do finansowania 

6. 

Wspieranie przemian 
w miastach i 
obszarach 
wymagających 
odnowy 

Priorytet 6: Rozwój 
regionalny i podniesienie 
spójności terytorialnej 

Cel szczegółowy 5: Wzrost 
konkurencyjności polskich regionów i 
przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

Priorytetowy obszar działań 2: 
Unowocześnianie struktury 
funkcjonalno-przestrzennej regionu 
Działanie 2.1. Wspieranie rozwoju 
sieci osadniczej 

Poprawa spójności terytorialnej  
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7.  Pomoc techniczna   

Cel szczegółowy 1: Poprawa jakości 
funkcjonowania instytucji publicznych 
oraz rozbudowa mechanizmów 
partnerstwa 
Program Pomoc Techniczna 

 
Wytyczna 3: Większa liczba lepszych 
miejsc pracy 
3.4. Zdolności administracyjne 

 Cel nadrzędny – strategiczny 

 

Poprawa 
konkurencyjności 
województwa oraz 
spójności społeczno-
gospodarczej i 
przestrzennej 
obszarów 

Podniesienie poziomu i 
jakości Ŝycia mieszkańców 
Polski: poszczególnych 
obywateli i rodzin. 

 
Tworzenie warunków dla wzrostu 
konkurencyjności gospodarki opartej 
na wiedzy i przedsiębiorczości 
zapewniającej wzrost zatrudnienia 
oraz wzrost poziomu spójności 
społecznej, gospodarczej i 
przestrzennej 

Poprawa konkurencyjności 
regionu i podniesienie poziomu 
Ŝycia mieszkańców przy 
respektowaniu zasad 
zrównowaŜonego rozwoju 

 



3.4. Zasady realizacji programu 
Projekt programu opracowano uwzględniając zasady programowania operacyjnego 

przyjętego przez kraje członkowskie Wspólnoty dla okresu 2007-2013. Zasadami, na 
których oparto prace nad projektem programu były: programowanie, komplementarność i 
spójność, koncentracja, partnerstwo, traktowane jako podstawowe dla wsparcia rozwoju 
regionu środkami strukturalnymi (Rozporządzenie Rady (WE)  nr 1083/2006) oraz 
konstytucyjna zasada zrównowaŜonego rozwoju i powiązana z nią zasada ładu 
przestrzennego.  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest 
programem wieloletnim, zamierzonym z jednej strony jako narzędzie realizacji postulatów 
Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ustaleń Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego tego województwa, z drugiej jako narzędzie realizacji Narodowej Strategii 
Spójności i Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla okresu 2007-2013. Konstrukcja 
programu zakłada spójność jego celów z celami wymienionych programów strategicznych, 
uwzględnia komplementarność działań zamierzonych dla ich realizacji, zwłaszcza w relacji 
do działań programów operacyjnych Narodowej Strategii Spójności (NSRO). 
Uwzględnienie zasady koncentracji wyraŜa w programie ograniczona do 6 liczba 
priorytetów oraz struktura budŜetu programu. Zapisy programu są rezultatem uzgodnień z 
partnerami społecznymi. Pierwotny projekt programu był prezentowany na licznych 
spotkaniach konsultacyjnych z przedstawicielami samorządów (gminnych, powiatowych, 
województwa), przedstawicielami reprezentującymi organy rządu, przedstawicielami 
środowisk gospodarczych, naukowych i kulturalnych regionu, z partnerami 
reprezentującymi organizacje pozarządowe, w tym zajmujące się środowiskiem 
przyrodniczym. Przez cały okres prac nad projektem programu był on udostępniony do 
publicznej oceny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Liczne uwagi i wnioski 
zgłoszone w ramach publicznych prezentacji i konsultacji kolejnych projektów programu są 
w nim ujęte. Zasady zrównowaŜonego rozwoju i ładu przestrzennego, odnoszone 
zwłaszcza do środowiska przyrodniczego ale równieŜ obszarów miast, znajdują 
odzwierciedlenie bezpośrednio w treści programu i są wytycznymi dla jego wdraŜania. 

Realizacja programu zakłada w toku wdraŜania stosowanie zasad dodatkowości oraz 
zapewnienia równości płci i zapobiegania wszelkiej  dyskryminacji (Rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006). Ich stosowanie będzie weryfikowane na etapie analizy 
konkretnych projektów wnioskowanych do wsparcie przez program. WaŜną dla realizacji 
programu jest zasada monitorowania. Zakłada ona systematyczną ocenę wdraŜania 
programu przy uŜyciu zbioru wskaźników monitoringu załączonego do programu. 
Informacje dostarczane z bieŜącej analizy wartości wskaźników winny być podstawą dla 
weryfikacji jego zapisów i wprowadzania zmian zgodnie z celami programu.  
 

4. Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Wo jewództwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 
 

Priorytet 1. Rozwój infrastruktury technicznej 

 

Uzasadnienie wyboru priorytetu 
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 Na tle innych regionów Unii Europejskiej, w tym w krajach które wstąpiły do niej  
1 maja 2004 r., infrastruktura techniczna województwa kujawsko-pomorskiego ukazuje 
liczne cechy świadczące o niedostatecznym jej rozwoju. 

Województwo posiada strukturę przestrzenną sieci osadniczej, która korzystnie 
warunkuje powiązania poszczególnych jej jednostek. Niemniej dostępność komunikacyjna 
w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego jest niezadowalająca z uwagi na niską 
jakość techniczno-uŜytkową dróg i szlaków kolejowych, eksploatacyjne zuŜycie urządzeń i 
obiektów, w tym  wiaduktów, mostów, brak nowych przepraw przez rzeki itp. 
ZróŜnicowana jest dostępność ośrodków stołecznych województwa, miast Bydgoszczy i 
Torunia, z regionalnego otoczenia. Znacznie lepiej powinny być dostępne tereny rekreacyjne 
regionu, w szczególności: Bory Tucholskie, Pojezierze Brodnickie, Nadgoplański Park 
Krajobrazowy, Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy.  

Miejskie układy drogowe, zwłaszcza większych miast województwa, pozbawione 
tras średnicowych, obwodnic, miejsc postojowych  w bliskości zabytkowych ich centrów, są 
słabo funkcjonalne, nie zapewniają właściwej obsługi transportowej indywidualnej i 
zbiorowej. Istotną barierą rozwoju zespołu miast Bydgoszczy i Torunia, rozwoju 
wykorzystującego komplementarność ich prorozwojowych zasobów, jest słaba spójność 
komunikacyjna tych ośrodków.  

MoŜliwości Ŝeglugi śródlądowej w regionie ograniczają m.in. nieodpowiadające 
dzisiejszym jej wymogom parametry techniczne infrastruktury technicznej dróg wodnych. 
Postulowane w Strategii Rozwoju Transportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim do 
2015 roku reaktywowanie transportu na rzekach województwa: Wiśle, dolnej i środkowej 
Noteci, wymaga budowy bądź odnowy wielu elementów odnośnego ich zagospodarowania. 
Skromne jest zagospodarowanie rzek regionu dla ich uŜytkowania jako szlaków turystyki 
wodnej. Odpowiedniego udroŜnienia wymagają atrakcyjne dla turystyki wodnej, ale 
przegrodzone zaporami rzeki Brda i Wda. 

W relacjach dostępności regionu z jego europejskim otoczeniem waŜną rolę odgrywa 
transport lotniczy. Ze względu na zakładany juŜ w najbliŜszej przyszłości wzrost jego 
znaczenia w powiązaniach międzyregionalnych, celową jest rozbudowa regionalnego portu 
lotniczego w Bydgoszczy oraz przystosowanie dla gospodarczego uŜytkowania istniejących 
lotnisk lokalnych. 

Występują w regionie obszary wiejskie, których zaopatrzenie w energię elektryczną 
jest niedostateczne, bądź zakłócane wskutek zuŜycia technicznego sieci energetycznych i 
urządzeń w niej pracujących. Względy gospodarcze, a na niektórych terenach społeczne, 
wymagają budowy lub odnowy sieci energetycznych. 

Jedną z barier ograniczających aktywność inwestycyjną w regionie jest brak 
przygotowanych terenów do inwestowania zarówno pod względem planistycznym jak i 
technicznym. Taki stan powoduje nieracjonalne gospodarowanie przestrzenią. 
Przygotowanie takich terenów w obszarach dobrze skomunikowanych spowoduje wzrost 
atrakcyjności regionu, będzie jego otwarciem dla inwestorów. 

 

Cele priorytetu 

Celami priorytetu są: 

− poprawa zagospodarowania regionu w infrastrukturę techniczną, przede wszystkim 
związaną z transportem (drogowym, kolejowym, lotniczym, Ŝeglugą śródlądową) dla 
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zwiększenia dostępności zewnętrznej regionu oraz spójności wewnętrznej oraz 
zwiększenia bezpieczeństwa transportowego, 

− poprawa zaopatrzenia ludności i gospodarki w energię, 

− zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych waŜnych dla rozwoju regionu. 

 

Opis priorytetu 

W ramach priorytetu wspierane będą działania ukierunkowane na budowę i 
przebudowę infrastruktury transportowej, zintegrowanie regionalnego układu 
komunikacyjnego i zespolenie go z krajowym oraz europejskim system komunikacyjnym, w 
tym: 

− budowę i przebudowę sieci dróg wojewódzkich, przede wszystkim zapewniających 
połączenia z autostradą A-1, powiązanie z drogami krajowymi ośrodków leŜących poza 
siecią tych dróg, a takŜe połączeń międzywojewódzkich,  

− budowę i przebudowę układu komunikacyjnego dla powiązania terenów włączonych 
do Pomorskiej SSE z krajowym systemem drogowym (jako uzupełnienie przedsięwzięć 
wspieranych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko w zakresie przebudowy dróg 
krajowych) oraz innych ciągów komunikacyjnych (wojewódzkie, powiatowe i gminne) 
dla skomunikowania terenów przeznaczonych pod inwestycje (strefy ekonomiczne, 
parki przemysłowe itp.),  

− budowę i przebudowę dróg powiatowych przede wszystkim zapewniających dogodne 
połączenia miast i miasteczek (miejscowości) z ośrodkiem centralnym  powiatu oraz 
połączeń między ośrodkami powiatowymi, 

− budowę i przebudowę sieci dróg gminnych (z wyłączeniem dróg osiedlowych), w 
pierwszej kolejności zapewniających dostępność do lokalnych ośrodków wzrostu, 
powiązanie z drogami wyŜszej kategorii 

− budowę tras średnicowych w duŜych ośrodkach miejskich (z wyłączeniem dróg 
osiedlowych i wewnętrznych) dla usprawnienia i ograniczenia natęŜenia ruchu 
drogowego w ich centrach,  

− budowę obejść drogowych miast dla zmniejszenia ruchu tranzytowego w ich centrach 
oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu,  

− rozbudowa miejskich systemów publicznego transportu pasaŜerskiego w głównych 
miastach regionu dla zwiększenia udziału transportu publicznego w obrębie miast, 

− inteligentne systemy transportowe 

− kontynuacja zakupu taboru kolejowego oraz modernizacja  linii kolejowych 
zapewniających dostępność komunikacji kolejowej ludności  z obszarów wiejskich do 
regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu oraz między tymi ośrodkami.   

Zakładając, Ŝe konieczna poprawa połączeń komunikacyjnych (szybka kolej) 
Bydgoszczy i Torunia jako miast rdzeniowych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 
Metropolitalnego moŜe być realizowana w ramach przedsięwzięć wspieranych z PO 
Infrastruktura i Środowisko, w ramach priorytetu RPO wspierane będą projekty 
uzupełniające te przedsięwzięcia. 

DuŜe znaczenie dla wzmocnienia powiązań gospodarczych, dla udostępnienia atrakcji 
turystyczno-kulturowych i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, będzie miała dalsza 
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rozbudowa infrastruktury technicznej zwiększająca ofertę usług regionalnego portu 
lotniczego w Bydgoszczy. Ponadto wsparcie mogą uzyskać lotniska lokalne (Włocławek, 
Toruń, Grudziądz, Inowrocław) w zakresie niezbędnym do utrzymania ich dotychczasowych 
funkcji oraz zabezpieczenia przewidywanych nowych potrzeb z zakresu obsługi 
indywidualnego ruchu turystycznego i biznesowego. Wsparcie lotnisk obejmie: 

− rozbudowę i przebudowę pasów startowych i dróg dojazdowych do lotnisk, parkingów, 
obiektów obsługi pasaŜerów i statków powietrznych,  

− wyposaŜenie w urządzenia w zakresie poprawy bezpieczeństwa lotów i obsługi ruchu. 

Wsparcie moŜe uzyskać równieŜ rozwój infrastruktury Ŝeglugi śródlądowej 
umoŜliwiającej wykorzystanie rzek, głównie dla celów turystycznej Ŝeglugi pasaŜerskiej. 

Ofertą dla lokalizacji nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy, będą 
atrakcyjne pod względem lokalizacji i wyposaŜenia tereny inwestycyjne. Wspierane będą 
przedsięwzięcia w zakresie planistycznego przygotowania takich terenów, ich uzbrojenia w 
niezbędną infrastrukturę, ich marketing.  

Wspierane równieŜ będą inwestycje rozwojowo-modernizacyjne w energetyce, 
poprawiające zaopatrzenie ludności obszarów wiejskich w energię elektryczną (sieci 
przesyłowe o napięciu do 110 kV), udostępniające zasilanie gazem ziemnym (o ciśnieniu 
1,6 MPa). 

 

Kategorie interwencji:  

− Transport: 16, 18, 23, 24, 25, , 28, 29, 31 
− Ochrona środowiska i zapobieganie zagroŜeniom: 45,46 
− Energetyka: 33, 35 
 

Komplementarność priorytetu z innymi programami: 

 
PO Infrastruktura i Środowisko:  

- Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku (FS) 
- Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe (EFRR) 
- Priorytet XI: Bezpieczeństwo energetyczne (EFRR) 

PO Rozwój Obszarów Wiejskich 
- Oś 3, Działanie 3.2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (EFRROW) 
RPO WK-P: 

- Priorytet 6. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy 
(EFRR) 

 

Spodziewane efekty realizacji priorytetu 

Oczekuje się, Ŝe wspieranie działań w ramach priorytetu spowoduje: 

− lepszy stan techniczno-uŜytkowy dróg i obiektów inŜynieryjnych,  
− mniejsza liczba wypadków i kolizji drogowych, 
− większa dostępność komunikacji kolejowej,  
− lepsza zewnętrzna dostępność województwa, 
− wzrost nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy, 
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− lepsza jakość systemu energetycznego na obszarach wiejskich (mniejsza awaryjność 
systemu). 

 

Wskaźniki monitorowania priorytetu 

 Nazwa wskaźnika 
Przekrój 

terytorialny 

Wartość 
wskaźnik
a w roku 
bazowym 

Wartość 
wskaźnika 

w roku 
docelowym 

Częstość 
pomiaru 

Źródło 
danych 

Wskaźniki 
produktu  

1. Liczba projektów z zakresu: 
- transportu 
- uzbrojenia terenów pod 

inwestycje 
- zaopatrzenia ludności w energię 

elektryczną i gazową 
2. Liczba kilometrów 

przebudowanych dróg 
3. Powierzchnia terenów 

inwestycyjnych, które stały się 
dostępne w wyniku realizacji 
projektów 

 

NTS 4 

  

rok 
Sprawoz
dawczość 
programu 

Wskaźniki 
rezultatu  

1. Oszczędność czasu w euro/na 
drogach zmodernizowanych w 
przewozach pasaŜerskich i 
towarowych 

2. Przyrost ludności korzystającej z 
transportu miejskiego 

3. Liczba ludności korzystająca z 
transportu lotniczego 

4. Liczba firm, które powstały na 
terenach wyposaŜonych w 
infrastrukturę techniczną 2 lata po 
zakończeniu projektu 

1.  

NTS 4 

  

rok 

Sprawoz
dawczość 
programu 

GUS 

 

Indykatywny plan finansowy priorytetu (mln euro) 

Priorytet Łącznie 
Wspólnota 
Europejska 

BudŜet 
Państwa 

Jednostki 
Samorządu 
Terytorialnego 

Inne 
publiczne 

Prywatne 

Krajowe środki 
publiczne, które 
nie są związane ze 
współfinansowani
em środków UE 

P.1. 335,70 
285,30 

 
5,54 50,40 2,02 - - 

 

Beneficjenci  

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, jednostki 
organizacyjne jst, podmioty wykonujące zadania jst., PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 
organizacyjne, przedsiębiorcy. 
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Priorytet 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska  

 

Uzasadnienie wyboru priorytetu 

Województwo kujawsko-pomorskie charakteryzuje się duŜą bioróŜnorodnością,  
a  32,4% jego terytorium zajmują obszary prawnie chronione. Walory przyrodnicze mają 
istotny wpływ na jakość Ŝycia mieszkańców, ale równieŜ stanowią o atrakcyjności 
turystycznej i inwestycyjnej regionu. Zachowanie zasobów i walorów przyrodniczych dla 
przyszłych pokoleń wymaga nie tylko ochrony, ale i wzbogacania róŜnorodności 
biologicznej oraz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej społeczeństwa. 

Występujące jeszcze braki z zakresu infrastruktury ochrony środowiska, nie tylko 
niekorzystnie oddziałują na warunki Ŝycia mieszkańców i stan środowiska, ale obniŜają 
atrakcyjność lokalizacyjną regionu, niekorzystnie determinują moŜliwości jego rozwoju 
gospodarczego.  

Stosunkowo najlepiej rozwinięta jest sieć wodociągowa, niemniej i ona wymaga 
unowocześniania i rozwoju wskutek technologicznego zuŜywania się i starzenia urządzeń, 
postępu technicznego, wprowadzania nowych norm jakościowych wody dla zaopatrzenia 
ludności i gospodarki. Czerpanie wody z sieci wodociągowej nie jest dostępne dla licznych 
mieszkańców m.in. gmin: Lubień Kuj., Skępe, Dragacz, Grudziądz, Chełmno, Zławieś 
Wielka, Solec Kuj., Więcbork. Liczne ujęcia wody pitnej wymagają modernizacji 
istniejących urządzeń i sieci dla poprawy jakości dostarczanej wody.  

Gospodarka ściekowa i gospodarka odpadami jest powaŜnym źródłem zagroŜeń 
środowiska przyrodniczego województwa, zwłaszcza wód powierzchniowych i 
podziemnych. Część czynnych oczyszczalni ścieków wymaga unowocześnienia, a 
niekompletne wyposaŜenie miejscowości, szczególnie miast, w sieci kanalizacyjne, 
uniemoŜliwia wykorzystanie zdolności oczyszczania czynnych oczyszczalni, a zarazem  
pozostaje nadal źródłem degradacji, zwłaszcza wód powierzchniowych.  

Głównym sposobem unieszkodliwiania odpadów w województwie kujawsko-
pomorskim jest ich składowanie na składowiskach odpadów. Niezbędne jest stworzenie 
kompleksowych systemów odzysku surowców wtórnych z odpadów, m.in. makulatury, 
szkła, tworzyw sztucznych, odpadów gumowych, puszek aluminiowych; odzyskiwanie i 
powtórne wykorzystywanie odpadów oraz budowa zintegrowanej infrastruktury do 
zbierania, segregacji, transportu, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów. 

Źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest energetyka zawodowa, 
paleniska domowe, środki transportu. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i 
pyłowych do atmosfery, wymaga rozwoju i modernizacji urządzeń infrastruktury 
energetycznej, cieplnej, silników spalinowych. 

Mimo wyraźnego postępu na rzecz ograniczania niekorzystnych oddziaływań 
działalności gospodarczej, a szczególnie produkcyjnej na środowisko przyrodnicze 
występują w województwie przedsiębiorstwa, które wymagają dostosowania do wymogów 
środowiskowych. Konieczne będzie wsparcie inwestycji w tym zakresie. 

Ze struktury fizjograficznej województwa wynika, Ŝe niektóre obszary dolinne są 
zagroŜone powodziami, inne są zagroŜone osuszaniem, stąd konieczne jest utrzymywanie w 
sprawności funkcjonalnej urządzeń i obiektów ograniczających zagroŜenie powodziowe, 
zasilających w wodę tereny zagroŜone jej niedostatkiem. 
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 PowyŜszy stan ogranicza moŜliwości rozwojowe województwa i sprostanie 
konkurencji regionów UE. 

 

Cele priorytetu 

 Celem priorytetu jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego, jego racjonalne 
kształtowanie i zachowanie zasobów naturalnych dla polepszenia warunków Ŝycia 
mieszkańców i stanowienia korzystnych warunków dla rozwoju gospodarki.  

 

Opis priorytetu 

Zmierzając do osiągnięcia standardów jakościowych stanu środowiska 
przyrodniczego określonych dyrektywami UE, wynikających z Traktatu Akcesyjnego w 
zakresie ochrony środowiska, jako celowe uznaje się działania skierowane na rozwój i 
unowocześnienie infrastruktury ochrony i racjonalnego uŜytkowania środowiska oraz  
zapobiegania zagroŜeniom. 

Wspierane będą przedsięwzięcia rozwoju i unowocześniania sieci przesyłowych i 
urządzeń oczyszczalni w aglomeracjach2 od 2 tys. RLM3 do 15 tys. RLM dla redukcji 
całkowitego ładunku ścieków, ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych. Przedsięwzięcia te powinny zdecydowanie ograniczyć zanieczyszczanie wód 
otwartych predysponowanych dla uŜytkowania w celach wypoczynkowych (Wisła, Drwęca, 
Brda, Osa, Noteć, jeziora: Głuszyńskie, Skępskie, Łasińskie, Pojezierze Brodnickie, Zalew 
Koronowski).. Wsparcie będą mogły uzyskać projekty dotyczące rozwoju i modernizacji 
systemów zaopatrzenia w wodę i uzdatniania wody. 

Wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w 
tym: zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk odpadów, których powstania nie moŜna 
uniknąć, unieszkodliwianie odpadów ujęte w Planie Gospodarki Odpadami Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Wsparciem objęte będą kompleksowe systemy gospodarowania 
odpadami komunalnymi obsługujące zbiorowości do 150 tys. mieszkańców, w tym: 
działania prewencyjne, wdraŜanie selekcjonowania i recyklingu odpadów, wtórne ich 
zagospodarowanie, selektywna zbiórka odpadów, unieszkodliwianie odpadów, w tym 
połączone z odzyskiem energii. W pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane na 
rozbudowę istniejących składowisk odpadów i ich modernizację w kierunku rozszerzenia 
stopnia unieszkodliwiania  odpadów i ich gospodarczego wykorzystania. Ponadto wspierane 
będą przede wszystkim te projekty z zakresu rekultywacji składowisk odpadów, które 
zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. 
powinny być zamknięte do końca 2009 r. 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery związanych 
z wytwarzaniem energii cieplnej dla celów bytowych i gospodarczych, wymaga wsparcia 
rozwoju i modernizacji systemów (źródła i sieci)  infrastruktury cieplnej wykorzystujących 
nowoczesne, energooszczędne urządzenia i technologie. 

                                                           
2 Aglomeracja według Prawa Wodnego oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są 
wystarczająco skoncentrowane aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków 
komunalnych. 
 
3 RLM - ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyraŜony jako wskaźnik 
pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu na dobę; równowaŜna liczba 
mieszkańców (zgodnie z art.43.ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne) 
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Zapobiegając zagroŜeniom środowiska wspierane będą inwestycje dla utrzymywania 
w sprawności funkcjonalnej urządzeń i obiektów ograniczających wystąpienie powodzi, w 
tym regulacja cieków wodnych, budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych oraz 
innych, jako uzupełnienie zadań moŜliwych do realizacji w ramach PO Infrastruktura i 
Środowisko. Wsparcie uzyskają równieŜ projekty skierowane na zwiększenie zasobów 
dyspozycyjnych wody, szczególnie na obszarach jej deficytu dla gospodarki rolnej, w tym 
budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych (wielozadaniowych) o pojemności 
mniejszej niŜ 10 mln m 3, jako uzupełnienie zadań moŜliwych do realizacji w ramach PO 
Infrastruktura i Środowisko. 

Priorytet zakłada bezpośrednie wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych małych 
(mikro) i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich dostosowywania do wymogów ochrony 
środowiska i innych wymogów wynikających z regulacji wspólnotowych, w tym; 
monitoring środowiskowy, systemy zarządzania środowiskiem, gospodarka wodno-
ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza. 

Wykonując zobowiązania akcesyjne w zakresie wzrostu udziału produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zakłada się wspieranie projektów inwestycyjnych (o 
wartości poniŜej 5 mln euro) produkcji energii elektrycznej z siłowni wykorzystujących: 
wiatr, biomasę, energię słoneczną, geotermalną, wody płynącej.  

Realizując cel nadrzędny Strategii rozwoju województwa „...respektowanie zasad 
zrównowaŜonego rozwoju” w ramach priorytetu wspierane będą projekty (o wartości 
poniŜej 0,1 mln euro) z zakresu zachowania róŜnorodności gatunkowej, ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz sprzyjających kształtowaniu proekologicznych postaw społecznych, w 
tym budowy lub modernizacji infrastruktury związanej z udostępnianiem i promocją 
obszarów chronionych jak: wyznaczanie i urządzanie w nich szlaków turystycznych,  
ścieŜek przyrodniczo-edukacyjnych itp. 

 

Kategorie interwencji 

– Ochrona środowiska i zapobieganie zagroŜeniom: 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54 
– Energetyka: 39, 40, 41, 42 

 

Komplementarność priorytetu z innymi programami: 

PO Infrastruktura i Środowisko 
- Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa(FS) 
- Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (FS) 
- Priorytet III: Bezpieczeństwo ekologiczne (FS) 
- Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (EFRR) 
- Priorytet X: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (FS) 
PO Rozwój Obszarów Wiejskich 
- Oś 3, Działanie 3.2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (EFRROW) 

RPO WK-P: 

- Priorytet 6. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy 
(EFRR) 

 

Spodziewane efekty realizacji priorytetu 

Oczekuje się, Ŝe wspieranie działań w ramach priorytetu spowoduje: 
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− lepszy stan środowiska przyrodniczego (wód, gleby, powietrza, środowiska 
akustycznego), 

− ograniczenie zagroŜeń naturalnych (powodzie, susze)  
− większy udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. 
 

Wskaźniki monitorowania priorytetu 

 

Nazwa wskaźnika 
Przekrój 

terytorialny 

Wartość 
wskaźnik
a w roku 
bazowym 

Wartość 
wskaźnika 

w roku 
docelowym 

Częstość 
pomiaru 

Źródło 
danych 

Wskaźniki 
produktu  

1. Liczba  projektów  z zakresu: 
- gospodarki wodno-ściekowej 
- gospodarki odpadami 
- ochrony powietrza 
- bezpieczeństwa powodziowego 
- bioróŜnorodności 
- energii odnawialnej 

2. Potencjalna wytworzona moc 
zainstalowana energii odnawialnej 
(MWh) 

1.  

NTS 4 

  

rok 
Sprawoz
dawczość 
programu 

Wskaźniki 
rezultatu  

1. Liczba osób przyłączonych do 
wodociągu w wyniku realizacji 
projektu 

2. Liczba osób przyłączonych do 
kanalizacji w wyniku realizacji 
projektu 

3. Liczba osób objętych selektywną 
zbiórką odpadów w wyniku 
realizacji projektów 

4. Liczba osób zabezpieczonych przed 
powodzią 

5. Udział energii z OZE w produkcji 
energii ogółem 

6. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery w wyniku realizacji 
projektów 

NTS 4 

  

rok 

Sprawoz
dawczość 
programu 

GUS 

 

Indykatywny plan finansowy priorytetu (mln euro) 

Priorytet Łącznie 
Wspólnota 
Europejska 

BudŜet 
Państwa 

Jednostki 
Samorządu 
Terytorialnego 

Inne 
publiczne 

Prywatne 

Krajowe środki 
publiczne, które 
nie są związane ze 
współfinansowani
em środków UE 

P.2. 141,55 104,61 2,77 8,32 7,39 18,46 - 

 

Beneficjenci  

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, , i stowarzyszenia, jednostki 
organizacyjne jst, podmioty wykonujące zadania jst., organyadministracji rządowej 
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działające na obszarze województwa, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 
małe i średnie przedsiębiorstwa. 

 

 

Priorytet 3. Rozwój infrastruktury społecznej 
 

Uzasadnienie wyboru priorytetu 

Jednym z głównych wyznaczników atrakcyjności regionu zarówno dla lokalizacji 
działalności gospodarczej, jak i zamieszkania, jest bogata oferta usług społecznych. 
Zachodzące w województwie kujawsko-pomorskim zmiany struktury ludności wg wieku, 
postęp naukowo-techniczny, wzrost aspiracji ludności są z jednej strony źródłem nowych 
potrzeb społecznych, z drugiej implikują nowe sposoby ich zaspokajania. PowyŜsze tworzy 
konieczność działań inwestycyjnych w infrastrukturę warunkującą wysoką jakość 
świadczonych usług. 

Postępujący niŜ demograficzny sprawia, Ŝe zapotrzebowanie ilościowe na usługi 
edukacyjne na poziomie podstawowym jest ogólnie zgodne z wielkością bazy szkolnej. 
Niezgodność tych potrzeb, a często brak placówek szkolnych, występuje na nowo 
zasiedlanych terenach w duŜych miastach regionu oraz w urbanizujących się 
miejscowościach podmiejskich tych miast. W województwie występują rejony gdzie szkoły 
w następstwie niŜu demograficznego są likwidowane.  

Poziom świadczenia usług edukacyjnych m.in. wyznacza stan zagospodarowania i 
wyposaŜenia placówek. Nie wszystkie czynne w regionie szkoły podstawowe i gimnazjalne 
są w pełni zagospodarowane. Sale gimnastyczne posiada juŜ większość tych szkół, to 
zaledwie w połowie ich liczby są to obiekty typowe w wielkości i wyposaŜeniu. Jak dotąd 
nie wszystkie szkoły, zwłaszcza na obszarach wiejskich, posiadają pracownie do edukacji 
informatycznej, przyłącze do Internetu. Stan taki nie sprzyja upowszechnianiu wśród dzieci i 
młodzieŜy idei i umiejętności społeczeństwa informacyjnego.  

Jakkolwiek odchodzący w przeszłość wyŜ demograficzny przestaje być 
podstawowym czynnikiem stymulującym rozwój szkolnictwa wyŜszego, to zadania 
realizowane przez te szkoły w zakresie kształcenia kadr, kreowania innowacji 
modernizujących gospodarkę, inspirowania aktywności kulturalnej, implikują wzmacnianie 
szkolnictwa wyŜszego w regionie. Winno ono aktywnie uczestniczyć w budowie gospodarki 
opartej na wiedzy, kreowaniu społeczeństwa informacyjnego, być waŜnym wyznacznikiem 
atrakcyjności regionu. Celowa jest rozbudowa tradycyjnych ośrodków szkolnictwa 
wyŜszego w Toruniu i w Bydgoszczy, zwiększająca ich potencjał naukowo-badawczy i 
jakość świadczonych usług dydaktycznych. PoŜądana jest preferencja dla wzmocnienia 
zdolności tych szkół w zakresie technicznych kierunków kształcenia, badań naukowych w 
zakresie nauk stosowanych i kształcenia kadr. Rozwój środowiska akademickiego w 
aglomeracji bydgosko-toruńskiej winien umacniać jedną z głównych funkcji 
metropolitalnych zespołu tych miast. Celowe jest równieŜ wzbogacanie infrastruktury 
istniejących wyŜszych szkół w obecnych i potencjalnych ośrodkach subregionalnych 
województwa: Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Brodnicy i Tucholi. Winny one 
proponować komplementarną względem uniwersytetów ofertę kształcenia wyŜszego, przede 
wszystkim kształcenia zawodowego technicznego, dostarczać specjalistycznych kadr 
regionalnej gospodarce. Wspieranie rozwoju tych szkół winno być powiązane głównie z 
kreowaniem kształcenia na kierunkach technicznych. 
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Charakterystyczna dla dzisiejszej gospodarki zmienność popytu na pracę, 
wymuszająca na pracownikach konieczność uczenia się, pozyskiwania nowych kwalifikacji 
i umiejętności zawodowych, wymaga funkcjonowania odpowiednich instytucji  ustawicznej 
edukacji dorosłych. W regionalnym systemie infrastruktury edukacyjnej winien być 
rozbudowany jej segment, który będzie umoŜliwiał adaptację zawodową do zmieniających 
się potrzeb rynku pracy. 

Wysoka przedwczesna umieralność, struktura zachorowalności i wynikające stąd 
potrzeby lecznictwa oraz profilaktyki zdrowotnej w regionie, implikują rozwój lecznictwa 
wysoko specjalistycznego. Stan techniczny obiektów szpitalnych jest zróŜnicowany. 
Większość z nich nie spełnia wymogów w zakresie standaryzacji, wdraŜania nowoczesnych 
technik i technologii medycznych. Stąd celowe jest wzmocnienie zakładów opieki 
zdrowotnej w infrastrukturę, zwłaszcza w nowoczesne wyposaŜenie diagnostyczne, 
urządzenia innowacyjnych technik leczenia oraz dostosowanie zakładów do uzyskania 
wymaganych przepisami standardów. 

 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zachowały się rzadkie w tej części 
Europy zabytki architektury romańskiej (X, XI w.), zabytki architektury gotyckiej, 
zwłaszcza sakralnej a takŜe  obronnej związanej z obecnością na tych ziemiach Zakonu 
KrzyŜackiego (XIII – XV w.), obiekty budownictwa pałacowo-dworskiego, unikalne XIX-
wieczne twierdze militarne, zabytkowa zabudowa przemysłowa, zabytki budownictwa 
wodnego i inne będące świadectwem bogatej przeszłości regionu. Większość obiektów 
wymaga zabiegów konserwatorsko-remontowych dla zachowania ich kulturowej wartości, 
warunkujących udostępnienie dla turystyki i edukacji, ich adaptacji dla dzisiejszych funkcji 
społecznych i gospodarczych. 

W województwie kujawsko-pomorskim znacznym zuŜyciem technicznym zabudowy 
i wyposaŜenia charakteryzują się placówki aktywności kulturalnej, obiekty rekreacyjne i 
sportowe. Ich modernizacja, budowa nowych, ma istotne znaczenie dla oŜywienia 
aktywności społecznej, integracji lokalnych społeczności, ograniczania zjawisk społecznie 
nie poŜądanych. 

 Istniejąca infrastruktura obiektów sportowych o znaczeniu regionalnym (hale 
sportowe, stadiony, pływalnie, inne) nie zaspokaja w pełni potrzeb mieszkańców regionu 
oraz część z nich nie zapewnia standardu dla organizacji zawodów sportowych rangi 
krajowej i międzynarodowej. Nowoczesne obiekty sportowe mogłyby słuŜyć zarówno 
mieszkańcom jak równieŜ być wyznacznikiem wizerunku regionu. 

 

Cele priorytetu 

Celami priorytetu są:  

− poprawa jakości i dostępności usług społecznych poprzez inwestycje w infrastrukturę 
społeczną (edukacyjną, zdrowia, kultury) 

− ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. 
 

Opis priorytetu 

 W ramach priorytetu, dla poprawy jakości kształcenia, zakłada się wsparcie 
rozbudowy i unowocześnianie infrastruktury edukacyjno-wychowawczej.  
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W zakresie szkolnictwa wyŜszego, wsparcie będzie dotyczyć: budowy, rozbudowy i 
modernizacji oraz wyposaŜania obiektów dydaktycznych i laboratoryjnych szkół, placówek 
naukowo-badawczych, związanych z działalnością dydaktyczną i naukowo-badawczą. 
Akcentowany rozwój wyŜszego szkolnictwa zawodowego technicznego, implikuje 
preferencje dla wspierania unowocześniania i wyposaŜania laboratoriów i pracowni 
technicznych tych uczelni. Ponadto wsparcie będą mogły uzyskać przedsięwzięcia związane 
z budową, modernizacją i wyposaŜeniem: bibliotek, obiektów sportowych, domów 
studenckich i innych elementów waŜnych dla osiągania wysokich standardów kształcenia. 

W ramach priorytetu wsparcie będzie takŜe kierowane na wzmocnienie szeroko 
rozumianej bazy dydaktycznej szkolnictwa ustawicznego osób dorosłych, dla ich 
zawodowej adaptacji do potrzeb rynku pracy. 

W ramach priorytetu zakłada się równieŜ wspieranie przedsięwzięć zakładających 
unowocześnienie obiektów i poprawę wyposaŜenia placówek oświatowych pozostałych 
poziomów kształcenia, w tym ich uzupełnianie o brakujące dziś takie elementy jak np.: 
pracownie specjalistyczne i warsztaty nauki zawodu, obiekty dla szkolnego sportu, rekreacji 
i kultury.  

 Wspierany będzie rozwój infrastruktury ochrony zdrowia, zapewniającej wysoki 
standard usług medycznych, w tym przebudowa i modernizacja szpitali, centrów 
diagnostycznych, wdraŜanie nowych technologii medycznych, wyposaŜenie zakładów 
opieki zdrowotnej  w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny, dostosowanie obiektów dla 
osób niepełnosprawnych. 

Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia usprawniające system ratownictwa medycznego 
komplementarne do projektów realizowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. 
Wsparcie obejmie w szczególności: dostosowanie zakładów opieki zdrowotnej do 
współdziałania z ratownictwem medycznym, w tym organizację i wyposaŜenie w sprzęt 
ratujący Ŝycie i środki transportu szpitalnych oddziałów ratunkowych, wyposaŜenie systemu 
w urządzenia telekomunikacji w ramach zintegrowanego systemu ratownictwa. 

Wspierany będzie rozwój infrastruktury sieciowej wewnątrzszpitalnej, rozwój 
cyfrowych technik diagnostyki i terapii, włączanie się jednostek słuŜby zdrowia do sieci 
szerokopasmowych. 

 Dla zachowania dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystywania do rozwoju funkcji 
społecznych i gospodarczych, wspierane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na poprawę 
stanu technicznego obiektów i zespołów zabytkowych, adaptację obiektów do świadczenia 
nowych funkcji, na przykład wystawienniczo-promocyjnych, obsługi ruchu turystycznego, 
aktywności kulturalnej. 

Mając na względzie aktywizację kulturalną lokalnych środowisk społecznych, 
wspierane będą przedsięwzięcia poprawiające stan zagospodarowania publicznych placówek 
kultury. Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury kultury o 
znaczeniu regionalnym, kreujące ofertę kulturalną będącą znakiem rozpoznawczym 
województwa kujawsko-pomorskiego, elementem jego wizerunku.  

 Dla dalszego dynamicznego rozwoju funkcji metropolitalnych w regionie 
szczególnie wspierany będzie rozwój infrastruktury społecznej o ponadregionalnym zasięgu 
oddziaływania w Bydgoszczy i Toruniu.  

 

Kategorie interwencji:  
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− Inwestycje w infrastrukturę społeczną: 75, 76, , 77, 79 
− Kultura: 58, 59, 60. 
 

Komplementarność priorytetu z innymi programami: 

PO Infrastruktura i Środowisko: 
- Priorytet XII: Kultura i dziedzictwo kulturowe (EFRR) 
- Priorytet XIII: Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony 

zdrowia (EFRR) 
PO Rozwój Obszarów Wiejskich: 
- Oś 3, Działanie 3.3. Odnowa i rozwój wsi (FSRROW) 
−  
PO Kapitał Ludzki: 
- Priorytet VIII: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (EFS) 
RPO WK-P: 

- Priorytet 6. Priorytet 6. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających 
odnowy (EFRR) 

 

Spodziewane efekty realizacji priorytetu: 

Oczekuje się, Ŝe wspieranie działań w ramach priorytetu spowoduje: 

− lepszą jakość świadczonych usług , 
− większą dostępność do medycznych usług specjalistycznych, 
− większy potencjał edukacyjny, 
− lepszy stan zasobów dziedzictwa kulturowego. 
 

 

Wskaźniki monitorowania priorytetu 

 Nazwa wskaźnika 
Przekrój 

terytorialny 

Wartość 
wskaźnika 

w roku 
bazowym 

Wartość 
wskaźnika 

w roku 
docelowym 

Częstość 
pomiaru 

Źródło 
danych 

Wskaźniki 
produktu  

Liczba  projektów  z zakresu: 
- edukacji w tym szkolnictwa 

wyŜszego 
- zdrowia 
- kultury 

1.  

NTS 2   rok 
Sprawoz
dawczość 
programu 

Wskaźniki 
rezultatu  

1. Liczba studentów/uczniów 
korzystających z efektów 
projektu 

2. Liczba specjalistycznych badań 
medycznych przeprowadzonych 
sprzętem zakupionym w wyniku 
realizacji projektów 

3. Liczba korzystających z 
obiektów kultury wspartych w 
wyniku realizacji projektów 

1.  

NTS 2 

  

rok 
Sprawoz
dawczość 
programu 
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Indykatywny plan finansowy priorytetu (mln euro) 

Priorytet Łącznie 
Wspólnota 
Europejska 

BudŜet 
Państwa 

Jednostki 
Samorządu 
Terytorialnego 

Inne 
publiczne 

Prywatne 

Krajowe środki 
publiczne, które 
nie są związane ze 
współfinansowani
em środków UE 

P.3. 134,28 95,10 10,92 5,88 - 
22,38 

 
- 

 

Beneficjenci: 

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, i stowarzyszenia, jednostki 
organizacyjne jst, podmioty wykonujące zadania jst., szkoły wyŜsze, jednostki administracji 
rządowej działające na obszarze województwa, organizacje pozarządowe działające non 
profit, inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, osoby prawne kościołów i 
innych związków wyznaniowych 

 

 

Priorytet 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

 

Uzasadnienie wyboru priorytetu 

Jednym z warunków szybkiego rozwoju regionu i zmniejszenia dystansu do innych 
regionów UE jest budowa infrastruktury komunikacji elektronicznej dla upowszechnienia 
potencjału związanego z pojęciem społeczeństwa informacyjnego. Dzięki mediom, 
telekomunikacji i informatyce, łączącym swoje moŜliwości w procesach zwanych 
konwergencją technologii, uŜytkownicy mają dostęp do szerokiego zakresu usług 
informacyjnych nie tylko ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie i 
korzystanie z usług administracji publicznej, ale takŜe zapewniającym dostęp do wiedzy, a 
zatem umoŜliwiającym osobisty i zawodowy rozwój kaŜdego obywatela.  

Obecny stan informatyzacji województwa negatywnie odbiega od warunków 
ogólnopolskich i charakteryzuje się niedostatecznym upowszechnieniem wykorzystania 
technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy administracji oraz słabym rozwojem 
elektronicznych usług dla ludności. Poziom telefonizacji w województwie jest niŜszy niŜ 
średnio w Polsce (303 łącza/ 1000 mieszk., kraj – 322 łącza/ 1000 mieszk.). Jak dotąd, 
dostępność w województwie usług publicznych świadczonych za pośrednictwem sieci nie 
dorównuje ich dostępności w krajach „starej” Unii Europejskiej. Bardzo niski jest dostęp 
gospodarstw domowych do Internetu (ok. 17 % rodzin).  

W Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 r. oraz 
Regionalnej Strategii Innowacji do 2015 r. podkreślanym kierunkiem rozwoju jest budowa 
społeczeństwa informacyjnego. 

Od 2002 r. podmiot Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp.z.o.o. buduje 
regionalną szerokopasmową sieć teleinformatyczną. Podstawowe segmenty tej sieci, pasma 
przesyłowe pomiędzy głównymi węzłami – ośrodkami akademickimi, szerokopasmowa 
łączność z siecią światową, centrum zarządzania siecią, są juŜ czynne. W realizacji, w 
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ramach projektu wspieranego przez ZPORR, są kolejne zadania rozwijające tę sieć. Efektem 
działań spółki oraz innych operatorów telekomunikacyjnych obecnych w regionie, winna 
być regionalna, szerokopasmowa sieć informatyczna, zapewniająca powszechny dostęp do 
Internetu, ale będąca takŜe bazą stosowania technologii teleinformatycznych, rozwijania 
usług oferowanych za pośrednictwem takiej sieci. 

 

Cele priorytetu 

 Głównym celem priorytetu jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowej sieci 
informatycznej oraz stosowanie w usługach i gospodarce technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych. 

 
Opis priorytetu 

Realizując cele odnowionej Strategii Lizbońskiej, Regionalnej Strategii Innowacji do 
2015 roku, wspierane będą przedsięwzięcia na rzecz budowy społeczeństwa 
informacyjnego. 

W ramach priorytetu zamierzone jest wsparcie kontynuacji budowy regionalnej, 
szerokopasmowej sieci teleinformatycznej4, jej rozwijanie sieciami lokalnymi, budowy 
powiatowych, gminnych centrów dostępu, w tym publicznych punktów dostępu do Internetu 
(PIAP), wsparcie projektów uruchamiania systemów niezbędnych dla funkcjonowania tej 
sieci, w tym zapewniających jej bezpieczeństwo, zwiększających zakres jej usług itp.   

Sukcesywnie rozwijana sieć szerokopasmowa, dostępna dla licznych uŜytkowników 
umoŜliwiać będzie uruchamianie przez nich specjalistycznych systemów informatycznych i 
ich działanie za pośrednictwem sieci. Wspierane będą projekty wdraŜania tego rodzaju 
systemów (zintegrowanych platform cyfrowych) przez podmioty świadczące usługi 
publiczne dla ludności jak np.: systemu e-administracja, e-bezpieczeństwo publiczne,  
e-zdrowie, e-praca, e-edukacja itp. Wsparcie uzyskają równieŜ projekty tworzenia 
regionalnych zasobów cyfrowych w zakresie dziedzictwa kulturowego, co umoŜliwi 
swobodny i pełny dostęp do tych zasobów.  

Wspierane będą projekty podmiotów gospodarczych ukierunkowane na rozwijanie 
działalności (gospodarczej) w oparciu o dostępność do sieci szerokopasmowej jako 
niezbędnego elementu procesu wytwórczego, świadczonej usługi, np. e-handel, e-nauczanie, 
uruchamiania systemów informatycznych  w sferze zarządzania gospodarką, w tym z 
wykorzystaniem systemów geoinformacyjnych ( GIS, SIT, GPS, inne). 

 

Kategorie interwencji:  

− Społeczeństwo informacyjne: 10, 11, 13, 14, 15 

 

Komplementarność priorytetu z innymi programami: 

PO Innowacyjna Gospodarka: 
- Priorytet VII: Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw (EFRR) 
PO Rozwój Obszarów Wiejskich: 
- Oś 3, Działanie 3.2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (ESRROW) 
                                                           
4 Pojęcie regionalna sieć szerokopasmowa nie jest toŜsame szerokopasmowej sieci zarządzanej przez 
Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną Sp. z.o.o. 
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RPO WK-P: 
- Priorytet 3. Rozwój infrastruktury społecznej 
- Priorytet 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

−  
 

Spodziewane efekty realizacji priorytetu: 

Oczekuje się, Ŝe wspieranie działań w ramach priorytetu spowoduje: 

− większy dostęp do Internetu, 
− rozwój usług publicznych dostępnych on-line, 
− rozwój usług komercyjnych oferowanych on-line. 
 

Wskaźniki monitorowania priorytetu 

 Nazwa wskaźnika 
Przekrój 

terytorialny 

Wartość 
wskaźnika 

w roku 
bazowym 

Wartość 
wskaźnika 

w roku 
docelowym 

Częstość 
pomiaru 

Źródło 
danych 

Wskaźniki 
produktu  

- Liczba projektów  

NTS 2   rok 
Sprawoz
dawczość 
programu 

Wskaźniki 
rezultatu  

1. Liczba osób, które uzyskały dostęp 
do szerokopasmowego internetu 

2.  Liczba podłączeń do Internetu 
szerokopasmowego, w tym: 

− gospodarstwa domowe 
− MŚP 
− szkoły 

3. Liczba usług publicznych 
zrealizowanych on-line (liczba 
korzystających z usług on-line) 

- , 

NTS 2 

  

rok 
Sprawoz
dawczość 
programu 

 

 

 

 

Indykatywny plan finansowy priorytetu (mln euro) 

Priorytet Łącznie 
Wspólnota 
Europejska 

BudŜet 
Państwa 

Jednostki 
Samorządu 
Terytorialnego 

Inne 
publiczne 

Prywatne 

Krajowe środki 
publiczne, które 
nie są związane ze 
współfinansowani
em środków UE 

P.4. 73,85 57,06 6,55 3,53 - 6,71 - 

 

Beneficjenci: 
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Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, i stowarzyszenia, jednostki 
organizacyjne jst, podmioty wykonujące zadania jst., szkoły wyŜsze, organy administracji 
rządowej działające na obszarze województwa, organizacje pozarządowe działające non 
profit, inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, małe i średnie 
przedsiębiorstwa. 

 

 

Priorytet 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

 

Uzasadnienie wyboru priorytetu 

Konkurencyjność województwa kujawsko-pomorskiego winna być bezpośrednią 
pochodną określonych cech gospodarki. Powinny ją charakteryzować: zróŜnicowanie 
strukturalne i dynamizm rozwoju, szeroko rozumiana innowacyjność, wysoka efektywność 
ekonomiczna, powinna być gospodarką przyjazną dla środowiska przyrodniczego i 
absorbującą dyspozycyjne zasoby pracy. W województwie kujawsko-pomorskim zasoby te 
to ok. 190 tys. osób pozostających bez zatrudnienia. 

Dla inicjowania aktywności gospodarczej, rozwijania firm niezbędne jest dobrze 
rozwinięte tzw. środowisko biznesu, kreowane przez róŜnej kategorii podmioty obsługujące 
aktywność. Aktualna oferta prorozwojowego wsparcia przedsiębiorczości w województwie 
kujawsko-pomorskim oceniana jest jako mało atrakcyjna lub nie występuje. Jest ona 
względnie kompleksowa w największych miastach regionu – Bydgoszczy i Toruniu, jej 
niedostatek występuje w większości miast powiatowych. 

 O perspektywach rozwojowych, o pozycji rynkowej firm w głównej mierze stanowi 
innowacyjność, zwłaszcza zawierająca się w wytwarzanych produktach lub świadczonych 
usługach. Aktualnie firmy kujawsko-pomorskiego wykazują niską innowacyjność, w 
ograniczonym stopniu korzystają z oferty instytucji naukowo-badawczych. Niezadowalający 
jest przepływ informacji o proinnowacyjnych opracowaniach z zakresu nowych technik i 
technologii moŜliwych do wykorzystania przez firmy w celu unowocześniania działalności. 
W początkowym stadium rozwoju są elementy regionalnego systemu upowszechniania 
innowacyjności w gospodarce jak: ośrodki informacyjne z bazami danych, parki 
przemysłowo-technologiczne, centra transferu technologii. 

WielobranŜowa gospodarka regionu w niektórych dziedzinach jak: przemysł 
spoŜywczy, część działów przemysłu elektromaszynowego, lekkiego, meblarskiego, 
charakteryzuje się wysoką pozycją rynkową w skali kraju. Mimo to województwo nie 
posiada swojej specjalności gospodarczej, wykształconych produktów regionalnych. 
Dotychczasowe działania marketingowe i promocyjne, zabieganie o rynkową markę 
wymagają wzmocnienia. 

 Wykorzystanie niektórych, endogenicznych czynników rozwoju wskazuje, Ŝe mogą 
one być wykorzystywane bardziej efektywnie aniŜeli dotąd. Są to walory i zasoby 
środowiska przyrodniczego (w tym walory uzdrowiskowe), dziedzictwo kulturowe, 
aktywność kulturalna w regionie, które w większym stopniu aniŜeli dotąd mogą przyciągać 
szeroko rozumiany ruch turystyczny, być podstawą rozwoju zróŜnicowanego sektora 
obsługi przyjezdnych.  
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 Zasobem do wykorzystania są poszukujący pracy mieszkańcy województwa, w 
szczególności liczni absolwenci szkół średnich i wyŜszych, takŜe osoby bezrobotne o 
wysokim poziomie wykształcenia. 

 

Cele priorytetu 

 Celem priorytetu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw województwa 
kujawsko-pomorskiego, w tym wzrost ich potencjału ekonomicznego, innowacyjnego oraz 
zwiększenie zatrudnienia. 

 
Opis priorytetu 

Przedsięwzięcia na rzecz poprawy konkurencyjności gospodarki województwa 
kujawsko-pomorskiego zamierzone są zarówno w zaktualizowanej Strategii Rozwoju 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2020 jak i Regionalnej Strategii 
Innowacji do 2015 r. odwołujących się do odnowionej Strategii Lizbońskiej. 

W ramach priorytetu zakłada się wspieranie rozwoju instytucji otoczenia biznesu, 
zwiększania i zróŜnicowania oferty ich usług adresowanych do przedsiębiorców. Wsparcie 
obejmie uruchomienie nowych, wzmocnienie kapitałowe istniejących instytucji 
finansowego wsparcia przedsiębiorczości: funduszy poŜyczkowych, poręczeniowych. 
Ponadto proponuje się wsparcie wzmocnienia sfery usług informacyjno-doradczych 
adresowanych do przedsiębiorców oraz wsparcie projektów z zakresu zarządzania klastrami. 
Jak najszersza oferta usług ułatwiających rozpoczynanie aktywności gospodarczej, 
rozwijania tej aktywności, winna być dostępna przynajmniej w większości ośrodków 
powiatowych województwa, i wzmacniać ich rolę jako lokalnych centrów rozwoju 
społeczno-gospodarczego. 

Priorytet zakłada inwestycyjne wspieranie przedsiębiorców, w szczególności 
mikroprzedsiębiorców, w zakresie bezpośredniego wsparcia projektów inwestycyjnych 
ukierunkowanych na zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych, usługowych), 
unowocześnianie tych zdolności oraz przedsięwzięć skierowanych na tworzenie nowych 
miejsc pracy i zatrudnienie nowych pracowników a takŜe dotacje na zapoczątkowanie 
działalności gospodarczej (start-up). Ponadto szczególne wsparcie priorytet przewiduje dla 
przedsiębiorstw działających w sektorze turystyki,  usług uzdrowiskowych oraz  
przetwórstwa rolno-spoŜywczego. 

Wspierane będą takŜe przedsięwzięcia firm ukierunkowane na osiąganie przez nie 
uznanych standardów nowoczesności, m.in. uzyskiwanie przez nie certyfikacji 
wytwarzanych produktów i świadczonych usług, certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny procesów produkcyjnych, organizacji i zarządzania. 

W ramach priorytetu wzmacniane będą zdolności regionalnego sektora badań i 
rozwoju nowych technologii (B+RT) w zakresie jego innowacyjnego oddziaływania na 
gospodarkę. Wspierany będzie rozwój jednostek organizacyjnych instytucji naukowo-
badawczych ukierunkowanych na upowszechnianie innowacji w gospodarce, m.in. 
ośrodków informacyjnych, budowania systemów teleinformatycznych, promocji innowacji 
oraz przedsięwzięcia obejmujące współpracę podmiotów B+RT z przedsiębiorcami w 
zakresie wdraŜania innowacji. Ponadto wspierany będzie rozwój wyspecjalizowanych 
podmiotów innowacyjnej aktywności jak: centra transferu technologii, parki przemysłowe, 
parki technologiczne.  
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Priorytet zakłada wspieranie przygotowania rynkowej oferty produktów 
regionalnych, wspieranie jej prezentacji na krajowych i zagranicznych imprezach 
wystawienniczych i targowych, wspieranie działalności eksportowej. W szczególności 
wspierane będzie przygotowanie produktów turystycznych, w tym związanych z 
lecznictwem uzdrowiskowym, dziedzictwem kulturowym i aktywnością kulturalną.  

Przedsięwzięcia w tym zakresie winny sprzyjać kreowaniu wizerunku regionu jako 
obszaru oferującego innowacyjne, oryginalne towary i usługi, jako obszaru unikalnych 
atrakcji turystycznych i kulturalnych.  

 

Kategorie interwencji:  

− Badania i rozwój technologii (B+RT), innowacje i przedsiębiorczość: 03, 04, 05, 06, 07, 
08 

− Turystyka: 55, 56, 57, 
 

Komplementarność priorytetu z innymi programami: 

PO Innowacyjna Gospodarka (EFRR): 
- Priorytet II: Infrastruktura sfery B+R 
- Priorytet III: Kapitał dla innowacji 
- Priorytet IV: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 
- Priorytet V: Dyfuzja innowacji 
- Priorytet VI: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 
PO Infrastruktura i Środowisko: 
- Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony 
środowiska (EFRR) 

- PO Rozwój Obszarów Wiejskich (EFRROW):Oś 3, Działanie 3.1. RóŜnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej, Działanie 3.4. „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstwa 

PO Kapitał Ludzki (EFS): 
- Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 
- Priorytet VII: Regionalne kadry gospodarki 
- Priorytet VIII: Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach 
RPO WK-P (EFRR): 
- Priorytet 1. Rozwój infrastruktury technicznej 
- Priorytet 4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

 

Spodziewane rezultaty realizacji priorytetu: 

Oczekuje się, Ŝe głównymi efektami działań w ramach priorytetu będą: 

− wzrost liczby podmiotów gospodarczych i zatrudnienia, 
− większa innowacyjność produktowa i organizacyjna, 
− większe wykorzystanie regionalnego sektora B+R w unowocześnianiu gospodarki, 
− powiększenie oferty uznanych markowych towarów i usług, 
− wzrost udziału sektora usług turystycznych w tworzeniu PKB, 
− wzrost zatrudnienia w sektorze usług turystycznych. 
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Wskaźniki monitorowania priorytetu 

 

Nazwa wskaźnika 
Przekrój 

terytorialny 

Wartość 
wskaźnika 

w roku 
bazowym 

Wartość 
wskaźnika w 

roku 
docelowym 

Częstość 
pomiaru 

Źródło 
danych 

Wskaźniki 
produktu 

1. Liczba projektów w zakresie: 
- dokapitalizowania funduszy 

poŜyczkowych, 
poręczeniowych 

- wspierania inwestycji w 
przedsiębiorstwach 

- współpracy pomiędzy 
instytucjami produkcyjnymi 
i badawczymi 

- turystyki 
1.  

NTS 2 

  

rok 
Sprawozd
awczość 
programu 

Wskaźniki 
rezultatu 

1. Liczba przedsiębiorstw które 
skorzystały z funduszy 
poŜyczkowych i 
poręczeniowych 

2. Liczba utworzonych miejsc 
pracy (brutto w pełnym 
wymiarze czasu) w sektorze 
turystyki 

3. Liczba wspartych 
przedsiębiorstw w ogólnej 
liczbie przedsiębiorstw, w 
tym: 

- mikroprzedsiębiorstw 
- małych przedsiębiorstw 
- turystycznych 

4. Liczba przedsiębiorstw 
korzystająca z usług 
instytucji B+R 

1.  

NTS 2 

   

 

 

Indykatywny plan finansowy priorytetu (mln euro) 

Priorytet Łącznie 
Wspólnota 
Europejska 

BudŜet 
Państwa 

Jednostki 
Samorządu 
Terytorialnego 

Inne 
publiczne 

Prywatne 

Krajowe środki 
publiczne, które 
nie są związane ze 
współfinansowani
em środków UE 

P.5. 453,20 285,30  - 45,36 5,04 117,50 - 

 

Beneficjenci: 
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Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, i stowarzyszenia, jednostki 
organizacyjne jst., podmioty wykonujące zadania jst., instytucje otoczenia biznesu, 
instytucje i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, 
przedsiębiorstwa. 

 

 

Priorytet 6. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających 
odnowy  

 

Uzasadnienie wyboru priorytetu 

Większość miast województwa kujawsko-pomorskiego odznacza się średniowieczną 
metryką. Najstarsze części licznych miast Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej, Kujaw i 
Pomorza to często tereny o zdekapitalizowanej zabudowie, zuŜytej infrastrukturze 
technicznej (komunalnej), niedostępne dla współczesnego transportu, a jednocześnie często 
posiadające cenne obiekty zabytkowej architektury (rezydencjonalnej, sakralnej, 
poprzemysłowej, komunikacyjnej, militarnej) będącej dziedzictwem kulturowym. Są to dziś 
tereny często uŜytkowane ekstensywnie, nieadekwatnie do walorów ich lokalizacji z punktu 
widzenia współczesnych działalności społeczno-gospodarczych.  

W następstwie transformacji gospodarczej wiele przedsiębiorstw definitywnie 
zakończyło swą aktywność produkcyjną, inne z róŜnych przyczyn dokonały zmiany 
lokalizacji. Pozostały po nich tereny o atrakcyjnej lokalizacji dla rozwoju gospodarczego,  
takŜe funkcji społecznych, ale często zdegradowane, wymagające nakładów dla ich 
adaptacji do nowych funkcji. 

Tereny o róŜnym stopniu degradacji, które pozostały po dyslokacji jednostek sił 
zbrojnych w następujących ośrodkach: Bydgoszcz, Chełmno, Grudziądz, Toruń, Świecie, 
Włocławek, równieŜ wymagają odnowy i przystosowania do współczesnych funkcji. 

Jednym z efektów rozwiązywania problemu mieszkaniowego w latach 70-tych i 80-
tych ub. wieku są „blokowiska”, skupienia budynków wielorodzinnych, często pozbawione 
nawet podstawowej infrastruktury usługowej, wzniesione w technologii wielkiej płyty. 
Występują one w strukturach wszystkich naszych miast, takŜe we wsiach, głównie przy 
byłych PGR. Stan techniczny tej zabudowy, zarówno ze względu na upływ czasu jak i nowe 
normatywy budowlane, a takŜe występujące zjawiska z zakresu patologii społecznych, 
implikują w licznych przypadkach techniczną i społeczną ich odnowę. 

 

Cele priorytetu 

  

Celem priorytetu jest oŜywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanych terenów 
i obiektów, zakładające nadanie im nowych, stosownych dla współczesnych potrzeb funkcji 
poprzez: rewitalizację i odnowę zdegradowanych terenów miejskich, w tym renowację 
dzielnic mieszkaniowych, rewitalizację terenów i obiektów poprzemysłowych, rewitalizację 
obiektów i terenów powojskowych. 

 
Opis priorytetu 
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Priorytet zakłada wspieranie działań odnowy zdegradowanych fragmentów miast, 
przywracania ich wartości historycznych, unowocześniania zagospodarowania 
infrastrukturalnego, poprawę warunków Ŝycia mieszkańców, wprowadzania do nich funkcji 
społeczno-gospodarczych typowych dla współczesnych miast.  

Postęp naukowo-techniczny, konkurencja i wymogi współczesnego rozwoju, były 
głównymi przyczynami zakończenia aktywności produkcyjnej wielu przedsiębiorstw, 
zwłaszcza branŜ przemysłu chemicznego, spoŜywczego, metalowego, górnictwa itp. 
Priorytet zakłada wspieranie przedsięwzięć przywracających walory uŜytkowe takich 
terenów i ich adaptację dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych.  

Priorytet zakłada takŜe wspieranie przedsięwzięć adaptujących do nowych funkcji 
społeczno-gospodarczych  tereny uprzednio uŜytkowane przez siły zbrojne a przekazanych 
do uŜytkowania cywilnego. 

 

Specyficznymi terenami miast, ale równieŜ niektórych wsi, jest zabudowa 
mieszkaniowa z tzw. wielkiej płyty. Osiedla o tym rodzaju zabudowy wymagają interwencji 
zarówno w struktury techniczne, jak i społeczne. Priorytet zakłada wspieranie przedsięwzięć 
poprawiających stan techniczny zabudowy takich osiedli, przedsięwzięć oddziałujących na 
struktury społeczne, redukujących społeczne wykluczenia, uzupełniających struktury 
funkcjonalne z punktu widzenia zaspokajania jak najszerszych potrzeb egzystencjalnych 
mieszkańców. 

PowyŜsze przedsięwzięcia uzyskają wsparcie na podstawie zintegrowanego planu 
rozwoju obszarów miejskich przygotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

W ramach priorytetu wspierane będą równieŜ projekty budowy nowych budynków 
mieszkalnych bądź przebudowy innych obiektów moŜliwych do adaptacji na cele 
mieszkaniowe. Podejmowane przez samorządy lokalne przedsięwzięcia winny dostarczać 
mieszkań grupom społecznym o niŜszych dochodach, wraŜliwym grupom społecznym, dla 
których jest to jedyna dostępna forma zabezpieczenia ich potrzeb w tym zakresie. 

 

Kategorie interwencji 

– Rewitalizacja obszarów miejskich / wiejskich: 61, 

– Infrastruktura mieszkalnictwa: 78 

 

Komplementarność priorytetu z innymi programami: 

PO Kapitał Ludzki: 
– Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 

(EFS) 
RPO WK-P: 
- Priorytet 1. Rozwój infrastruktury technicznej 
- Priorytet 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska 
- Priorytet 3. Rozwój infrastruktury społecznej 
 

Spodziewane rezultaty realizacji priorytetu  

Oczekuje się, Ŝe głównymi efektami działań w ramach priorytetu będą: 
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– zwiększeniem atrakcyjności lokalizacyjnej i turystycznej dzielnic miast 
– poprawa warunków zamieszkania odnowionych części miast, 
– nowe funkcje społeczne i gospodarcze terenów poprzemysłowych, powojskowych 
 

Wskaźniki monitorowania priorytetu 

 

Nazwa wskaźnika 
Przekrój 
terytorialny 

Wartość 
wskaźnika 

w roku 
bazowym 

Wartość 
wskaźnika w 

roku 
docelowym 

Częstość 
pomiaru 

Źródło 
danych 

 
Wskaźniki 
produktu  

 
Liczba projektów mających na 
celu: 
- poprawę atrakcyjności 

miast 
- budownictwo socjalne 

NTS 2 

  

rok 
Sprawozd
awczość 
programu 

 
Wskaźniki 
rezultatu  

1. Powierzchnia obszarów 
poddanych rewitalizacji;  

2. Liczba przedsiębiorstw na 
terenach poddanych 
rewitalizacji, wspartych w 
wyniku realizacji programu; 

3. Liczba osób objętych 
procesem rewitalizacji. 

4. Liczba oddanych mieszkań 
socjalnych 

1.  

 
NTS 2 

  

rok 

 

 

 

 

 

 

 

Indykatywny plan finansowy priorytetu (mln euro) 

Priorytet Łącznie 
Wspólnota 
Europejska 

BudŜet 
Państwa 

Jednostki 
Samorządu 
Terytorialnego 

Inne 
publiczne 

Prywatne 

Krajowe środki 
publiczne, które 
nie są związane ze 
współfinansowani
em środków UE 

P.6. 111,90 95,10 10,92 5,88 - - - 

 

Beneficjenci: 

Gminy, miasta na prawach powiatu  oraz ich związki, i stowarzyszenia, jednostki 
organizacyjne jst, podmioty wykonujące zadania jst, podmioty, których projekt został ujęty 
w programie rewitalizacji. 
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Priorytet 7. Pomoc techniczna 

 

Uzasadnienie wyboru priorytetu 

Skuteczne wykorzystanie funduszy strukturalnych w duŜej mierze zaleŜy od 
zdolności administracyjnych instytucji zaangaŜowanych w proces wdraŜania.  

Niezbędne są: odpowiednio liczne i wykwalifikowane kadry pracowników, 
zapewnienie niezbędnego wyposaŜenia technicznego dla sprawnej realizacji programu, 
systematyczne doskonalenie kwalifikacji pracowników zaangaŜowanych w jego 
przygotowanie i wdraŜanie. 

 Istotnym elementem dla efektywnego wykorzystania środków RPO będą działania 
informacyjne i promocyjne. Działania te słuŜyć będą upowszechnianiu wiedzy na temat 
regionalnego programu operacyjnego, koordynacji efektywnego systemu ciągłego 
kształcenia w zakresie funduszy strukturalnych oraz wymianie informacji pomiędzy 
wszystkimi uczestnikami procesu wdraŜania RPO, a takŜe zapewnienie powszechnego 
dostępu do informacji o moŜliwościach ubiegania się o dofinansowanie ze środków 
funduszy strukturalnych. 

 

Cele priorytetu 

Celem głównym priorytetu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu 
realizacji regionalnego programu operacyjnego, skuteczna informacja i promocja programu 
oraz wsparcie procesu przygotowania do korzystania z funduszy strukturalnych w 
następnym okresie programowania. 

 

Opis priorytetu 

W ramach priorytetu wspierane będą działania ukierunkowane na realizację RPO, 
komunikację i promocje w tym zakresie oraz zapewnienie przygotowania do korzystania z 
funduszy strukturalnych w następnym okresie programowania. Wspieranie obejmie: 

- Funkcjonowanie instytucji zaangaŜowanych w realizację RPO, w tym 
przygotowania, zarządzania, w tym finansowego, wdraŜania, monitorowania, oceny i 
kontroli oraz przygotowania do korzystania z funduszy strukturalnych w następnym 
okresie programowania. Wsparcie obejmie koszty naboru i selekcji projektów, 
monitorowania, kontroli, w tym finansowej, oceny i płatności, audytu, organizacji 
pracy Komitetu Monitorującego, przygotowywania sprawozdań, raportów, 
opracowywania ekspertyz, analiz, studiów, wykonywania badań ewaluacyjnych, 

- Zasoby ludzkie zaangaŜowane w realizację RPO oraz odpowiedzialne za 
przygotowania do korzystania z funduszy strukturalnych w następnym okresie 
programowania dla zapewnienia ich wysokich kwalifikacji. Wsparcie obejmie 
finansowanie zatrudnienia, szkolenia, seminaria warsztaty, kursy i kontynuację 
kształcenia, staŜe, praktyki i wizyty studyjne w innych regionach realizujących 
polityki UE, 

- Zakup wyposaŜenia biurowego, komputerowego, informatycznego, 
telekomunikacyjnego, audiowizualnego zapewniającego realizację RPO, 
archiwizację dokumentów z tym związanych w formie papierowej i elektronicznej, 
przygotowanie do następnego okresu programowania, 
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- Informacje i promocje RPO poprzez przygotowanie i dystrybucję materiałów 
promocyjnych i informacyjnych, konferencje i seminaria promocyjne, doradztwo, 
współpraca z mediami, prowadzenie punktów informacyjnych, obsługa 
administracyjno-biurowa promocji i informacji, opracowanie i publikacja 
dokumentów programowych, przypływ i wymiana informacji pomiędzy podmiotami 
zaangaŜowanymi w realizacje RPO. 

 

Kategorie interwencji 

 Pomoc techniczna: 85, 86 

 

Komplementarność priorytetu z innymi programami 

PO Pomoc Techniczna: 

- Priorytet 1: Sprawna realizacja NSS 
- Priorytet 2: Komunikacja i promocja 
 

 

Spodziewane rezultaty realizacji priorytetu  

W wyniku realizacji priorytetu oczekuje się: 

− sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji RPO, 
− ukształtowania pozytywnego wizerunku administracji odpowiedzialnej za wdraŜanie 
środków pomocy strukturalnej, 

− przygotowanie dokumentów programowych na kolejny okres programowania operacji 
funduszy strukturalnych, 

− podniesienie poziomu wiedzy na temat funduszy pomocowych UE. 
 

 

Wskaźniki monitorowania priorytetu 

 Nazwa wskaźnika 
Przekrój 

terytorialny 

Wartość 
wskaźnika 

w roku 
bazowym 

Wartość 
wskaźnika w 

roku 
docelowym 

Częstość 
pomiaru 

Źródło 
danych 

Wskaźniki 
produktu  

Liczba  projektów  
1.  
2.  

NTS 2  
 

rok 
Sprawozd
awczość 
programu 

Wskaźniki 
rezultatu  

1. Liczba seminariów, 
konferencji, akcji 
promocyjnych 

2. Liczba uczestników 
szkoleń 

3. Ilość zakupionego 
sprzętu 
komputerowego  

4. Liczba  zatrudnionych 

NTS 2  

 

rok 
Sprawozd
awczość 
programu 

 

Indykatywny plan finansowy priorytetu (mln euro) 
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Priorytet Łącznie 
Wspólnota 
Europejska 

BudŜet 
Państwa 

Jednostki 
Samorządu 
Terytorialnego 

Inne 
publiczne 

Prywatne 

Krajowe środki 
publiczne, które 
nie są związane ze 
współfinansowani
em środków UE 

P.7. 33,57  28,53  - 5,04  - - - 

 

Beneficjenci  

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, inne jednostki uczestniczące w realizacji 
RPO  w imieniu samorządu województwa, beneficjenci kluczowych projektów. 
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5. Zarys szacunkowego planu finansowego 
Zgodnie z decyzją szczytu Rady Europejskiej w dn. 15-16 grudnia 2005 r. została 

podniesiona maksymalna stopa współfinansowania wspólnotowego do 85% dla programów 
realizowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego dla państw o wielkości PKB na mieszkańca poniŜej 85% średniej 
UE-25 w latach 2001-2003,  w tym Polski. Minimalny wkład środków krajowych na 
współfinansowanie w odniesieniu do funduszy wspólnotowych na obszarach Celu 1 polityki 
spójności wynosi 15%. 

Łączna wielkość zaangaŜowanych środków finansowych w realizację Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii Spójności; NSRO/NSS) w latach 
2007-2013 wyniesie ok. 74,6 mld euro, z czego ok. 69,3 mld euro stanowić będzie wkład 
publiczny. Z tej sumy wielkość alokacji środków wspólnotowych to 59,5 mld euro 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Funduszu 
Spójności); ok. 9,7 mld euro stanowi publiczny wkład krajowy w projekty 
współfinansowane ze źródeł budŜetu Wspólnoty. 

Z ogólnej sumy środków finansowych z budŜetu UE na politykę spójności 
zaangaŜowanych w realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSS) 67% 
będzie pochodzić z zasobów funduszy strukturalnych, z czego 52% z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (31088,1 mln euro).  

Na 16 Regionalnych Programów Operacyjnych przewidziano 26,8% całości 
funduszy środków strukturalnych (ok. 15,9 mld euro, tj. 51,4% z puli środków EFRR). Dla 
RPO województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013 wysokość środków wkładu 
wspólnotowego z EFRR, obliczonego wg przyjętego algorytmu 5,95 wynosi 951,00 mln 
euro. Łączna wartość zaangaŜowanych środków w realizację RPO województwa kujawsko-
pomorskiego na lata 2007-2013 wyniesie 1 395,11 mln euro, z czego 1 095,11 mln euro 
stanowić będą środki EFRR, a 164,27 mln euro krajowe środki publiczne. Wysokość udziału 
środków prywatnych (aktualnie przyjęto ok. 300 mln euro) będzie zweryfikowana w wyniku 
dalszych prac nad programem z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i negocjacji z 
Komisją Europejską. 

Dla wzmocnienia absorpcji środków z UE w ramach RPO na lata 2007-2013 
wykorzystane zostaną wspólne inicjatywy Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego: 

− Inicjatywa JEREMIE – zakładająca wzmacnianie funduszy poŜyczkowych, 
doręczeniowych oraz inwestycyjnych wspierających finansowo MŚP, 

− Inicjatywa JASPERS – program pomocy technicznej, 

− Inicjatywa JESSICA – wspierająca inwestycje w zakresie zrównowaŜonego rozwoju na 
obszarach miejskich w UE. 
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Tabela17.  Struktura podziału  środków EFRR  na priorytety i kategorie interwencji 

Priorytety i działania 

Udział 
środków 

UE w 
projekcie 
RPO w % 

w mln 
euro Kategorie interwencji 

Środki 
EFRR 

% 

Priorytet 1. Rozwój 
infrastruktury technicznej 

30 285,300   285,300 100,0 

      16 - Trasy kolejowe 15,944 5,6 

      18 - Tabory kolejowe 25,106 8,8 

      23 - Drogi regionalne/lokalne 95,576 33,5 

      24 - ŚcieŜki rowerowe 4,565 1,6 

      25 - Transport miejski 20,542 7,2 

      
28 - Inteligentne systemy 
transportowe 6,847 2,4 

      29 - Lotniska 57,060 20,0 

      
31 - Wewnętrzne szlaki 
Ŝeglowne (regionalne i lokalne) 6,847 2,4 

      33 - Elektryczność 22,824 8,0 

      35 - Gaz naturalny 14,265 5,0 

      
45 - Woda pitna (zarządzanie i 
dystrybucja) 4,279 1,5 

      
46 - Wody uŜytkowe 
(oczyszczanie) 11,412 4,0 

Priorytet 2. Zachowanie i 
racjonalne uŜytkowanie 
środowiska 

11 104,610   104,610 100,0 

      
39 - Energia odnawialna: 
wiatrowa 2,853 2,7 

      
40 - Energia odnawialna: 
słoneczna 0,951 0,9 

      
41 - Energia odnawialna: 
biomasa 9,510 9,1 

      
42 - Energia odnawialna: 
hydroelektryczna, geotermiczna 
i inne 

5,706 5,5 

      
44 - Zarządzanie odpadami 
gospodarczymi i produkcyjnymi 22,825 21,8 

      
45 - Woda pitna (zarządzanie i 
dystrybucja) 4,279 4,1 

      
46 - Wody uŜytkowe 
(oczyszczanie) 15,692 15,0 

      47 - Jakość powietrza 13,790 13,2 

      
48- zapobieganie i zintegrowana 
kontrola zanieczyszczeń 0,951 0,9 

      
50 - Regeneracja obszarów 
przemysłowych i terenów 
skaŜonych 

4,279 4,1 

      
51 - Promocja bioróŜnorodności 
i ochrona natury (w tym 
program NATURA 2000) 

9,510 9,1 
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53 - Zapobieganie zagroŜeniom 
(w tym opracowanie i wdraŜanie 
planów i działań w celu 
zapobiegania ryzyka naturalnego 
i technologicznego) 

12,838 12,3 

      
54 - Inne działania na rzecz 
ochrony środowiska i 
zapobiegania ryzyku 

1,426 1,4 

Priorytet 3. Rozwój 
infrastruktury społecznej 

10 95,100   95,100 100,0 

      
58 - Ochrona i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego 10,461 11,0 

      
59 - Rozwój infrastruktury 
kulturalnej 6,657 7,0 

      
60 - Inna pomoc w poprawie 
usług kulturalnych 0,951 1,0 

      75 - Infrastruktura edukacyjna 40,418 42,5 

      76 - Infrastruktura zdrowotna 25,677 27,0 

      
77- infrastruktura opieki nad 
dziećmi 7,133 7,5 

      
79 - Inne rodzaje infrastruktury 
społecznej 3,804 4,0 

Priorytet 4. Rozwój 
infrastruktury 
społeczeństwa 
informacyjnego 

6 57,060   57,060 100,0 

      
10 - Infrastruktura ICT (w tym 
sieci szerokopasmowe) 19,020 33,3 

      

11 - Technologie informacyjne i 
komunikacyjne (dostęp, 
bezpieczeństwo, 
interoperacyjność, zapobieganie 
ryzyku, badania, innowacje, ) 

9,510 16,7 

      

13 - Usługi i aplikacje dla 
obywateli (e-zdrowie, e-
administracja, e-nauczanie, e-
wykluczenie) 

13,314 23,3 

      

14 - Usługi i aplikacje dla MŚP 
(handel drogą elektroniczną, 
edukacja/szkolenia, tworzenie 
sieci) 

13,314 23,3 

      
15 - Inne działania słuŜące 
dostępowi do TIC dla MŚP i ich 
wydajnemu uŜytkowaniu 

1,902 3,3 

Priorytet 5. Wzmocnienie 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw 

30 285,300   285,300 100,0 

      
03 - Transfer technologii i 
ulepszenie sieci współpracy 
między MŚP i centrami badań 

33,285 11,7 
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04 - Wspieranie B+RT, w 
szczególności w MŚP (przez 
dostęp do usług B+RT w 
centrach badań) 

33,285 11,7 

      
05 - Usługi zaawansowanego 
wsparcia w przedsiębiorstwach i 
ich grupach 

66,570 23,3 

      
06 - Integracja czystych 
technologii w 
przedsiebiorstwach 

14,265 5,0 

      
07- Inwestycje w 
przedsiębiorstwa bezpośrednio 
związanych z innowacjami 

23,775 8,3 

      
08 - Inne inwestycje w 
przedsiębiorstwa 66,570 23,3 

      
55 - Promocja zasobów 
naturalnych 4,755 1,7 

      
56 - Ochrona i waloryzacja 
dziedzictwa naturalnego 33,285 11,7 

      
57 - Inna pomoc w poprawie 
usług turystycznych 9,510 3,3 

Priorytet 6. Wspieranie 
przemian w miastach i w 
obszarach wymagających 
odnowy 

10 95,100   95,100 100,0 

      
61 - Zintegrowane projekty dla 
odnowienia obszarów 
miejskich/wiejskich 

66,570 70,0 

      
78- Infrastruktura 
mieszkalnictwa 28,530 30,0 

Priorytet 7. Pomoc 
techniczna 

3 28,530   28,530 100,0 

      
85 - Przygotowanie, wdraŜanie, 
skutki i  kontrola 19,020 66,7 

      
86 - Ewaluacja, studia, 
konferencje, publikacje 9,510 33,3 

RAZEM RPO 100 951,000   951,000   

 

Tabela 18 finansowa dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2007-2013  w podziale na lata (w mln euro) 
 

lata Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

2007 137,296 

2008 137,752 

2009 138,123 

2010 133,654 

2011 134,177 

2012 134,709 

2013 135,289 

2007-2013 951,000 
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Tabela 19 finansowa dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2007-2013 w podziale na priorytety oraz źródła finansowania (w mln euro) 
 

Wkład krajowy Dla celów 
informacyjnych 

Wkład 
wspólnotowy Ogółem 

Krajowy 
wkład 

publiczny 

Wkład 
prywatny 

Ogółem 

Wskaźnik 
wkładu 

funduszy 
UE 

PoŜyczki 
EBI 

Inne 
finanso
wanie 

Priorytety 

1 2=3+4 3 4 5=1+2 6=1/5 7 8 
 Priorytet 1. 285,30 50,40 50,40 0,00 335,70 0,85     
 Priorytet 2. 104,61 36,94 18,48 18,46 141,55 0,74     
 Priorytet 3. 95,10 39,18 16,80 22,38 134,28 0,71     
 Priorytet 4. 57,06 16,79 10,08 6,71 73,85 0,77     
 Priorytet 5. 285,30 167,90 50,40 117,50 453,20 0,63     
 Priorytet 6. 95,10 16,80 16,80 0,00 111,90 0,85     
 Priorytet 7. 28,53 5,04 5,04 0,00 33,57 0,85     
Koszty ogółem 951,00 333,05 168,00 165,05 1284,05 0,74   
 
Tabela 20. Zobowiązania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2007-2013  wg priorytetów i lat (w mln euro) 
 

Krajowy wkład publiczny 
Wkład wspólnotowy 

Ogółem 

Środki 
publiczne 

(UE + 
krajowe) 

ogółem  EFRR ESF FS  
Ogółem 

BudŜet 
państwa 

BudŜet 
jednostek 
samorządu 
terytorialne

go 

Inne 
Prywatne 

Priorytety 

1=2+11 2=3+7 3=4+5+6 4 5 6 7=8+9+10 8 9 10 11 

 Priorytet I 
335,70 335,70 285,30 285,30     50,40 5,54 42,84 2,02 0,00 

2007 48,47 48,47 41,19 41,19     7,28 0,80 6,18 0,29 0,00 

2008 48,63 48,63 41,33 41,33     7,30 0,80 6,21 0,29 0,00 

2009 48,76 48,76 41,44 41,44     7,32 0,81 6,22 0,29 0,00 

2010 47,18 47,18 40,10 40,10     7,08 0,78 6,02 0,28 0,00 

2011 47,36 47,36 40,25 40,25     7,11 0,78 6,04 0,28 0,00 

2012 47,55 47,55 40,41 40,41     7,14 0,79 6,07 0,29 0,00 

2013 47,76 47,76 40,59 40,59     7,17 0,79 6,09 0,29 0,00 

2007-2013 335,70 335,70 285,30 285,30     50,40 5,54 42,84 2,02 0,00 

Priorytet II  
141,55 123,09 104,61 104,61     18,48 2,77 8,32 7,39 18,46 

2007 20,44 17,77 15,10 15,10     2,67 0,40 1,20 1,07 2,67 

2008 20,50 17,83 15,15 15,15     2,68 0,40 1,20 1,07 2,67 

2009 20,56 17,88 15,19 15,19     2,68 0,40 1,21 1,07 2,68 

2010 19,89 17,30 14,70 14,70     2,60 0,39 1,17 1,04 2,59 

2011 19,97 17,37 14,76 14,76     2,61 0,39 1,17 1,04 2,61 

2012 20,05 17,44 14,82 14,82     2,62 0,39 1,18 1,05 2,62 

2013 20,14 17,51 14,88 14,88     2,63 0,39 1,18 1,05 2,63 

2007-2013 141,55 123,09 104,61 104,61     18,48 2,77 8,32 7,39 18,46 

Priorytet III  
134,28 111,90 95,10 95,10     16,80 10,92 5,88 0,00 22,38 

2007 19,39 16,16 13,73 13,73     2,43 1,58 0,85 0,00 3,23 

2008 19,45 16,21 13,78 13,78     2,43 1,58 0,85 0,00 3,24 

2009 19,50 16,25 13,81 13,81     2,44 1,59 0,85 0,00 3,25 

2010 18,87 15,73 13,37 13,37     2,36 1,53 0,83 0,00 3,15 
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2011 18,95 15,79 13,42 13,42     2,37 1,54 0,83 0,00 3,16 

2012 19,02 15,85 13,47 13,47     2,38 1,55 0,83 0,00 3,17 

2013 19,10 15,92 13,53 13,53     2,39 1,55 0,84 0,00 3,18 

2007-2013 134,28 111,90 95,10 95,10     16,80 10,92 5,88 0,00 22,38 

Priorytet IV  
73,85 67,14 57,06 57,06     10,08 6,55 3,53 0,00 6,71 

2007 10,66 9,69 8,24 8,24     1,46 0,95 0,51 0,00 0,97 

2008 10,70 9,73 8,27 8,27     1,46 0,95 0,51 0,00 0,97 

2009 10,73 9,75 8,29 8,29     1,46 0,95 0,51 0,00 0,98 

2010 10,38 9,44 8,02 8,02     1,42 0,92 0,50 0,00 0,94 

2011 10,42 9,47 8,05 8,05     1,42 0,92 0,50 0,00 0,95 

2012 10,46 9,51 8,08 8,08     1,43 0,93 0,50 0,00 0,95 

2013 10,51 9,55 8,12 8,12     1,43 0,93 0,50 0,00 0,96 

2007-2013 73,85 67,14 57,06 57,06     10,08 6,55 3,53 0,00 6,71 

Priorytet V 453,20 335,70 285,30 285,30     50,40 0,00 45,36 5,04 117,50 
2007 65,43 48,47 41,19 41,19     7,28 0,00 6,55 0,73 16,96 

2008 65,65 48,63 41,33 41,33     7,30 0,00 6,57 0,73 17,02 

2009 65,82 48,76 41,44 41,44     7,32 0,00 6,59 0,73 17,06 

2010 63,69 47,18 40,10 40,10     7,08 0,00 6,37 0,71 16,51 

2011 63,94 47,36 40,25 40,25     7,11 0,00 6,40 0,71 16,58 

2012 64,20 47,55 40,41 40,41     7,14 0,00 6,43 0,71 16,64 

2013 64,47 47,76 40,59 40,59     7,17 0,00 6,45 0,72 16,71 

2007-2013 453,20 335,70 285,30 285,30     50,40 0,00 45,36 5,04 117,50 

Priorytet VI  
111,90 111,90 95,10 95,10     16,80 10,92 5,88 0,00 0,00 

2007 16,16 16,16 13,73 13,73     2,43 1,58 0,85 0,00 0,00 

2008 16,21 16,21 13,78 13,78     2,43 1,58 0,85 0,00 0,00 

2009 16,25 16,25 13,81 13,81     2,44 1,59 0,85 0,00 0,00 

2010 15,73 15,73 13,37 13,37     2,36 1,53 0,83 0,00 0,00 

2011 15,79 15,79 13,42 13,42     2,37 1,54 0,83 0,00 0,00 

2012 15,85 15,85 13,47 13,47     2,38 1,55 0,83 0,00 0,00 

2013 15,92 15,92 13,53 13,53     2,39 1,55 0,84 0,00 0,00 

2007-2013 111,90 111,90 95,10 95,10     16,80 10,92 5,88 0,00 0,00 

Priorytet VII 
33,57 33,57 28,53 28,53     5,04 0,00 5,04 0,00 0,00 

2007 4,85 4,85 4,12 4,12     0,73 0,00 0,73 0,00 0,00 

2008 4,86 4,86 4,13 4,13     0,73 0,00 0,73 0,00 0,00 

2009 4,88 4,88 4,14 4,14     0,73 0,00 0,73 0,00 0,00 

2010 4,72 4,72 4,01 4,01     0,71 0,00 0,71 0,00 0,00 

2011 4,74 4,74 4,03 4,03     0,71 0,00 0,71 0,00 0,00 

2012 4,76 4,76 4,04 4,04     0,71 0,00 0,71 0,00 0,00 

2013 4,78 4,78 4,06 4,06     0,72 0,00 0,72 0,00 0,00 

2007-2013 33,57 33,57 28,53 28,53     5,04 0,00 5,04 0,00 0,00 

Koszty ogółem 1284,05 1119,00 951,00 951,00     168,00 36,71 116,84 14,45 165,05 
2007 185,38 161,55 137,30 137,30     24,25 5,30 16,87 2,09 23,83 

2008 186,00 162,09 137,75 137,75     24,33 5,32 16,92 2,09 23,91 

2009 186,50 162,52 138,12 138,12     24,40 5,33 16,97 2,10 23,97 

2010 180,46 157,26 133,65 133,65     23,61 5,16 16,42 2,03 23,20 

2011 181,17 157,88 134,18 134,18     23,70 5,18 16,49 2,04 23,29 

2012 181,89 158,51 134,71 134,71     23,80 5,20 16,55 2,05 23,38 

2013 182,67 159,19 135,29 135,29     23,90 5,22 16,62 2,06 23,48 

2007-2013 1284,05 1119,00 951,00 951,00     168,00 36,71 116,84 14,45 165,05 
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Tabela 21. Indykatywny podział, według kategorii, zaprogramowanego wykorzystania wkładu EFRR w RPO  
(w mln euro) 
 

Kwestie priorytetowe 

Kod 
Kwota w mln 

euro 
03 - Transfer technologii i ulepszenie 
sieci współpracy między MŚP i 
centrami badań 

33,285 

04 - Wspieranie B+RT, w 
szczególności w MŚP (przez dostęp 
do usług B+RT w centrach badań) 

33,285 

05 - Usługi zaawansowanego 
wsparcia w przedsiębiorstwach i ich 
grupach 

66,570 

06 - Integracja czystych technologii 
w przedsiebiorstwach 14,265 

07- Inwestycje w przedsiębiorstwa 
bezpośrednio związanych z 
innowacjami 

23,775 

08 - Inne inwestycje w 
przedsiębiorstwa 66,570 

10 - Infrastruktura ICT (w tym sieci 
szerokopasmowe) 19,020 

11 - Technologie informacyjne i 
komunikacyjne (dostęp, 
bezpieczeństwo, interoperacyjność, 
zapobieganie ryzyku, badania, 
innowacje, ) 

9,510 

13 - Usługi i aplikacje dla obywateli 
(e-zdrowie, e-administracja, e-
nauczanie, e-wykluczenie) 

13,314 

14 - Usługi i aplikacje dla MŚP 
(handel drogą elektroniczną, 
edukacja/szkolenia, tworzenie sieci) 

13,314 

15 - Inne działania słuŜące dostępowi 
do TIC dla MŚP i ich wydajnemu 
uŜytkowaniu 

1,902 

16 - Trasy kolejowe 15,977 
18 - Tabory kolejowe 25,106 
23 - Drogi regionalne/lokalne 95,576 
24 - ŚcieŜki rowerowe 4,565 
25 - Transport miejski 20,542 
28 - Inteligentne systemy 
transportowe 6,847 

29 - Lotniska 57,060 
31 - Wewnętrzne szlaki Ŝeglowne 
(regionalne i lokalne) 6,847 

33 - Elektryczność 22,824 
35 - Gaz naturalny 14,265 
39 - Energia odnawialna: wiatrowa 2,853 
40 - Energia odnawialna: słoneczna 0,951 
41 - Energia odnawialna: biomasa 9,510 
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42 - Energia odnawialna: 
hydroelektryczna, geotermiczna i 
inne 

5,706 

44 - Zarządzanie odpadami 
gospodarczymi i produkcyjnymi 22,825 

45 - Woda pitna (zarządzanie i 
dystrybucja) 8,558 

46 - Wody uŜytkowe (oczyszczanie) 27,104 
47 - Jakość powietrza 13,790 
48- zapobieganie i zintegrowana 
kontrola zanieczyszczeń 0,951 

50 - Regeneracja obszarów 
przemysłowych i terenów skaŜonych 4,279 

51 - Promocja bioróŜnorodności i 
ochrona natury (w tym program 
NATURA 2000) 

9,510 

53 - Zapobieganie zagroŜeniom (w 
tym opracowanie i wdraŜanie planów 
i działań w celu zapobiegania ryzyka 
naturalnego i technologicznego) 

12,838 

54 - Inne działania na rzecz ochrony 
środowiska i zapobiegania ryzyku 1,426 

55 - Promocja zasobów naturalnych 4,755 
56 - Ochrona i waloryzacja 
dziedzictwa naturalnego 33,285 

57 - Inna pomoc w poprawie usług 
turystycznych 9,510 

58 - Ochrona i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego 10,461 

59 - Rozwój infrastruktury 
kulturalnej 6,657 

60 - Inna pomoc w poprawie usług 
kulturalnych 0,951 

61 - Zintegrowane projekty dla 
odnowienia obszarów 
miejskich/wiejskich 

66,570 

75 - Infrastruktura edukacyjna 40,418 
76 - Infrastruktura zdrowotna 25,677 
77- infrastruktura opieki nad dziećmi 7,133 
78- Infrastruktura mieszkalnictwa 28,530 
79 - Inne rodzaje infrastruktury 
społecznej 3,804 

85 - Przygotowanie, wdraŜanie, 
skutki i  kontrola 19,020 

86 - Ewaluacja, studia, konferencje, 
publikacje 9,510 

Razem EFRR w RPO 951,000 
 
 
 

 



6. System realizacji programu 
 

Zarządzanie i wdraŜanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007-2013 jest regulowane przez Rozporządzenie Rady (WE) 
Nr1083/2006 z dnia11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, przez Rozporządzenie KE 
Nr............../WE z dnia .............r. ustanawiające zasady wdraŜania Rozporządzenia Rady 
Nrnr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz 
Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006  Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2006 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1783/1999. 

 

6.1. Zasady i procedury zarz ądzania i wdra Ŝania 

 

Zadania instytucji zaangaŜowanych w zarządzanie RPO Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 

 

6.1.1 Instytucja Koordynująca 

Funkcję instytucji koordynującej regionalne programy operacyjne pełnić będzie minister 
właściwy ds. rozwoju regionalnego, który powierzy ją komórce organizacyjnej wyodrębnionej w 
ramach struktury Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Departament Polityki Regionalnej. Do 
głównych zadań instytucji koordynującej naleŜy zapewnienie jednolitych systemów zarządzania i 
kontroli oraz zapewnienie efektywności i prawidłowości wykorzystania środków we wszystkich 
regionach, ponadto instytucja ta odpowiada za następujący zakres zadań: 

– współpraca przy przygotowaniu regionalnych programów operacyjnych, 

– negocjowanie ściśle we współpracy z regionami z Komisją Europejską zapisów regionalnych 
programów operacyjnych, 

– zapewnienie zgodności realizacji działań z krajowymi i unijnymi politykami w zakresie 
rozwoju regionalnego, 

– zapewnienie koordynacji systemów zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny wszystkich 
regionalnych programów operacyjnych, 

– zapewnienie stosowania przez wszystkie instytucje zarządzające dla regionalnych programów 
operacyjnych regulacji wspólnotowych i krajowych  dotyczących kwalifikowalności 
wydatków, 

– przekazywanie do instytucji zarządzającej NSRO sprawozdań z przepływów finansowych 
otrzymanych od instytucji płatniczej, 

– przekazywanie do KE informacji na temat postępów we wdraŜaniu poszczególnych 
regionalnych programów operacyjnych, 
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– wypracowanie wzorów sprawozdań z realizacji regionalnego programu operacyjnego, 
weryfikacja rocznych raportów regionalnego programu operacyjnego otrzymanych  
od instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym i przekazywanie  
ich Komisji Europejskiej, 

– przekazywanie do KE informacji o duŜych projektach, 

– ustanowienie we współpracy z instytucjami zarządzającymi regionalnymi programami 
operacyjnymi i jednostką audytu procedur prawidłowego przechowywania dokumentów 
niezbędnych dla zapewnienia właściwej ścieŜki audytu. 

 

6.1.2 Instytucja Zarządzająca 

Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 pełnić będzie Zarząd 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, poprzez Urząd Marszałkowski i istniejące w jego 
strukturze - Departament WdraŜania Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego, 
oraz w zakresie przygotowania programu operacyjnego Departament Rozwoju 
Regionalnego. 

Do głównych zadań Instytucji Zarz ądzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym lata 2007-2013 naleŜy: 

– przygotowanie, na podstawie Narodowej Strategii Spójności (NSRO) oraz Strategii 
Rozwoju Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2020, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 w 
podziale na priorytety, 

– koordynacja realizacji programu na poziomie województwa 

– przygotowanie szczegółowych podręczników i procedur; 

– przygotowanie ogólnych kryteriów wyboru projektów dla programu, które następnie 
przedkłada ona do akceptacji Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny. 

– przygotowanie i zatwierdzenie listy projektów kluczowych oraz jej aktualizacja; 

– wybór projektów do dofinansowania w ramach RPO; 

– przygotowanie wzoru sprawozdań oraz wytycznych dotyczących wzorów wniosków 
aplikacyjnych, umów i innych dokumentów dla beneficjentów, 

– przekazywanie środków finansowych na rzecz beneficjentów końcowych;  

– przygotowanie podręcznika/wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w 
ramach programu operacyjnego 

– powołanie komitetu monitorującego program operacyjny, kierowanie jego pracą i 
zapewnienie mu wymaganych dokumentów, umoŜliwiających monitorowanie wdraŜania 
RPO w świetle jego celów, 

– weryfikacja pod względem spełnienia wymogów wynikających z zapisów programów 
operacyjnych wniosków dotyczących duŜych projektów przekazywanych przez 
instytucje pośredniczące i przekazywanie Komisji informacji umoŜliwiających jej ocenę 
tych projektów, 
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– zapewnienie prowadzenia kontroli programu operacyjnego, w tym w szczególności 
przygotowanie planu kontroli systemowych oraz współpraca z instytucjami 
pośredniczącymi w przygotowaniu planu kontroli priorytetów oraz ich zatwierdzenie, 
prowadzenie kontroli systemowych programu,  

– przygotowanie sprawozdań na temat realizacji programu (półrocznych, rocznych i 
końcowych) i przekazywanie ich do akceptacji do komitetu monitorującego, a po ich 
zatwierdzeniu przekazywanie do Komisji Europejskiej, 

– dokonywanie oceny postępów realizacji programu na podstawie sprawozdania rocznego, 

– przekazywanie komitetowi monitorującemu informacji o uwagach Komisji zgłoszonych 
na podstawie raportu rocznego oraz informowanie Komisji Europejskiej o podjętych 
działaniach w odpowiedzi na jej uwagi, 

– przygotowanie raportów o nieprawidłowościach, oraz przekazywanie ich do 
uprawnionych instytucji, zgodnie z systemem realizacji NSS / NSRO,  

– zapewnienie prowadzenia ewaluacji programu zgodnie z wymogami UE, w 
szczególności zadania te dotyczą przygotowania planu ewaluacji dla programu 
operacyjnego, 

– w zaleŜności od wybranej opcji w zakresie elektronicznego systemu monitorowania – 
udział we wdroŜeniu i operowaniu systemu centralnego; 

– przekazywanie Komisji Europejskiej rocznej prognozy wydatków programu na bieŜący i 
następny rok, 

– opracowanie szczegółowego planu komunikacji dla programu operacyjnego, 

– zapewnienie zgodności realizacji programu z wymogami informowania i promocji. 

Zarząd Województwa realizuje swoje zadania wynikające z wdraŜania RPO poprzez 
właściwe komórki – departamenty urzędu marszałkowskiego, którym zostaną powierzone 
funkcje wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa roli instytucji zarządzającej. 
Zarząd Województwa będzie realizował swoje kompetencje w zakresie wdraŜania RPO 
poprzez:  

– Departament WdraŜania Programów Regionalnych – w zakresie zarządzania programem 
i koordynacji instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie programu 

– Departament Rozwoju Regionalnego – przygotowania programu i jego promocji 

– Biuro Kontroli i Audytu - w zakresie wykonywania audytu wewnętrznego. 

 

6.1.3 Instytucje wdraŜające 

WdraŜanie poszczególnych działań realizowanych w ramach priorytetu moŜe zostać 
powierzone instytucji wdraŜającej, mającej odpowiednie kompetencje i doświadczenie w 
realizacji odpowiednich przedsięwzięć. Instytucją wdraŜającą moŜe być podmiot publiczny 
lub prywatny, odpowiedzialny za realizację pewnych operacji w ramach poszczególnych 
priorytetów, na podstawie umowy z instytucją zarządzającą. 

Rolę instytucji wdraŜającej moŜe pełnić instytucja, której kompetencje w danym 
zakresie wynikają z właściwych regulacji prawnych lub ewentualnie statutu, naleŜąca do 
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sektora finansów publicznych lub z poza sektora finansów publicznych, ale z racji swoich 
zadań właściwa dla realizacji takiej funkcji. Funkcje instytucji wdraŜającej mogą takŜe 
zostać powierzone instytucji wybranej w drodze udzielenia zamówienia publicznego, 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Powierzenie funkcji instytucji wdraŜającej 
będzie następowało w drodze umowy pomiędzy instytucją zarządzającą.  

Do głównych zadań instytucji wdraŜających naleŜy m.in.: 

– przyjmowanie wniosków aplikacyjnych od ostatecznych odbiorców pomocy, 

– dokonywanie wyboru projektów do finansowania lub przygotowanie opinii na temat 
złoŜonych wniosków, na podstawie ich oceny formalnej i merytorycznej i przekazanie 
jej do instytucji pośredniczącej, zgodnie z przyjętą dla danego działania procedurą 
wyboru projektów, 

– przedkładanie wniosków o płatność (zestawienia wydatków) do sektorowych lub 
regionalnych instytucji certyfikujących umiejscowionych w instytucjach 
pośredniczących, 

– monitorowanie realizacji poszczególnych projektów  

– weryfikacja wykorzystania środków przez beneficjentów, w tym kontrola na miejscu, 

– przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektów przez 5 lat od 
daty zamknięcia projektu. 

 

6.2. Zarządzanie finansowe i kontrola 

 

6.2.1 Przepływy finansowe 

Instytucja Zarządzająca Narodową Strategią Spójności (NSRO) oraz Instytucja 
Płatnicza są odpowiedzialne za zarządzanie finansowe i kontrolę wydatków oraz 
monitorowanie stosowania systemu zarządzania i kontroli przez wszystkie jednostki 
zaangaŜowane w realizację działań współfinansowanych ze środków UE.  

Środki przekazywane przez Komisję Europejską jako zaliczki oraz płatności 
okresowe i płatności końcowe na rzecz programów operacyjnych zostaną włączone do 
budŜetu państwa jako jego dochody. Będą więc one wpływać z Komisji Europejskiej na 
rachunek dochodów budŜetu państwa prowadzony przez Ministra Finansów w Narodowym 
Banku Polskim. Z kolei z budŜetu państwa będą przekazywane środki na finansowanie 
projektów, łącznie na tę część wydatków, która obecnie określana jest jako prefinansowanie, 
jak i tę, która obecnie nazywa się współfinansowaniem (w odniesieniu do projektów 
współfinansowanych z budŜetu).  

W ramach RPO wojewoda będzie otrzymywać środki na wydatki słuŜące 
finansowaniu realizacji projektów w ramach danego priorytetu(ów) zgodnie z zasadami 
realizacji budŜetu państwa, w ramach rocznych limitów określonych w ustawie budŜetowej. 
Limity te będą określane w uzgodnieniu z Ministrem Rozwoju Regionalnego w toku prac 
nad ustawą budŜetową na podstawie harmonogramów zobowiązań i płatności zawartych w 
odpowiednim programie wieloletnim oraz limitów wieloletnich limitów zobowiązań i 
wydatków określonych w RPO i prognoz wydatków na dany rok. 
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Wojewoda będzie przekazywał środki na płatności do instytucji zarządzającej w 
formie dotacji, na podstawie okresowych prognoz wydatków przekazywanych przez IZ. 
Płatności będą dokonywane przez instytucję zarządzającą na zasadach: 

– na podstawie rozliczenia/certyfikacji poniesionych wydatków, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentach RPO (zasadniczo - w przypadku beneficjentów nie 
będących jednostkami administracji rządowej lub podmiotami o podobnym charakterze), 

albo 

– jako płatności słuŜące pokrywaniu przyszłych wydatków, w wysokości wynikającej z 
prognoz na określony okres, np. kwartał (zasadniczo – w przypadku instytucji 
wdraŜających, beneficjentów będących instytucjami rządowymi). Równolegle 
IW/beneficjent będzie w ustalonych okresach przekazywał do IP wymagane dokumenty 
słuŜące certyfikacji wydatków poniesionych na realizację dofinansowanych projektów. 
Przekazanie kolejnej płatności moŜe być uzaleŜnione od rozliczenia określonej części 
płatności poprzedniej. 

Płatności na rzecz beneficjentów końcowych dokonuje Zarząd Województwa 
poprzez Urząd Marszałkowski.  

W ustalonych okresach instytucja zarządzająca na podstawie rozliczenia/certyfikacji 
dokonanych wydatków, będzie sporządzała wniosek o kolejną płatność środków UE i 
przekazywała go do instytucji certyfikującej w celu przedłoŜenia do KE. 

 

6.2.2 Funkcja instytucji Finansującej 

Funkcje instytucji finansującej w okresie programowania 2007-13 zostają 
powierzone Instytucji Zarządzającej RPO, która odpowiada za przekazywanie środków do 
beneficjentów końcowych. Funkcje te realizowane będą przez wyodrębnioną w strukturze 
Departamentu BudŜetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego komórkę, odpowiedzialna za otrzymywanie środków finansowych od Komisji 
Europejskiej oraz przekazywanie ich do beneficjentów, do jej głównych zadań naleŜy: 

− dokonywanie transferów środków finansowych do beneficjentów pomocy zgodnie z 
przygotowaną dyspozycją, 

− przygotowanie raportów z przepływów finansowych i przekazywanie ich  
do instytucji koordynującej regionalne programy operacyjne, 

− przygotowanie na potrzeby Instytucji Zarządzającej sprawozdań na temat 
nieprawidłowości finansowych, 

− rozliczanie środków finansowych zgodnie z właściwym rozporządzeniem UE, 

− przygotowywanie prognoz finansowych na kolejny rok budŜetowy i lata następne. 

 

6.2.3 Instytucja Certyfikuj ąca 

Na poziomie RPO utworzona zostanie odrębna komórka organizacyjna (niezaleŜna 
od instytucji zarządzających) odpowiedzialna za certyfikacje wydatków ponoszonych w 
ramach RPO. Do głównych zadań instytucji certyfikującej naleŜy poświadczanie wobec 
Komisji Europejskiej deklaracji wydatków poniesionych przez beneficjentów oraz 
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certyfikowanie wniosków o płatność przekazanych przez IZ. W szczególności do zadań 
instytucji certyfikującej naleŜy: 

− przygotowywanie i przedkładanie Komisji poświadczonych zestawień wydatków 
i wniosków o płatność, 

− poświadczanie, Ŝe zestawienie wydatków jest prawidłowe i wynika z rzetelnych 
systemów księgowych oraz zostało przygotowane w oparciu o weryfikowalne 
dokumenty źródłowe,  

− poświadczenie, Ŝe zadeklarowane wydatki zostały poniesione zgodne z odpowiednimi 
zasadami wspólnotowymi i krajowymi, 

− poświadczenie, Ŝe zadeklarowane wydatki zostały poniesione na realizację projektów 
wybranych do finansowania zgodnie z kryteriami stosowanymi dla RPO 

− uwzględnianie do celów certyfikacji wyników całości audytów programów 
operacyjnych, przeprowadzanych przez instytucję audytującą, 

− utrzymywanie dokumentacji księgowej wydatków zadeklarowanych Komisji w formie 
elektronicznej, 

− prowadzenie rejestru kwot przewidzianych do odzyskania i zwrotu do budŜetu Unii 
Europejskiej oraz kwot wycofanych w wyniku uniewaŜnienia całości lub części wkładu 
finansowego do projektu. 

− określenie właściwych zasad i procedur dokonywania certyfikacji, w tym wzorów 
niezbędnych dokumentów, 

− przygotowanie ogólnego podręcznika certyfikacji, 

− przygotowanie odpowiedniego systemu elektronicznego gromadzenia i przetwarzania 
danych do celów certyfikacji. 

W RPO funkcje instytucji certyfikującej zostaną powierzone wojewodzie. 

 

6.2.4 Instytucja Audytowa 

Za prowadzenie całości audytu całkowitą odpowiedzialność ponosi Generalny 
Inspektor Kontroli Skarbowej. Do głównych zadań instytucji audytowej naleŜy zapewnienie 
prawidłowej i efektywnej realizacji pogłębionej kontroli finansowej w całym systemie 
wdraŜania środków strukturalnych. 

Do głównych zadań instytucji audytowej naleŜy: 

− przygotowanie procedur dla Urzędów Kontroli Skarbowej dotyczących sposobu 
prowadzenia audytu dla regionalnych programów operacyjnych, 

− przedstawienie Komisji, w terminie 9 miesięcy od zatwierdzenia programu 
operacyjnego, strategii audytu obejmującej podmioty dokonujące audytów, stosowaną 
metodologię, metody kontroli wyrywkowej dla potrzeb audytu oraz indykatywny plan 
audytu, 

− zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania 
systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego,  
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− przygotowanie raportu z oceny zgodności z art. 57 do 61 projektu rozporządzenia 
ogólnego systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego (zgodnie z art. 70 p.2 
projektu rozporządzenia ogólnego), 

− zapewnienie prowadzenia audytów projektów na stosownej próbie, w celu weryfikacji 
zgłaszanych wydatków, 

− przygotowanie dla KE corocznych raportów oraz raportu końcowego z kontroli 
zawierających wyniki audytów przeprowadzonych w danym roku, zgodnie ze strategią 
audytu oraz przedstawiających ewentualne stwierdzone braki w systemie zarządzania i 
kontroli programu operacyjnego, 

− coroczne przygotowanie, na podstawie kontroli i audytów przeprowadzonych na 
odpowiedzialność instytucji audytowej, opinii stwierdzającej, czy system zarządzania i 
kontroli daje uzasadnioną pewność, iŜ deklaracje wydatków przedkładane Komisji 
Europejskiej są poprawne i czy transakcje, których one dotyczą, są poprawne i zgodne z 
prawem, 

− coroczne przedstawianie, w uzasadnionych przypadkach, deklaracji częściowego 
zamknięcia, zawierającego ocenę zgodności z prawem i prawidłowości stosownych 
wydatków, 

− przedłoŜenie do Komisji Europejskiej deklaracji zamknięcia pomocy. 

 

6.3 System wyboru projektów 
Przewiduje się dwie ścieŜki wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO tj.: 

dla projektów kluczowych oraz pozostałych. 

 

6.3.1 Projekty kluczowe 

Do projektów kluczowych zalicza się głównie zadania o charakterze 
infrastrukturalnym, mające strategiczne znaczenie dla rozwoju województwa.  

Podstawami wyboru takich projektów będą: 

− strategia rozwoju województwa, 

− plan zagospodarowania przestrzennego województwa, 

− programy wojewódzkie, 

− strategia Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Wyboru projektów na wstępną listę – w czasie prac nad projektem RPO – dokonuje 
Zarząd Województwa w oparciu o wyŜej wymienione podstawy i prowadzony proces 
konsultacji społecznych. 

Po powołaniu Komitetu monitorującego lista projektów kluczowych opiniowana 
jest przez ten Komitet. 

Lista projektów kluczowych podlega okresowej aktualizacji (weryfikacji), jednak 
nie częściej jak jeden raz w roku i nie później niŜ do 30 czerwca danego roku. 

Umieszczenie projektu na liście projektów kluczowych oznacza wstępną deklarację 
dofinansowania z środków RPO.  
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W odniesieniu do projektów kluczowych określone zostaną harmonogramy działań 
słuŜących ich przygotowaniu do stanu umoŜliwiającego podjęcie decyzji o finansowaniu, 
maksymalny czas wyznaczony na rozpoczęcie wdroŜenia projektu moŜe wynieść do 12 
miesięcy. W przypadku niedotrzymywania harmonogramu, w szczególności gdy zagraŜać to 
będzie niewykorzystaniem środków z kolejnych budŜetów rocznych UE, IZ w uzgodnieniu 
z komitetem monitorującym będzie podejmować decyzje o skreśleniu danego projektu z 
listy i wprowadzeniu na jego miejsce nowego projektu lub podjęciu procedury słuŜącej 
realokacji środków na inne przedsięwzięcie lub nawet priorytet.  

Decyzja o finansowaniu projektu i podpisanie umowy będzie podejmowana przez 
Zarząd Województwa po otrzymaniu całej niezbędnej dokumentacji i jej weryfikacji z 
punktu widzenia wymogów programu.  

Zarząd Województwa określi procedurę tej weryfikacji, w tym zwłaszcza udział 
ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny.   

 

6.3.2 Pozostałe projekty 

W odniesieniu do pozostałych projektów w RPO za wyjątkiem projektów własnych 
Zarządu Województwa lub jednostek organizacyjnych województwa projekty są wybierane 
w drodze konkursowej w dwóch etapach: 

1) preselekcji – ocena jakościowa projektu z punktu widzenia celów priorytetów RPO 
dokonywana na podstawie uproszczonej dokumentacji5 przedkładanej przez 
beneficjenta do odpowiedniej komórki w systemie zarządzania RPO 

2) konkursu, do którego zostaną dopuszczone projektu zidentyfikowane na etapie 
preselekcji wraz z opracowaną dokumentacją zgodnie z wymogami programu  

Konkurs odbywać się będzie na podstawie regulaminów, określających precyzyjnie w 
szczególności: 

− Szczegółowe kryteria oceny projektów, mierzalne i dostosowane do specyfiki danego 
działania i typu projektów 

− Procedurę oceny projektów  

− Ewentualną procedurę odwoławczą 

− Wzory odpowiednich dokumentów (wniosek). 

− Regulaminy uwzględniać będą następujące kwestie: 

− etapowość: pierwszy - wstępny wybór projektów na podstawie ich zarysów (ewentualnie 
na podstawie ograniczonej dokumentacji), drugi – pomiędzy wstępnie wybranymi 
projektami na podstawie pełnej dokumentacji,  

− „otwartość” w sensie terminu składania wniosków (tzn. rozpatrywanie wniosków na 
bieŜąco, w regularnych odstępach czasu, a nie wyznaczanie indywidualnych terminów 
składania wniosków – to ostatnie naleŜy stosować jedynie wówczas, gdy przewiduje się, 
Ŝe całość dostępnych środków moŜe zostać wyczerpana jednorazowo). 

                                                           
5 tj. opis projektu wraz z studium wykonalności. 
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Regulaminy zostaną zatwierdzone przez Regionalny Komitet Monitorujący.  

 

6.3.3 Projekty własne Instytucji zaangaŜowanych w proces wdraŜania RPO 

Projekty własne instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie RPO, w przypadku kiedy 
nie są umieszczone na liście projektów kluczowych zostają przyjmowane do 
dofinansowania na podstawie decyzji Regionalnego Komitetu Monitorującego. Tryb 
zatwierdzania określi regulamin przyjęty przez Komitet Monitorujacy.  

 

 

6.4. Monitorowanie realizacji programu  

Zgodnie z art. .........Rozporządzenia Rady Nr........... monitorowanie obejmuje 
zarówno monitoring rzeczowy, będący elementem zarządzania poprzez cele określone w 
programie operacyjnym, jak i monitorowanie wskaźników finansowych będących funkcją 
zarządzania finansowego programu i projektów. W celu prowadzenia skutecznego 
monitoringu i oceny wszystkich wydatków publicznych (zarówno wspólnotowych jak  
i krajowych) w Urzędzie Marszałkowskim wyodrębnione zostały komórki monitorujące 
wydatki i efekty rzeczowe interwencji publicznych na poziomie Departamentu WdraŜania 
Programów Regionalnych. 

Jednostki uczestniczące w procesie przepływu środków z funduszy strukturalnych 
stosują jednolite zasady monitoringu finansowego i rzeczowego oraz przedstawiają 
informacje i raporty w ustalonym formacie. 

 

Za monitorowanie sposobu i przebiegu realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 odpowiada 
Instytucja Zarządzająca tj. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nadzór nad 
wdraŜaniem programu sprawuje Regionalny Komitet Monitorujący RPO.  

 

Regionalny Komitet Monitoruj ący  

 

Do głównych zadań Komitetu Monitoruj ącego RPO naleŜy: 

– rozpatrywanie działań i kryteriów wyboru projektów w ramach programu operacyjnego 
(kryteria te podlegają rewizji w zaleŜności od potrzeb), 

– okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych w 
programie, 

– badanie rezultatów realizacji RPO, 

– rozpatrywanie i zatwierdzanie przygotowanych przez Instytucję Zarządzającą 
sprawozdań, 

– rozpatrywanie i zatwierdzanie planu działań informacyjnych i promocyjnych  
w ramach RPO, 

– opiniowanie przesunięć środków finansowych w ramach priorytetów i działań 
realizowanych w programie operacyjnym, 
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– opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego listy 
kluczowych projektów,  

– opiniowanie zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego na lata 2007-2013. 

 

W skład Komitetu  Monitoruj ącego wchodzą: 

– Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego albo jego zastępca, 

– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej NSRO, 

– przedstawiciele Instytucji Koordynującej regionalne programy operacyjne, 

– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 

– wojewoda albo jego przedstawiciel, 

– przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego reprezentujący gminy, powiaty w 
układzie subregionalnym, 

– przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych z województwa, 

– przedstawiciele organizacji pozarządowych; 

Ponadto w pracach Regionalnego Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć z głosem 
doradczym: przedstawiciele KE, przedstawiciele EBI oraz EFI.  

 

 

6.5. Ocena skuteczno ści i efektywno ści realizacji programu 

Nieodłącznym, wymaganym przez art. .............. Rozporządzenia Rady Nr .............., 
elementem monitorowania postępów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest ewaluacja skuteczności podejmowanych działań, 
zarówno na podstawie określonych wskaźników rzeczowych osiągniętego wyniku 
finansowego, jak i oceny sprawności systemu administracyjnego uruchamiania środków 
publicznych. 

Ocena moŜe mieć charakter strategiczny w celu dokonania analizy postępu realizacji 
programu w odniesieniu do krajowych i wspólnotowych priorytetów. Ocena jest 
prowadzona przez niezaleŜnych ekspertów. 

 

Program podlega ocenie ex-ante, ocenie cząstkowej i ocenie ex-post. 

 

Ocena przed realizacją programu (ewaluacja ex-ante) 

Ocena ex-ante ma na celu optymalizację alokacji środków budŜetowych programów 
operacyjnych oraz poprawę jakości programowania. Państwo Członkowskie bierze 
odpowiedzialność za jej przeprowadzenie. 

Ocena ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007-2013 przeprowadzona była jako element większego procesu 



Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013- wersja V 

 99

ewaluacyjnego, który objął w tym samym czasie NSRO/NSS oraz wszystkie programy 
operacyjne. W jej przygotowaniu brali udział zarówno zagraniczni, jak i polscy eksperci 
zewnętrzni współpracujący na bieŜąco z przedstawicielami administracji rządowej na 
szczeblu centralnym i regionalnym (z Urzędów Wojewódzkich) oraz administracji 
samorządowej z Urzędów Marszałkowskich. Szczegóły tego procesu zostały zawarte w 
NSRO/NSS.  

Częścią procesu oceny ex-ante było przygotowanie (na poziomie krajowym) analizy 
wpływu makroekonomicznego funduszy strukturalnych oraz zidentyfikowanie mocnych  
i słabych stron, a takŜe szans i zagroŜeń rozwoju zarówno całego kraju, jak i w odniesieniu 
do specyficznej sytuacji poszczególnych województw.  

 

Ocena w połowie okresu wdraŜania (mid-term evaluation) 

Zgodnie z art. .......... Rozporządzenia Rady Nr ..................., aby ocenić postęp 
programowania w odniesieniu do zobowiązań przyjętych na początku okresu, integracji 
Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, oraz NSRO/NSS, Instytucja Zarządzająca 
NSRO/NSS przeprowadzi najpóźniej w 2010 roku albo ocenę obejmującą wszystkie 
programy operacyjne w ramach kaŜdego celu, albo ocenę kaŜdego programu operacyjnego.  

Zadaniem oceny cząstkowej jest zbadanie skuteczności  programu operacyjnego 
celem jego przystosowania dla poprawienia jakości interwencji i jego wdraŜania. Ma 
miejsce wówczas, gdy monitorowanie programu wykaŜe, Ŝe przedsięwzięcia odchodzą w 
sposób znaczący od celów przewidzianych w początkowej fazie lub gdy zostały 
zaproponowane zmiany merytoryczne. Przeprowadza się ją z inicjatywy Instytucji 
Zarządzającej wspólnie z Komisją lub z inicjatywy Komisji wspólnie z Instytucją 
Zarządzającą. 

 

Ocena ad hoc i na zakończenie realizacji programu (ex-post) 

Zgodnie z art. ............... Rozporządzenia Rady Nr ....................., w okresie 
programowania, Instytucja Zarządzająca prowadzi ocenę ad hoc połączoną  
z monitorowaniem programu operacyjnego w przypadku, gdy monitorowanie programu 
ukazuje znaczące odejście od celów początkowo ustalonych i w przypadku, gdy 
przedstawiane są propozycje rewizji programu operacyjnego. Wyniki są przekazywane 
Krajowemu Komitetowi Monitorującemu i Komisji Europejskiej. 

 

Efektywność wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego jest przedmiotem 
oceny po zakończeniu jego realizacji (ex-post).  

 

Ocena po zakończeniu programu będzie przeprowadzona na zlecenie Komisji 
Europejskiej we współpracy z Instytucją Zarządzającą, przez niezaleŜnych ekspertów, 
obejmie wykorzystanie środków, skuteczność i wydajność pomocy oraz jej oddziaływanie. 
Ocena ex-post kończy się nie później niŜ do 31 grudnia 2015r. Główne  
jej rezultaty będą zawarte w sprawozdaniach zamykających program. 
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6.6. Partnerstwo, informacja i promocja 
 

Partnerstwo 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2007-2013 będzie wdraŜany z zachowaniem zasady partnerstwa zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w art. ........ Rozporządzenia Rady Nr ............ oraz zapisami Ustawy z dnia  
20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. 2004, Nr 116, poz. 1206  
z późn zm.)  

 

Zgodnie z art. ............... Rozporządzenia Rady Nr ......................partnerstwo tworzą: 
władze regionalne, lokalne, miejskie oraz inne władze publiczne, partnerzy gospodarczy  
i społeczni oraz kaŜdy inny właściwy podmiot reprezentujący społeczeństwo obywatelskie, 
partnerów środowiskowych, organizacje pozarządowe i instytucje promujące równość 
męŜczyzn i kobiet.  

Zgodnie z art. 42 ust. 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 
(Dz. U. 2004, Nr 116, poz. 1206 z późn zm.) partnerstwo tworzą: organizacje społeczne  
i gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz instytucje naukowe. Reprezentacja partnerów 
społecznych powołana jest na podstawie Ustawy o Narodowym Planie Rozwoju. 

Partnerzy społeczni i gospodarczy zidentyfikowani na etapie opracowania 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na poziomie 
regionalnym i lokalnym, uczestniczą takŜe w procesie wdraŜania projektów 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Ponadto wszyscy partnerzy społeczni i gospodarczy są na bieŜąco informowani 
o pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych. Zgodnie z zapisami art. ... Rozporządzenia 
Rady Nr ...................... oraz art. ... Rozporządzenia Komisji Nr ............. Instytucja 
Zarządzająca jest odpowiedzialna za informowanie wszystkich partnerów społecznych 
i gospodarczych uczestniczących w procesie wdraŜania Regionalnego Programu 
Operacyjnego o zaangaŜowaniu finansowym UE w realizację projektów. W tym celu 
Instytucja Zarządzająca przygotowuje i realizuje Plan Komunikacji (Communication Plan). 

 

Raporty  

Zgodnie z art. .......... Rozporządzenia Rady Nr ............... począwszy od roku 2008, 
najpóźniej 30 czerwca kaŜdego roku kalendarzowego Instytucja Zarządzająca przedstawia 
Komisji Europejskiej roczne sprawozdanie na temat wdraŜania programu operacyjnego. 
Instytucja Zarządzająca przekazuje Komisji  w terminie do 30 czerwca 2016 r. sprawozdanie 
końcowe z wykonania programu operacyjnego. 

PowyŜsze sprawozdania, przed przekazaniem do Komisji Europejskiej, poddawane są 
weryfikacji, a następnie zatwierdzane przez Regionalny Komitet Monitorujący.  

 

Roczne i końcowe sprawozdania zawierają w szczególności: 

– postęp we wdraŜaniu programu operacyjnego oraz jego priorytetów w nawiązaniu do ich 
szczegółowych, dających się zweryfikować celów wraz z kwantyfikacją,  
o ile jest ona moŜliwa, wskaźników fizycznych, wskaźników realizacji, rezultatu 
i oddziaływania dla danego priorytetu, 
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– stan wykonania finansowego programu operacyjnego ukazujący dla kaŜdego priorytetu 
wydatki poniesione przez beneficjenta i odpowiadający im wkład publiczny, całkowite 
środki otrzymane z Komisji Europejskiej, skwantyfikowane wskaźniki finansowe, o 
których mowa w art. ......... Rozporządzenia Rady Nr ............, 

– stan wykonania finansowego w rozbiciu na kategorie pomocy, przyjęte przez komisję 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art................. Rozporządzenia Rady Nr 
.................., 

– kroki podjęte przez Instytucję Zarządzającą oraz Regionalny Komitet Monitorujący w 
celu zagwarantowania jakości i skuteczności procesów wdraŜania, w szczególności: 

– działania związane z monitorowaniem i kontrolą, w tym postanowienia dotyczące 
gromadzenia danych, 

– podsumowanie istotnych problemów napotkanych w trakcie wdraŜania programu 
operacyjnego oraz wszelkich podjętych w tym kontekście środków, w tym działań 
podjętych w odpowiedzi na uwagi sformułowane zgodnie z art. .................. 
Rozporządzenia Rady Nr ........................, 

– stan wykorzystania pomocy technicznej, 

− działania podjęte w związku z promocją i informacją na temat programu operacyjnego, 

− oświadczenie na temat przestrzegania prawa wspólnotowego podczas wdraŜania 
programu operacyjnego oraz tam, gdzie to właściwe wskazanie napotkanych problemów 
i środków podjętych w celu ich rozwiązania, 

− informacje o postępie i finansowaniu duŜych projektów, 

− w razie potrzeby, stan wykorzystania pomocy refundowanej, w trakcie trwania programu 
operacyjnego, Instytucji Zarządzającej lub innej instytucji publicznej. 

 

Informacja i promocja  

Zgodnie z art. ... Rozporządzenia Rady Nr ............ Instytucja Zarządzająca tj. Zarząd 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ponosi odpowiedzialność za promocję programu 
operacyjnego zgodnie z zasadami wdraŜania powyŜszego Rozporządzenia. Instytucja 
Zarządzająca jest odpowiedzialna za przestrzeganie Rozporządzenia Komisji  
Nr ................./WE z dnia ................... r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 
Rozporządzenia Rady Nr ........../WE ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego Nr ..................... 
dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczącego działań 
informacyjnych i promocyjnych w państwach członkowskich w związku z wykorzystywaniem 
funduszy strukturalnych.  

Zgodnie z art. ....... Rozporządzenia Komisji Nr ................./WE Instytucja 
Zarządzająca przygotuje Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego,  
który następnie zostanie przekazany Komisji Europejskiej w ciągu 3 miesięcy od przyjęcia 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-
2013. 

Działania promocyjne i informacyjne mają na celu przede wszystkim informowanie 
potencjalnych i aktualnych beneficjentów o moŜliwościach korzystania ze wsparcia na 
realizację projektów w ramach regionalnych programów operacyjnych, jak równieŜ 
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informowania opinii publicznej o zasięgu i rozmiarze wsparcia wspólnotowego dla 
poszczególnych projektów oraz rezultatach tych działań.  

Odpowiedzialność za rozpowszechnianie informacji o wspieranych projektach oraz 
rezultatach programu operacyjnego spoczywa na Instytucji Zarządzającej.  

Głównym zadaniem Instytucji Zarządzającej jest rozpowszechnienie informacji  
o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego szczególnie 
wśród opinii publicznej oraz zagwarantowanie właściwego funkcjonowania systemu 
informacji i promocji.   

Zgodnie z art. ..... Rozporządzenia Komisji Nr ................./WE Instytucja 
Zarządzająca zapewni potencjalnym beneficjentom jasne, szczegółowe informacje 
dotyczące w szczególności:  

− procedur administracyjnych, które zostały podjęte zgodnie z wielkością finansowania 
projektu w ramach programu operacyjnego, 

− opisu procedur dla przeegzaminowania wniosków o dofinansowanie, 

− kryteriów wyboru i ewaluacji operacji, które będą finansowane, 

− nazwisk osób lub kontaktu na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym, które 
mogą wyjaśnić zawartość programu operacyjnego i kryteria i ewaluację operacji, 

− działań informacyjnych docierających w szczególności do: izb gospodarczych, 
partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, organizacji 
reprezentujących przedsiębiorców. 

 

Zgodnie z art. ........ Rozporządzenia Komisji Nr ................./WE Instytucja 
Zarządzająca zapewni, aby wszystkie projekty beneficjentów zawierały informację na temat 
częściowego współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

Beneficjenci w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007-2013 będą zobowiązani do stosowania się do zapisów 
Rozporządzenie Komisji Nr ................./WE. 

Działania informacyjne i promocyjne podlegają regularnej ewaluacji oraz ocenie 
dokonywanej przez Regionalny Komitet Monitorujący. 
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Spis skrótów 

 

B+RT Badania i rozwój nowych technologii 
EBI Europejski Bank Inwestycyjny 
EFI Europejski Fundusz Inwestycyjny 
EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
EFS Europejski Fundusz Społeczny 
EKD Europejska Klasyfikacja Działalności 
EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa UE, dotycząca zwalczania przejawów 

dyskryminacji i nierówności na rynku pracy oraz integracja społeczna i 
zawodowa imigrantów 

FAPA Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 
GUS Główny Urząd Statystyczny 
ICT Technologie  informacyjno-komunikacyjne 
IKONKA program polegający na uruchamianiu punktów powszechnego dostępu do 

Internetu 
INTERREG III Inicjatywa Wspólnotowa UE, dotycząca wzmacniania współpracy 

transgranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej 
IP Instytucja Płatnicza 
ISPA Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej - jeden z trzech 

(PHARE, SAPARD, ISPA) funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych 
dla państw kandydujących do niej,(ang. Instrument for Structural 
Policies for Pre-Accesion) 

IW Instytucja WdraŜająca 
IZ Instytucja Zarządzająca 
JASPERS Inicjatywa Finansowa EBI i KE w latach 2007-2013 
JEREMIE Inicjatywa Finansowa EBI i KE w latach 2007-2013 
JESSICA Inicjatywa Finansowa EBI i KE w latach 2007-2013 
KE Komisja Europejska 
MSP Małe i średnie przedsiębiorstwa 
NSLiM Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 
NSRO / NSS Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia / Narodowa Strategia 

Spójności 
NTS Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych 
PAOW Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich 
Phare Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej, który powstał w roku 

1989 w celu udzielania materialnej pomocy państwom kandydującym do 
Wspólnot Europejskich (ang. Poland and Hungary: Assistance for 
Restructuring their Economies (PHARE) 

PKB  Produkt Krajowy Brutto 
PO Program operacyjny 
PROW Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 
REGON Rejestr Gospodarki Narodowej 
RLM RównowaŜna liczba mieszkańców 
RPO Regionalny program operacyjny 
SAPARD Unijny program finansowego wspierania programów dostosowywania 

rolnictwa do gospodarki rynkowej w krajach stowarzyszonych, 
oczekujących na członkostwo w Unii Europejskiej. (ang. Special 
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Accesssion Programme for Agriculture and Rural Development) 
SPO-RZL Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 
SWOT Skrót  SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts 

(mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szansę) i 
threats (zagroŜenia). 

UE Unia Europejska  
UNESCO Organizacja do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization 
UR UŜytki rolne 
US Urząd Statystyczny 
WE Wspólnota Europejska 
WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
WUP Wojewódzki Urząd Pracy 
ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Indykatywna lista duŜych projektów (major projects) – nie wystąpi. 

Indykatywna lista programów pomocy publicznej 

Ocena programu przed rozpoczęciem realizacji (ocena ex-ante) wraz z oceną    
spodziewanego efektu makroekonomicznego 
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Prognoza oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 

 
 Prognoza oddziaływania programu operacyjnego skali regionalnej na środowisko 
sporządzana jest zgodnie z prawem polskim - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami) i przepisami prawa 
unijnego – Dyrektywa 2001/42/WE, Dyrektywa 2003/4/WE.  

Prognoza oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dotyczy wstępnego projektu w 
wersji czwartej tego programu, przyjętego Uchwałą Nr 29/682/06 Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 czerwca 2006 r. Zakres prognozy odpowiada wymogom 
ustawy – Prawo ochrony środowiska, uwzględnia takŜe postulaty zgłoszone przez 
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo z dnia 2 listopada 2005 r. znak: WsiR-II-
IF/6610-4-298/05) oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (pismo z 
dnia 3 listopada 2005 r., znak: N.NZ-400-Ró-10/890-14611/05) i organizacje ekologiczne. 
 RPO jest jednym z programów realizacji Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia 2007-2013 oraz instrumentem realizacji Strategii Rozwoju Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020 w zakresie wzrostu konkurencyjności i 
wyrównywania szans rozwojowych przy respektowaniu zasad zrównowaŜonego rozwoju.  
 
Streszczenie prognozy. 
 W części analitycznej „Prognoza” odnosi się do zamieszczonej w RPO „Diagnozy 
sytuacji społeczno-gospodarczej województwa” w zakresie ujęcia w niej problematyki 
środowiska przyrodniczego. Zawiera ona opisy stanu środowiska i infrastruktury technicznej 
jego ochrony, zasobów i walorów przyrodniczo-kulturowych województwa oraz ich oceny 
dokonane przy uŜyciu analizy SWOT. Ogólna konkluzja tej części programu stanowi, iŜ 
znaczne inwestycje  w sferze ochrony środowiska poniesione w ostatnich latach skutkują 
sukcesywną poprawą jego stanu, niemniej z punktu widzenia ograniczania niekorzystnych 
wpływów człowieka na środowisko, kolejne inwestycje wzbogacające  infrastrukturę 
środowiska są celowe.  

Nawiązująca do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2007-2020 strategia programu (rozdział 3) wyodrębnia wśród celów szczegółowych cel 
bezpośrednio odnoszący się do środowiska „Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, 
lepsze wykorzystanie jego zasobów i walorów w rozwoju społeczno-gospodarczym”.  
Pośrednio, korzystne dla środowiska będą działania w ramach realizacji celu szczegółowego 
„Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej regionu”.  
 Cele Programu realizowane są poprzez działania zebrane w priorytetach (Rozdział 
4.), Priorytet 2 prezentuje główne kierunki działań inwestycyjnych proponowanych dla 
ochrony i zachowania środowiska. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska 
zakłada wsparcie: rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej dla ograniczenia 
zanieczyszczania wód, gospodarki odpadami ukierunkowanej na zmniejszenie ilości 
produkowanych odpadów, odzyskiwanie surowców i redukowanie ich szkodliwości, 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 
Priorytet zakłada równieŜ wsparcie MŚP w zakresie dostosowania do wybranych dyrektyw 
unijnych w dziedzinie ochrony środowiska. Podkreślić naleŜy, Ŝe poza inwestowaniem w 
infrastrukturę środowiska wspierane będą równieŜ projekty których celem jest zachowanie 
róŜnorodności gatunkowej i ochrona siedlisk przyrodniczych. 
 Pośredni pozytywny wpływ na jakość środowiska będzie miała rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury technicznej, a szczególnie transportowej. 
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 Z punktu widzenia polityki ekologicznej na uwagę zasługuje Priorytet 5. 
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, którego realizacja winna skutkować 
większą ilością nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach, czystych i 
energooszczędnych, posiadających certyfikaty zarządzania środowiskowego. WaŜne jest 
równieŜ zakładane wsparcie wykorzystania zasobów środowiska dla rozwoju turystyki, 
która prawidłowo rozwijana moŜe mieć szczególne znaczenie zarówno dla wzrostu 
gospodarczego jak i dla środowiska. 
 W programie przeznacza się na ochronę środowiska 11 % jego budŜetu (Priorytet 2.), 
co stanowi 141,55 mln euro, z tego 104,61 mln euro będzie stanowił wkład EFRR. Ponadto 
30 % budŜetu Programu przeznacza się na rozwój i unowocześnienie infrastruktury 
transportowej, w tym na transport miejski i inteligentne systemy transportowe oraz 5 % na 
rozwój turystyki. 
  

W uwagach i wnioskach końcowych prognoza zawiera następujące stwierdzenia: 
- Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę zaplanowanych w RPO działań i jednocześnie wysoką 

wraŜliwość środowiska przyrodniczego na działania, a gospodarcze w szczególności, 
uznaje się za konieczne respektowanie w trakcie realizacji Programu zasady rozwoju 
zrównowaŜonego. W odniesieniu do planowanych przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, w tym na obszary NATURA 2000, postuluje się 
stosowanie pełnej procedury oceny skutków ich realizacji na środowisko. Przy 
planowaniu nowych inwestycji liniowych, w szczególności dróg, wskazane jest 
omijanie (w miarę moŜliwości) obszarów cennych przyrodniczo, a przy modernizacji 
istniejących odcinków unikanie wycinki drzew przydroŜnych i ogólnie ograniczanie 
ingerencji w ekosystemy przyległych terenów. 

- Proponuje się dodać do priorytetów: 3 – Rozwój infrastruktury społecznej i 4 – Rozwój 
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, zapisy mówiące o rozwoju metod i 
infrastruktury słuŜącej edukacji ekologicznej oraz wykorzystaniu specjalistycznych 
systemów informatycznych do monitorowania stanu środowiska i szerokiej wymiany 
informacji w tym zakresie. 

- Konieczne jest, aby realizacja Programu podlegała okresowemu monitorowaniu, nie 
tylko w zakresie wskaźników gospodarczych i społecznych zawartych w projekcie 
RPO, lecz takŜe w większym zakresie wskaźników środowiskowych. 

 
Odniesienie do uwag z Prognozy 

- Zasada rozwoju zrównowaŜonego wskazana we wnioskach prognozy została 
podkreślona w wprowadzonym rozdziale 3.4. Zasady realizacji programu. 

- Przy realizacji inwestycji liniowych omijanie obszarów cennych przyrodniczo, 
unikanie wycinki drzew przydroŜnych i ogólnie ograniczenie ingerencji w ekosystemy 
przyległych terenów jest moŜliwe na etapie planowania konkretnych inwestycji, 
przygotowania dokumentacji technicznej, sporządzania oceny oddziaływania na 
środowisko, nie jest natomiast wskazane uszczegółowianie opisu priorytetów programu 
w tym zakresie. 

- Opis priorytetów programu sporządzony jest na poziomie ogólnym, dlatego opis 
Priorytetu 3. I Priorytetu 4. Nie zawiera szczegółowej listy moŜliwości wykorzystania 
wspieranej środkami EFRR infrastruktury społecznej i społeczeństwa informacyjnego, 
w tym słuŜącej edukacji ekologicznej i monitorowania środowiska ale nie wyklucza 
takiego jej wykorzystania 

 
Konsultacje społeczne 
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 Prognoza oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wraz z ze wstępnym projektem 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-
2013 – wersja IV została udostępniona do publicznego wglądu (art.32, art. 34 ustawy – 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami): 

- w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 
dniach od 3 sierpnia 2006 r. do 1 września 2006 r. o czym podano do publicznej 
wiadomości w gazecie lokalnej 

- poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. 
W trakcie postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa nie zgłoszono uwag i 
wniosków do prognozy i projektu programu. 

 
 
 
 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych – zostanie 
przedłoŜone po zakończeniu konsultacji zgodnie z Rozporządzeniem 

 

 


