
  

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
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Podmioty zaangażowane w 
tworzenie i realizację 

strategii: 

- Urząd Marszałkowski, 
- Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.,
- Samorządy Gminne z terenu Powiatu,
- Organizacje pozarządowe,
- Przedsiębiorcy.



  

PODSTAWA PRAWNA

Dokumenty krajowe:

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,  
 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - 

dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku, 
 Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce – 

dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z lipca 2013 roku,
 

 Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych obszarów wojewódzkich – 
dokument MRR z lutego 2013 roku 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/zit/dokumenty/Koncepcja_Przestrzennego_Zagospodarowania_Kraju_2030.pdf
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/zit/dokumenty/Umowa_Partnerstwa.pdf
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/zit/dokumenty/Umowa_Partnerstwa.pdf
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/zit/dokumenty/Zasady_realizacji_ZIT_w_Polsce.pdf
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/zit/dokumenty/Zasady_realizacji_ZIT_w_Polsce.pdf
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/zit/dokumenty/Zasady_realizacji_ZIT_w_Polsce.pdf
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/zit/dokumenty/kryteria_delimitacji.pdf
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/zit/dokumenty/kryteria_delimitacji.pdf


    

Dokumenty samorządu wojewódzkiego:

- Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – 
Plan modernizacji 2020+ (fragment dotyczący priorytetów rozwoju 

województwa)
- Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na 

lata 2014-2020 (s. 4-9), 
- Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, wersja 3.0 -  (s. 194-197)
- Ekspertyza „Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego 

związki z pozostałą częścią województwa”,
- Opracowanie „Delimitacja i charakterystyka obszaru realizacji instrumentu 

Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych w obszarze funkcjonalnym 
Bydgoszczy i Torunia” wykonane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro 

Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku



    

Założenia polityki terytorialnej w województwie Założenia polityki terytorialnej w województwie 
kujawsko-pomorskim na lata 2014-2020kujawsko-pomorskim na lata 2014-2020

• Polityka terytorialna to różnicowanie działań wobec różnych 
obszarów-adekwatnie do ich roli i znaczenia w systemie osadniczym

• W województwie kujawsko- pomorskim polityka terytorialna będzie 
prowadzona na czterech poziomach - dla których będzie się odbywał 
proces jej planowania i wdrażania: tzw. (ZIT wojewódzki),

• Poziom regionalny i subregionaIny - obejmuje miasta Włocławek, 
Grudziądz i Inowrocław wraz z ich obszarami funkcjonalnymi (ZIT regionalny 
i subregionalny),

• Poziom ponadlokalny (powiatowy) - obejmuje swym zasięgiem obszar 
powiatu ziemskiego (Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego),

• Poziom lokalny- rozwój w ramach idei rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność lokalną (RLKS). Poziom ten będzie obejmował gminy 
wiejskie oraz miasta nie będące stolicami powiatów (lokalne centra 
rozwoju).



    

RAZEM DLA WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

439 + 90 mln Euro

ZIT wojewódzki – 166,8 mln Euro
ZIT regionalny/subregionalny – 

102,6 mln Euro 
Poziom powiatowy – (ORSG) – 

141,2 mln Euro
Poziom lokalny – RLKS -   90 mln 

Euro
Rezerwa – 28,4 mln Euro 



    

Podział środków na politykę terytorialną Podział środków na politykę terytorialną 



    

Podział na rodzaje wsparcia – EFRR – 58,19 %Podział na rodzaje wsparcia – EFRR – 58,19 %



    

Podział na rodzaje wsparcia – EFS – 41,81 %Podział na rodzaje wsparcia – EFS – 41,81 %



    

Strategia dla „Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego” powinna: Strategia dla „Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego” powinna: 

• - być spójna z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie - być spójna z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie 
województwa, kraju i UE;województwa, kraju i UE;

• - wskazywać obszar wsparcia;- wskazywać obszar wsparcia;
• - zawierać diagnozę obszaru wsparcia;- zawierać diagnozę obszaru wsparcia;
• - wskazywać cele rozwojowe dla Obszaru wsparcia;- wskazywać cele rozwojowe dla Obszaru wsparcia;
• - wskazywać priorytety;- wskazywać priorytety;
• - określać zasady wyboru projektów oraz listę przedsięwzięć do - określać zasady wyboru projektów oraz listę przedsięwzięć do 

realizacji;realizacji;
• - określać listę projektów strategicznych dla Obszaru wsparcia;- określać listę projektów strategicznych dla Obszaru wsparcia;
• - wskazywać wpływy planowanych przedsięwzięć na osiąganie zakładanych - wskazywać wpływy planowanych przedsięwzięć na osiąganie zakładanych 

wskaźników;wskaźników;
• - pokazywać odniesienie do instrumentów finansowych; - pokazywać odniesienie do instrumentów finansowych; 
• - zawierać plan finansowy;- zawierać plan finansowy;
• - opisywać system wdrażania;- opisywać system wdrażania;
• - zawierać sprawozdanie z przebiegu prac i zaangażowania partnerów z - zawierać sprawozdanie z przebiegu prac i zaangażowania partnerów z 

obszaru funkcjonalnego wsparcia;obszaru funkcjonalnego wsparcia;



    

Korzyści dla partnerówKorzyści dla partnerów

• + wpisanie projektu realizowanego w + wpisanie projektu realizowanego w 
partnerstwie z samorządami, organizacjami partnerstwie z samorządami, organizacjami 
społecznymi  strategię daje prawie 100 % społecznymi  strategię daje prawie 100 % 
pewność realizacji inwestycji (pod warunkiem pewność realizacji inwestycji (pod warunkiem 
zachowania celów strategicznych dla regionu np. zachowania celów strategicznych dla regionu np. 
wzrost przedsiębiorczości, zwiększenie wzrost przedsiębiorczości, zwiększenie 
zatrudnienia, poprawa warunków życia zatrudnienia, poprawa warunków życia 
mieszkańców);    mieszkańców);    

• + dodatkowe punkty dla + dodatkowe punkty dla 
Przedsiębiorców/Organizacji składających Przedsiębiorców/Organizacji składających 
wnioski do konkursów indywidualnych;wnioski do konkursów indywidualnych;



  

Dziękujemy 
za uwagę!!!
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