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Konsorcjum badawcze (Lider - Województwo Kujawsko-Pomorskie): 

Projekt realizowany w ramach Programu Gospostrateg 
 

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

WIELOPOZIOMOWEGO ZARZĄDZANIA REGIONEM” 

REGIOGMINA 
 

Kierownik projektu: Olgierd Roman Dziekoński  

Projekt finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju                          
w ramach programu strategicznego „Społeczny i Gospodarczy Rozwój 

Polski w warunkach globalizujących się rynków” Gospostrateg 
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KWOTA DOFINANSOWANIA: 10 515 585 zł  

POZIOM DOFINANSOWANIA z NCBR: 100%  
 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 35 MIESIĘCY  

 

Faza A – badawcza  

1 stycznia 2019 - 30 czerwca 2020 (18 miesięcy) 

 

Faza B – przygotowania wyników badań do wdrożenia  

1  lipca 2020 – 30 listopada 2021 (17 miesięcy) 
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Zadanie nr 1. Opracowanie metodyki oraz scalenie (eksport) informacji o MŚP z istniejących baz 
danych wraz z zapewnieniem ich geoprzestrzennej identyfikacji oraz analiz w systemie struktur 
administracji. 
 
Wykonawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 
 
W ramach zadania przygotowana zostanie metodyka opracowania kompleksowej bazy danych  
o MŚP, poprzez integrację informacji z istniejących baz danych zawierających rozproszone  
i fragmentaryczne informacje o ich zakresie działania, aktualnym statusie, wielkości oraz 
przeprowadzony zostanie proces geokodowania danych dotyczących MŚP. Opracowana 
metodyka powinna pozwolić na cykliczne monitorowanie stanu sektora, z wykorzystaniem 
informacji dostępnych w różnego typu rejestrach publicznych. Podejście to ma na celu 
uzyskanie wiarygodnych informacji o sektorze MŚP wraz z możliwością generowania raportu  
danych o gminach i firmach. 
 
Kierownik – dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, Zakład Demografii Instytut 
Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 
 
Zespół: dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH; dr Karol Przanowski oraz Zespół 
współpracowników z Politechniki Warszawskiej  pod kierunkiem prof. Roberta  Olszewskiego. 
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Zadanie 2. Badanie metodami statystycznymi oraz ankietami wybranych   
kategorii firm w oparciu o informacje baz danych, a także w oparciu   
o funkcjonowanie struktury rynków i kooperacji z partnerami kluczowymi. 

 
Wykonawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych  
i Zarządzania. 

 
Cel: Sporządzenie statystycznych i ekonometrycznych analiz stanu sektora MŚP  
w województwie kujawsko-pomorskim w perspektywie konkurencyjności, innowacyjności, 
produktywności oraz związków kooperacyjnych.                               .   
Metoda: badania ilościowe metodą CAPI na reprezentatywnej próbie MŚP  (2339 firm). 

 
Kierownik - prof. dr hab. Maciej Zastempowski, Prodziekan ds. Nauki, Kierownik Katedry 
Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
 
Członkowie zespołu: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, dr hab. Ewa Wędrowska, dr hab. 
Waldemar Glabiszewski, dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz, dr Dorota Grego-Planer. 
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Zadanie 3. Badanie w formule "desk research" oraz ankiet istniejących i potencjalnych instrumentów 
wsparcia dla MŚP ze wskazaniem ich możliwego oddziaływania wraz z oceną potencjału istniejących 
instytucji wsparcia w regionie, ich kompatybilności i synergii w odniesieniu do istniejących struktur 
lokalnych jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty). 
 

Wykonawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 
 

Cel: Identyfikacja i ocena funkcjonowania istniejących instrumentów wsparcia dla MŚP w oparciu  
o badania niereaktywne i reaktywne, w tym badania sondażowe wśród MŚP oraz samorządów 
lokalnych. Badanie ma na celu również  identyfikację oczekiwań, stopnia nasilenia i efektów 
współpracy, w tym efektów synergicznych dla działalności gospodarczej MŚP korzystających ze 
wsparcia lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych instytucji otoczenia biznesu  
z wykorzystaniem modeli zagranicznych w oparciu o ich ankietowanie. W ramach zadania zostaną 
zaproponowane instrumenty  wsparcia zarówno instytucjonalne, finansowe  oraz  ustawowe. 
 

Kierownik - dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH, Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów 
Samorządu  terytorialnego  SGH  w  Warszawie 
Zespół: cz. 1. dr hab. Jan Klimek, prof. SGH, dyr. Instytutu Przedsiębiorstwa, dr Beata Żelazko,  
dr Tomasz Pilewicz – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.  
Zespół cz. 2. dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH i dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH oraz   
Zespół (prof. dr hab. Artur Nowak-Far, dr hab. Michał Bitner, dr hab. Jacek Męcina, dr Michał  
Matusewicz,  dr Grzegorz Maśloch,  Grzegorz Kubalski, Hieronim Jędrzejewski, Monika Kwiecińska). 
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Zadanie 4. Opracowanie metodyki oraz propozycji programu rozwoju gospodarczego 
województwa określającego rolę MSP w jego rozwoju we współdziałaniu i kooperacji   
z kluczowymi firmami regionu dla wzrostu inwestycji, eksportu i innowacyjności, w oparciu  
o analizę źródeł i badania ankietowe wraz z metodą gromadzenia,  przetwarzania i udostępniania 
informacji dla zarządzania firmami i oceny ich konkurencyjności w wybranych branżach, rodzajach 
aktywności i subregionach województwa stanowiąc założenia dla funkcjonowania Regionalnego 
Obserwatorium Gospodarczego (ROG). 
 

Cel: przeprowadzenie szerokich badań endogenicznego potencjału regionu oraz analiz 
porównawczych w innych regionach i państwach UE, dla opracowania  metodyki dla programu 
rozwoju gospodarczego, określenie optymalnej formuły funkcjonowania ROG, którego 
interesariuszami będą MŚP, JST, LOG oraz IOB. Analiza potencjału rozwojowego Regionu  
w odniesieniu do: sytuacji społeczno–gospodarczej, handlu zagranicznego i inwestycji. 
 

Kierownik: Adam Stańczyk - dyr. Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju 
Gospodarczego  Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Wykonawca: Podmiotem odpowiedzialnym za realizację jest Województwo Kujawsko-Pomorskie; 
zadanie realizuje wybrana w przetargu firma PwC posiadająca unikalne doświadczenie i praktykę 
nieobecną w administracji samorządowej, a także u partnerów, którzy działają w sferze nauki.  
Jej lokalnym partnerem jest TARR. Realizacja zlecenia w tej formule umożliwia skorzystanie  
z międzynarodowego doświadczenia podmiotu wykonującego zlecenie i zapewnia podejście 
biznesowe, najbardziej efektywne  w odniesieniu do  interesariuszy, czyli MŚP.  
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Zadanie 5. Przeprowadzenie pogłębionych badań fokusowych w odniesieniu  do wybranych 
kategorii firm i obszarów ich działania wraz z weryfikacją rezultatów badań statystycznych,  
a także adekwatności możliwych do zastosowania instrumentów wsparcia oraz udziału instytucji.  
 
Wykonawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych  
i Zarządzania. 
 
Cel: Identyfikacja uwarunkowań, w tym czynników sprzyjających lub ograniczających możliwość 
wdrożenia instrumentów wsparcia  MŚP, zaproponowanych w fazie badań i wdrażanych w pilotażu.  
 
Metoda: badania jakościowe metodą grupowego wywiadu zogniskowanego. 

 
Uczestnicy: MŚP, instytucje otoczenia biznesu oraz przedstawiciele JST. Wywiady w 3 okresach 
związanych z pilotażowym wdrożeniem instrumentów wsparcia, opracowywania lokalnych  
programów  rozwoju gmin  (21 gmin pilotażowych)  i uruchamiania  funduszy  rozwoju  lokalnego. 
 
Kierownik: Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą  
i Rozwoju, Kierownik Katedry Zachowań Organizacyjnych i Marketingu, WNEiZ UMK. 
Zespół: prof. dr hab. Maciej Zastempowski, dr hab. Justyna Łapińska, dr hab. Waldemar 
Glabiszewski, dr Iwona Escher, dr Joanna Petrykowska, dr Joanna Flicińska-Turkiewicz,  
dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz, dr Dawid Szostek, mgr Paweł Brzustewicz.  
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Zadanie 6. Przeprowadzenie pilotażu dla proponowanych metod wsparcia zastosowanych wobec 
wybranych kategorii firm i przy współpracy z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz instytucjami wsparcia wraz z przyjęciem programów gospodarczych gmin. 
  
Wykonawca: Szkoła Główna Handlowa we współpracy z samorządem województwa. 
 
Zadanie to polega na praktycznym sprawdzeniu wypracowanych w poprzednich fazach (1,2,3,4) 
instrumentów i metod wsparcia przedsiębiorstw, w ramach pilotażu w  21 gminach i innych 
instytucjach wsparcia, a także uruchomieniu  min. 2 Lokalnych Funduszy Rozwoju Gospodarczego 
w wybranych grupach  powiatów. Zadanie ma na celu określenie roli przedsiębiorstw, samorządu 
terytorialnego, przedstawicieli instytucji finansowych i innych interesariuszy we wsparciu rozwoju 
lokalnych MŚP.   
 
Kierownik: dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH, Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów 
Samorządu Terytorialnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.  
 
Zespół: dr hab. Rafał  Kasprzak prof. SGH, dr Grzegorz Maśloch, dr Agnieszka Wójcik-Czerniawska  
oraz pracownicy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.  
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Zadanie 7. Przeprowadzenie pilotażu dla proponowanych w Programie Rozwoju Gospodarczego 
Województwa systemie narzędzi produktowych  i instytucjonalnych (w tym Regionalnego 
Obserwatorium Gospodarczego) aktywizujących gospodarkę regionu. 
 

Realizacja zadania będzie stanowić instytucjonalny efekt badawczych i analitycznych segmentów 
projektu. W ramach pilotażowego programu wdrożone zostaną w ograniczonym zakresie zalecenia 
będące wynikiem analizy sytuacji przedsiębiorstw, w tym MŚP oraz gospodarki regionu. W ramach 
pilotażu sprawdzona będzie efektywność postulowanych i wytworzonych instrumentów wsparcia dla 
MŚP, Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego i postulowanych rozwiązań, w tym Regionalnej 
Instytucji Finansowej i  Instytucji Wdrożeniowej. 
 

Całość rozwiązań zostanie przedstawiona władzom Województwa w charakterze rekomendacji  
i przygotowanych zmian instytucjonalnych umożliwiających praktyczną implementację tych 
rezultatów projektu, które uznane zostaną za mogące wywrzeć istotnie pozytywny wpływ na 
poprawę sytuacji gospodarczej regionu i działających w nim podmiotów gospodarczych. 
 

Kierownik: Adam Stańczyk - dyr. Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego  
Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Wykonawca: Podmiotem odpowiedzialnym za zadanie 4 jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz 
wybrana w przetargu firma PwC– międzynarodowa firma doradcza, posiadającej unikalne 
doświadczenie, zapewniająca sieć współpracy międzynarodowej poprzez swoje biura  
i perspektywę współpracy  gospodarczej nieobecną w administracji samorządowej i u partnerów. 



Efekty: 
 
1. Pełen obraz stanu sektora firm MŚP w regionie  →  BAZA DANYCH SEKTORA MŚP  

 
2. Dogłębna analiza instrumentów wsparcia, obecnych i nowych propozycji 

 
3. Powołanie REGIONALNEGO OBSERWATORIUM GOSPODARCZEGO dla  analiz  i  informacji 

 
4. Uruchomienie Lokalnych  Funduszy Rozwoju Gospodarczego, dla wsparcia finansowania  

inwestycyjnego firm i Lokalnych  Organizacji Gospodarczych  dla  współpracy JST  i firm 
 

5. Wsparcie gmin (pilotaż 21),  dla  przygotowania  lokalnych programów rozwoju gospodarczego 
 

6. Program Rozwoju Gospodarczego Województwa  Kujawsko-Pomorskiego 
 

7. Wskazanie nowego, kompleksowego modelu zarządzania obszarem rozwoju gospodarczego 
regionu uwzględniającego  rolę  MŚP  w  wielopoziomowej współpracy   samorządów  i firm 
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BIURO PROJEKTU:  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego  
Plac Teatralny 2  

87-100 Toruń  
Tel. 56  62 18 775 

regiogmina@kujawsko-pomorskie.pl  
www.regiogmina.kujawsko-pomorskie.pl  

Koordynator merytoryczny: Agnieszka Kołodziejczyk 

Projekt finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju                          
w ramach programu strategicznego „Społeczny i Gospodarczy Rozwój 

Polski w warunkach globalizujących się rynków” Gospostrateg 
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