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Polityka terytorialna

W województwie kujawsko-pomorskim terytorialny wymiar polityki rozwoju

realizowany będzie na czterech poziomach:

Poziom wojewódzki

Aglomeracja 
Bydgoszczy i Torunia 

Poziom regionalny i subregionalny

Obejmuje miasta 
Włocławek, 
Grudziądz i 
Inowrocław wraz z 
ich obszarami 
funkcjonalnymi

Poziom powiatowy (ponadlokalny)

Obejmuje obszar 
wyznaczony 
granicami powiatu 
ziemskiego. Poziom 
ten określany jest jako 
„Obszar Rozwoju 
Społeczno-
Gospodarczego”.

Poziom lokalny

Obszary objęte 
Lokalnymi Strategiami 
Rozwoju. Poziom ten 
określany jest jako 
„Obszar Lokalnej 
Aktywności”.



Kwota na politykę terytorialną dla Powiatu Brodnickiego 

 EFRR – 8 854 246,37 euro (58,19%)

 EFS – 6 361 849,81 euro (41,81%)

 Razem – 15 216 096,18 euro (100%)



 Strategia ORSG Powiatu Brodnickiego ma przyczynić się

do rozwoju gospodarczego i społecznego Powiatu

 W Strategii wymagane są również komplementarne

względem samorządowych projekty rozwojowe

przedsiębiorstw



Ankieta

Ankieta dla przedsiębiorstw dotycząca ich aktualnej 

sytuacji, obejmująca m. in.: 

 Skalę zatrudnienia 

 Branże 

 Bariery rozwoju

 Plany rozwojowe 



 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

 Gospodarka wodno-ściekowa

 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 

kulturowego

 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej

 Rewitalizacja

 Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 

 Pomoc społeczna w zakresie aktywizacji i poradnictwa

 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych

 Wsparcie organizacji pieczy zastępczej

 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej przedszkoli i szkół zawodowych

 Zajęcia z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych oraz doradztwa 

edukacyjno-zawodowego na wszystkich szczeblach kształcenia

 Wsparcie rozwoju kształcenia ustawicznego podnoszącego bądź uzupełniającego 

kwalifikacje zawodowe

Obszary wsparcia w ramach polityki terytorialnej



Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej 

Powiatu Brodnickiego

© 2014 Grant Thornton



Podział terytorialny i sytuacja demograficzna
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 Peryferyjne położenie powiatu względem

największych ośrodków województwa

 Prognozowany spadek liczby ludności i

„starzenie się” społeczeństwa

 Dodatni przyrost naturalny we wszystkich

gminach (poza gm. Górzno i gm. Osiek)

 Przeważa ujemne saldo migracji (dodatnie

występuje jedynie w gm. Bobrowo, gm.

Brodnica, gm. Zbiczno)



Rynek pracy
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 Duży przyrost liczby podmiotów gospodarczych – w latach 2010-2013 dla

ORSG Powiatu Brodnickiego – 5,1%, województwa – 2,8%, kraju – 4,1%

 Niewielka liczba instytucji otoczenia biznesu (większość znajduje się w

Brodnicy)

 Wysoki udział bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym

oraz gimnazjalnym i poniżej – dla ORSG Powiatu Brodnickiego – 62%, dla

województwa (55%)

 Wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych – 25% osób pozostających bez

pracy stanowią osoby do 25 roku życia, wskaźnik dla województwa – 21%

 Brodnica – centrum gospodarcze regionu – najwięcej podmiotów

gospodarczych, najniższe bezrobocie, obecność instytucji otoczenia biznesu



 Z pomocy społecznej korzysta 14% mieszkańców ORSG, najwięcej z

powodu bezrobocia (31%) i ubóstwa (29%)

 Niedostateczny względem potrzeb rozwój usług opiekuńczych dla osób

starszych i niepełnosprawnych w szczególności w zakresie

środowiskowych form wsparcia

 Brak instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (tylko 1 klub dziecięcy w

Brodnicy)

 Utrudniony dostęp do wsparcia oraz specjalistycznego poradnictwa

rodzinnego w szczególności w lokalnych, gminnych ośrodkach pomocy

społecznej

Pomoc społeczna (1/2)
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Pomoc społeczna (2/2)

 Utrzymywanie się wysokiej liczby osób objętych pieczą zastępczą, mała

liczba zawodowych rodzin zastępczych, brak wolnych miejsc w

placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 Znaczna liczba osób niepełnosprawnych (co roku na ORSG wydawanych

jest ok. 2000 orzeczeń o niepełnosprawności). Większość instytucji

wspierających osoby niepełnosprawne znajduje się w Brodnicy



 Niewystarczający dostęp do usług specjalistycznych w szpitalu

 Niedostateczna oferta w zakresie usług ochrony zdrowia w szczególności

do potrzeb osób starszych

 Konieczność opracowania programów profilaktycznych m. in. w zakresie

nowotworów, otyłości i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowania

sprawności fizycznej i psychicznej ludności do późnego wieku

Ochrona zdrowia
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 Niespełna 65% dzieci w wieku 3-6 lat jest objętych edukacją przedszkolną,

najwyższym odsetkiem charakteryzuje się Brodnica g. m. (89%) i Górzno

(72%), dla województwa wskaźnik ten wynosi 69,2%

 Niedostateczne dopasowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku

pracy, ponad 30% bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem

zasadniczym zawodowym

 Niewystarczająca oferta zajęć pozalekcyjnych w zakresie rozwijania

kompetencji kluczowych uczniów

 Brak kompleksowo rozwiniętego doradztwa edukacyjno-zawodowego

 Wszystkie placówki kształcenia ustawicznego dorosłych znajdują się w

Brodnicy

Edukacja

© 2014 Grant Thornton



 Niewielka liczba instytucji kultury

 Rozwinięta oferta wydarzeń kulturalnych o zasięgu gminnym np.

dożynki, dni gminy, okolicznościowe festyny

 Niewiele wydarzeń o zasięgu regionalnym i krajowym, te organizowane

są głównie w Brodnicy

 Wszystkie gminy posiadają obiekty zabytkowe oraz instytucje kultury

wymagające renowacji

Kultura
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Obszary problemowe wymagające rewitalizacji
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 Strategia ORSG Powiatu Brodnickiego zostanie uzupełniona o informacje

dotyczące rewitalizacji po opracowaniu przez gminy lokalnych programów

rewitalizacji

Jednostka 

terytorialna
Obszary problemowe

Bartniczka

Na terenie Gminy nie występują obszary szczególnie niekorzystne i wymagające

rewitalizacji ze względu na połączenie negatywnych zjawisk społecznych,

gospodarczych i materialno-przestrzennych. Rewitalizacji należałoby poddać cały

obszar Gminy.

Bobrowo

Rewitalizacji w pierwszej kolejności wymagają tereny popegeerowskie tj.

miejscowości: Słoszewy, Bobrowo i Czekanowo. W miejscowościach tych występuje

negatywne zjawisko społeczne związane ze znacznym wskaźnikiem ubóstwa.

Objęcie ich programem rewitalizacji spowodowałoby poprawę jakości życia

mieszkańców oraz podniesienie konkurencyjności tych obszarów.

Brodnica g.m.

Obszar przeznaczony do rewitalizacji obejmie najprawdopodobniej obszar działań

rewitalizacyjnych z lat 2007-2014, to jest centrum miasta, a projektowane tam

działania będą stanowiły kontynuację działań z lat poprzednich.



Brodnica g.w.

W gminie Brodnica obszarami takimi są miejscowości, a nawet tylko ich części,  w których 

przed laty funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne tj. Karbowo, Cielęta, Kruszynki. 

Obszary te, w porównaniu z innymi rejonami Gminy, wyróżniają się negatywnie pod względem  

bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego, nieumiejętności dostosowania się do nowych 

uwarunkowań i rzeczywistości gospodarczej. Występują tu również problemami wynikające z 

nadużywania alkoholu. Tereny te ponadto (budownictwo wielorodzinne tzw. bloki) obsługiwane 

są przez urządzenia infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizację itp.) wybudowane 

kilkadziesiąt lat temu, w złym stanie technicznym, wymagające przeprowadzenia gruntowych  

remontów lub wymiany na nowe. Występują tu także braki w infrastrukturze społecznej, 

kulturalnej i rekreacyjnej (np. świetlice, miejsca spotkań).

Brzozie …

Górzno …

Jabłonowo 

Pomorskie

…

Osiek …

Świedziebnia

Obszarem wymagającym rewitalizacji jest Świedziebnia. Wymagana w tym zakresie jest także 

odnowa zespołu podworskiego z parkiem z przeznaczeniem na cele historyczno – kulturalne. 

Działania te wpłynęłyby na rozwój tożsamości mieszkańców i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego, a także pozwoliły na zagospodarowanie i wypromowanie posiadanych zasobów 

naturalnych i kulturowych.

Zbiczno

Rewitalizacji wymaga miejscowość Sumówko. W obszarze tym brak jest zagospodarowanej 

przestrzeni publicznej, brak miejsca do wspólnych spotkań.

Mieszkania komunalne zajmują na ogół osoby ubogie, często korzystające pomocy społecznej i 

niezaradne życiowo. Istnieje tam dwór, dawna szkoła , obecnie funkcjonująca jako budynek 

komunalny. Obiekt ten znajduje się w bardzo złym stanie technicznym.



 Atrakcyjny turystycznie region posiadający ciekawą

ofertę rekreacyjną

 Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura

turystyczno-wypoczynkowa, w szczególności w

zakresie ścieżek pieszo-rowerowych

Środowisko przyrodnicze
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 Zbliżony do średniej wojewódzkiej stopień zwodociągowania obszaru

(87,2%) oraz niższy stopień skanalizowania (56,5%)

 Na części obszarów posiadających zabudowę rozproszoną funkcjonują

przydomowe oczyszczalnie ścieków

 Niewystarczający stopień organizacji selektywnej zbiórki odpadów

 Bardzo niski stopnień gazyfikacji (z gazu ziemnego korzysta jedynie część

mieszkańców Brodnicy)

 Zbyt niska gęstość sieci drogowej, zły stan techniczny infrastruktury

drogowej, duże obciążenie układu komunikacyjnego (miasto Brodnica)

 Praktycznie każda gmina prowadzi działania w zakresie modernizacji

energetycznej, brakuje jednak kompleksowych działań na rzecz ochrony

powietrza i zwiększenia efektywności energetycznej, w niewielkim stopniu

wykorzystane są odnawialne źródła energii

Infrastruktura techniczna
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Główne problemy zdiagnozowane na 

ORSG Powiatu Brodnickiego



 Peryferyjne położenie powiatu względem największych ośrodków

województwa

 Prognozowany spadek liczby ludności i „starzenia się” społeczeństwa

 Mała liczba instytucji otoczenia biznesu

 Wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych, 25% osób pozostających bez

pracy stanowią osoby do 25 roku życia w szczególności na terenach

wiejskich

 Niedostateczne dopasowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku

pracy, ponad 30% bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem

zasadniczym zawodowym

 Obniżony stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej w szczególności

na terenach wiejskich

 Niewystarczająca oferta zajęć pozalekcyjnych w zakresie rozwijania

kompetencji kluczowych uczniów i doradztwa edukacyjno-zawodowego

 Wysoki odsetek osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej w

szczególności na terenach wiejskich



 Zbyt mała dostępność do usług opiekuńczych dla osób starszych i

niepełnosprawnych

 Zbyt mała liczba instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

 Utrudniony dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej szczególnie dla

osób starszych

 Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczno-wypoczynkowa w

szczególności w zakresie ścieżek pieszo-rowerowych

 Zły stan techniczny części obiektów zabytkowych i instytucji kultury

 Zbyt niska gęstość sieci drogowej, zły stan techniczny infrastruktury

drogowej, miejscowe, duże obciążenie układu komunikacyjnego

 Niedostatecznie rozwinięta gospodarka wodno-ściekowa we wszystkich

gminach ORSG poza miastem Brodnicą

 Niewystarczający stopień organizacji selektywnej zbiórki odpadów

 Bardzo niski stopnień gazyfikacji

 Niedostateczna ochrona powietrza i niewielki stopień wykorzystania

odnawialnych źródeł energii



Analiza fiszek projektowych 



Złożono 60 projektów o łącznej wartości 71 995 331 zł

36 591 331 
(51%)

35 404 000 
(49%)

Projekty na listę podstawową Projekty na listę komplementarną



Projekty w podziale na priorytety inwestycyjne możliwe do 

wsparcia w ramach polityki terytorialnej w mln zł

4c – Efektywność energetyczna

4e – Zrównoważona mobilność miejska

6b – Gospodarka wodno-ściekowa

6c – Dziedzictwo naturalne i kulturowe

6d – Ochrona środowiska naturalnego

10a – Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej

9i – Zwiększanie szans na zatrudnienie

9iv – Ułatwianie dostępu do usług 

opiekuńczych i socjalnych 

10i – Zapobieganie przedwczesnemu 

kończeniu nauki szkolnej 

10iv – Dostosowanie systemów 

kształcenia i szkolenia do potrzeb 

rynku pracy 

5,01

10,67

4,08

0,60

3,99

0,85
1,35

2,25

5,55

2,24

4c 4e 6b 6c 6d 10a 9i 9iv 10i 10iv



 Brak wskazania priorytetu inwestycyjnego z którego finansowany będzie

projekt

 Zbyt długi okres realizacji projektu – projekt musi się zakończyć w 2018 r.

 Brak wskaźników lub brak wartości wskaźników dla projektu np. w

projekcie podaje się, że jego rezultatem będzie zwiększenie efektywności

energetycznej, ale nie wiadomo jak duże ono będzie (musi być większe niż

30%, preferowane ponad 60%)

 Na jednej fiszce znajdują się projekty finansowane z różnych priorytetów

np. organizowanie kursów zawodowych wraz z przebudową, adaptacją i

doposażeniem pracowni – projekt należy rozpisać na dwie fiszki tak, aby

działania mogły być przyporządkowane do konkretnego (jednego)

priorytetu, na fiszce należy dopisać informację, że jest to projekt

komplementarny do innego projektu (wskazać jego tytuł)

 Projekty termomodernizacyjne nie zawierają kompleksowej modernizacji

energetycznej – obejmującej termomodernizację, wykorzystanie instalacji

OZE i wymianę źródła ciepła

Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu fiszek
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