
Strategia Obszaru Rozwoju 
Społeczno – Gospodarczego 

Powiatu Lipnowskiego

Lipno, 30.03.2015r.



21 października 2013r. na uroczystej sesji Sejmik przyjął
Strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do
roku 2020.

Dokument jest dostępny pod adresem:

http://www.kujawsko-
pomorskie.pl/pliki/strategia/20131024_strategia/SRW.pdf
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30 października 2013r. Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego
przyjął Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-
pomorskiego na lata 2014-2020

http://www.kujawsko-
pomorskie.pl/pliki/strategia/20140129_strategia/zalozenia_polityki_terytorialnej_wojewodztwa_
kujawsko-pomorskiego_na_lata_2014-2020.pdf

4 poziomy polityki terytorialnej:

Poziom wojewódzki

Poziom regionalny i subregionalny

Poziom ponadlokalny

Poziom lokalny
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16  grudnia 2014r. Komisja Europejska przyjęła
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Ostatecznie do naszego regionu trafi 1 903 540 287,00 euro funduszy unijnych, 
z czego 1 368 083 592,00 euro to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego przeznaczone na inwestycje o charakterze infrastrukturalnym (na 
politykę terytorialną przypadnie 22% tj. 301 695 395,00 euro), 

a 535 456 695,00 euro to z kolei środki Europejskiego Funduszu Społecznego 
przeznaczone na cele o charakterze społecznym (na politykę terytorialną przypadnie 

25,7% tj. 137 365 225,00 euro) .

Ostateczna – VII. wersja RPO WK-P na lata 2014 – 2020 dostępna jest pod adresem:

http://www.mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/dokumenty2014-
2020/RPO_kujawsko-pomorskie%202014-2020_v%207_0%20z%208.12.14.pdf
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Osie priorytetowe

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 
regionu 
Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region
Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku
Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy
Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo
Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja
Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna
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Polityka 
terytorialna w 

regionie

(EFRR)

Polityka 
terytorialna  w 

regionie

(EFS)

Rozwój lokalny 
kierowany przez 
społeczność RLKS 

Oś 7 i 11

oPI 4c - efektywność energetyczna

o PI 4e - transport miejski i realizacja planów gospodarki 

niskoemisyjnej

o PI 6b - gospodarka wodno-ściekowa

o PI 6c - ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego

o PI 6d - ochrona i promocja zasobów przyrodniczych

o PI 9b - rewitalizacja społeczno-gospodarcza

o PI 10a - infrastruktura  przedszkolna i szkolnictwa 

zawodowego

oPI 8iv - godzenie życia zawodowego i prywatnego 

o PI 9i - aktywna integracja

o PI 9iv - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

o PI 10i - edukacja ogólna i przedszkolna

o PI 10iv - szkolnictwo zawodowe 

Polityka 

terytorialna

•PI 9.9 - lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność
• PI 9.10 - przedsięwzięcia inwestycyjne w kontekście rozwoju LSR kierowanych 
przez społeczność
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Założenia do podziału środków na poszczególne 
poziomy polityki terytorialnej

Kwota na 1 mieszkańca - 195,7029 euro

Liczba mieszkańców (31.12.2011r.) – 2 098 370 osób

= 410 657 094,27euro
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Źródło – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu
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Źródło – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu
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2 października 2014r. w Lipnie zostało podpisane Porozumienie na 
rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu 

Lipnowskiego.
Komitet Sterujący – 11osób
Zarząd Obszaru – 4 osoby
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W programowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego należy

zapewnić udział partnerów społecznych w szczególności

przy identyfikowaniu obszarów problemowych oraz

określaniu kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zapewnienie udziału partnerów społecznych będzie

weryfikowane przez eksperta oraz będzie stanowić jedno

z kryteriów oceny Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno

Gospodarczego.
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Skład Zespołu ds. opracowania Strategii ORSG 
Powiatu Lipnowskiego  

Powiat Lipnowski Gmina Bobrowniki Gmina Tłuchowo

1. Agata Szafrańska                                            1. Leszek Poliwko                                  1. Andrzej Kurowski

2. Małgorzata Baranowska 2. Małgorzata Rutkowska 2. Stanisław Sadłowski

Gmina Miasta Lipno Gmina Chrostkowo Gmina Wielgie                    

1. Robert Kapuściński                                        1. Roland Jankowski                               1. Jan Wadoń

2. Krystyna Skuza

Miasto i Gmina Skępe Gmina Kikół

1. Krzysztof Jaworski                                          1. Artur Redmerski

2. Krzysztof Suchocki                                         2

Miasto i Gmina Dobrzyń n.W Gmina Lipno

1. Ryszard Bartoszewski                                    1. Adrian Zalewski

2. Piotr Wiśniewski
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Działania:
1. opracowanie Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Lipnowskiego 
2. zatwierdzanie Strategii i jej aktualizacji
3. przedkładanie Strategii do zaopiniowania Marszałkowi Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, a po uzyskaniu pozytywnej opinii do IZ RPO;
4. zatwierdzanie listy projektów stanowiących integralną część Strategii i jej 

aktualizacji;
5. zatwierdzenie rocznego raportu monitoringowego nt. wdrażania Strategii, 

a następnie przekazywanie tego dokumentu do oceny i zatwierdzenia IZ RPO;
6. przygotowanie na podstawie zasad wyboru projektów wskazanych w Strategii, 

propozycji szczegółowych kryteriów wyboru projektów i uzgodnienie ich 
w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z IZ 
RPO

7. wybór projektów, w tym opracowanie listy rankingowej projektów, jej 
aktualizacja, przedkładanie do zaopiniowania Marszałkowi Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego,

8. przygotowanie rocznego raportu monitoringowego nt. wdrażania Strategii
9. podpisanie Kontraktu regionalnego

Komitet 
Sterujący

Zarząd 
Obszaru
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Elementy Strategii:
a. syntetyczna diagnoza, 
b. terytorialny wymiar wsparcia, 
c. cele rozwojowe, 
d. priorytety inwestycyjne, 
e. tryb i zasady naboru projektów do Strategii, 
f. lista przedsięwzięć oraz instrumenty realizacji,
g. wskaźniki do osiągnięcia w Obszarze, 
h. system wdrażania i monitorowania.
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Karta projektu

1. Data sporządzenia karty projektu: ……………………………………………………………………….

2. Podmiot zgłaszający projekt: ……………………………………………………………….………………. 

3. Nazwa projektu: ……………………………………………………………………………………..……………

4. Szacunkowa wartość projektu (w PLN) ………………………………………………………….……… 

5. Źródła finansowania projektu: ……………………………………………………………………………..

6. Zwięzły opis projektu (max. 1 strona A4): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Obszar Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego

2014 - 2020
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7. Oś priorytetowa/Priorytet inwestycyjny RPO WK-P 2014-2020: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Podmiot realizujący oraz sposób realizacji projektu: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: 
……………………………………………………………………………………………….………………………………….

10. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac przygotowawczych do 
realizacji inwestycji: …………………………………………………..………………………………..…….……….

11. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji: 
………………………………………………………………………………………………………………………….……..

12. Uzasadnienie realizacji projektu:
…………………………………………………………………………………………..……………………………………..
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13. Przewidywane rezultaty i produkty: ……………………………………………………………………

14. Osoba do kontaktu:

- imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………....…………….

- stanowisko służbowe: ………………………………………………………………………………..………….

- telefon/fax: ………………………………………………………………………………………….…………………

- e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………

18



Obszar Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego

2014 - 2020

ANKIETA

W związku z pracami nad Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o 
wypełnienie ankiety dot. Państwa gminy. Wyniki ankiety będą udostępniane wyłącznie anonimowo oraz w formie opracowania zbiorczego.
Kwestionariusz ankiety jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.lipnowski.powiat.pl zakładka STRATEGIA ORSG

Zgłaszająca/y: ………………..………………………………………………………………
(imię i nazwisko/ reprezentowana instytucja)

Gmina: …………………………………………………………………………………………

1. Proszę wskazać mocne strony Państwa gminy
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
□ atrakcje turystyczne (np. liczne zabytki architektury, bogata fauna i flora oraz inne walory przyrodnicze);
□ rozbudowana sieć placówek oświatowo-edukacyjnych;
□ aktywna społeczność lokalna i bogata oferta wydarzeń artystyczno-kulturalnych;
□ duży obszar gruntów utrzymanych w dobrej kulturze rolnej, wysoka produkcja rolna; 
□ przedsiębiorczość, duża liczba inicjatyw dot. działalności gospodarczej i samozatrudnienia;
□ sieć komunikacyjna zapewniająca połączenie z siecią dróg wojewódzkich i krajowych oraz z linią kolejową; 
□ dobry stan infrastruktury (gazowej, wodociągowo-kanalizacyjnej itp.);
□ inne - jakie?
………………………………………………………………………………………………
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2. Proszę wskazać problemy zagrażające rozwojowi Państwa gminy
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
□ zmniejszenie liczby ludzi młodych (w wieku przed i produkcyjnym), wysoki poziom migracji z terenu gminy oraz wzrost liczby osób starszych;
□ brak nowych miejsc pracy oraz duża liczba osób objętych wsparciem instytucji pomocy społecznej;
□ rozdrobnienie podmiotów gospodarczych, brak dużych zakładów pracy;
□ brak bazy noclegowej oraz ujednoliconej oferty turystycznej gminy, w tym brak wyznaczonych szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych czy rowerowych;
□ zły stan sieci komunikacyjnej w gminie; 
□ brak sieci gazowej;
□ niewystarczająca sieć wodociągowo- kanalizacyjna na terenie gminy;
□ zagrożenie zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, w tym poprzez wysoką emisję zanieczyszczeń do atmosfery;
□ brak miejsc opieki dla dzieci do lat 3 oraz brak/niewystarczająca ilość miejsc w przedszkolach;
□ niewystarczająca i nieatrakcyjna oferta edukacyjna w szkołach na szczeblu gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym;
□ brak działań aktywizujących życie kulturalne gminy;
□ inne - jakie? ……………………………………………………………………………………………… 
3. Proszę wskazać, jakie działania wg Państwa mogą wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjność i konkurencyjność gminy
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź, warianty odpowiedzi uszeregowano wg priorytetów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020)
a. Priorytet Inwestycyjny 4c:
(działanie, w tym os. fizycznych, musi wynikać z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy): 
□ przeprowadzenie audytu energetycznego;
□ wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii;
□ wymiana źródeł ciepła;
□ inne - jakie? ……………………………………………………………………………………………… 
b. Priorytet Inwestycyjny 4e:
(działanie, w tym os. fizycznych, musi wynikać z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy):
□ montaż energooszczędnego oświetlenia publicznego;
□ budowa ścieżek rowerowych;
□ budowa parkingów;
□ inne - jakie? ………………………………………………………………………………………..………… 
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c. Priorytet Inwestycyjny 6b:
□ kompleksowe projekty obejmujące budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, budowę i modernizację oczyszczalni ścieków;
□ inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę wyłącznie w ramach kompleksowych projektów gospodarki wodno-ściekowej;
□ inne - jakie? …………………………………………………………………………………….…………… 
d. Priorytet Inwestycyjny 6c:
□ projekty związane z np. remontem, modernizacją, adaptacją  w instytucjach kultury, bibliotekach, obiektach zabytkowych mających znaczenie regionalne (należy 
wskazać obiekt ………………………………………………………………………………………………………… ); 
□ konserwacja zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne ( należy wskazać 
obiekt…………………………………………………………… ………………………….…………………………………………………....................................... ); 
□ projekty związane z organizacją imprez kulturalnych (należy wskazać proponowaną imprezę kulturalną ……………………………………………………………………………………);
□ inne - jakie? ………………………………………………………………………………..………………… 
e. Priorytet Inwestycyjny 6d:
□ działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków (należy wskazać siedlisko i/lub gatunek  ……………………………………………………………………………………..);
□ opracowanie  planu ochrony dla obszarów chronionych na terenie gminy;
□ działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa 
przyrodniczego gminy/ regionu;
□ inne - jakie?  ………………………………………………………………………………………………..…
f. Priorytet Inwestycyjny 9b - projekty związane z rewitalizacją obszarów miejskich: (działanie musi wynikać z Lokalnego/Gminnego Planu Rewitalizacji, wszystkie 
projekty muszą uwzględniać dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia dla potrzeb osób niepełnosprawnych):
□ projekty związane ze wsparciem przedsiębiorczości (należy wskazać branżę, której wsparcie ma dotyczyć …………………………………………….……………);
□ projekty aktywizujące środowiska zagrożone wykluczeniem i ubóstwem, w tym poprawiające dostęp do usług (należy wskazać grupę/ środowisko, której projekt 
ma dotyczyć……………………………………………………………………………………………….); 
□ inwestycje w zakresie modernizacji zabudowy, porządkowania przestrzeni publicznej, infrastruktury technicznej (należy wskazać 
obiekt/obszar………………………………………);
□ inne - jakie? …………………………………………………………………………………………..……… 
g. Priorytet Inwestycyjny 10a:
(wszystkie projekty muszą uwzględniać dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia dla potrzeb osób niepełnosprawnych)
□ tworzenie nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej;
□ rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej szkół oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne;
□ tworzenie oraz unowocześnianie pracowni kształcenia praktycznego oraz warsztatów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne;
□ inne - jakie? ………………………………………………………………………………………..………… 
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h. Priorytet Inwestycyjny 8iv:
□ działania aktywizacyjno-szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych;
□ finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher);
□ tworzenia instytucji opieki żłobkowej tj. żłobków, klubów dziecięcych;
□ wsparcie usług świadczonych przez dziennych opiekunów i nianie;
□ tworzenie dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3;
□ inne - jakie? ………………………………………………………………………………..………………… 
i . Priorytet Inwestycyjny 9i:
□ zindywidualizowane działania umożliwiające aktywizację, a także powrót na rynek pracy osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
□ zindywidualizowane działania na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano 
sądowy środek wychowawczy lub poprawczy;
□ inne - jakie? ………………………………………………………………………..………………………… 
j. Priorytet Inwestycyjny 9iv:
□ opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży 
zagrożonych niepełnosprawnością, w szczególności dedykowanych dla rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
□ poprawa dostępu do usług opiekuńczych nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami i niesamodzielnymi;
□ rozwój i poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej;
□ rozwój usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
□ inne - jakie? …………………………………………………………………………..……………………… 
k. Priorytet Inwestycyjny 10i:
□ tworzenie placówek wychowania przedszkolnego lub wsparcie istniejących instytucji wychowania przedszkolnego w zakresie generowania nowych miejsc 
przedszkolnych oraz poprawy jakości świadczenia usług edukacyjnych;
□ podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych; 
□ rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności 
innowacyjności i pracy zespołowej;
□ realizacja staży zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych we współpracy z pracodawcami;
□ wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów młodszych i niepełnosprawnych;
□ programy w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
□ wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty;
□ inne - jakie? ………………………………………………………………………..………………………… 22



l. Priorytet Inwestycyjny 10iv:
□ współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z przedsiębiorcami;
□ realizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów i placówek kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami;
□ doradztwo edukacyjno-zawodowe;
□ realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych); 
□ inne - jakie? …………………………………………………………………………..……………………… 

4. Inne wnioski lub propozycje ważne dla rozwoju gminy na lata 2014-2020 

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………….…………….……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Ankiety prosimy dostarczyć do dnia 17.04.2015r. bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. 
Sierakowskiego 10B, pok. 27 (II piętro) lub za pośrednictwem poczty e-mail: 
projektyipromocja@lipnowski.powiat.pl
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Wszystkie dokumenty i materiały, o których mowa wyżej są również
dostępne na stronie internetowej: www.lipnowski.powiat.pl
w zakładce Strategia ORSG

http://www.lipnowski.powiat.pl/


Dziękuję za uwagę!

Opr. Agata Szafrańska

Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji

Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ul. Sierakowskiego 10B

87-600 LIPNO
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