KIERUNKI DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA
SEJMIK GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
NA LATA 2017 – 2018
Celem działania Sejmiku jest tworzenie silnej, jednolitej i trwalej reprezentacji środowisk
gospodarczych Województwa Kujawsko - Pomorskiego zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony jej
interesów wobec samorządu terytorialnego i administracji rządowej.
Dla realizacji celu Sejmik Gospodarczy wyznacza kierunki i podejmuje działania.
1. Siła samorządu gospodarczego
Siła samorządu gospodarczego wynika z jego profesjonalizmu i apolityczności. Priorytetem jest
wzmocnienie samorządu gospodarczego i kluczowej w niej roli Sejmiku Gospodarczego, poprzez
wzrost pozycji organizacji członkowskich i ich większą reprezentatywność. Konieczne będą:
 wzmocnienie roli samorządu gospodarczego w procesach rozwojowych związanych
z gospodarką na poziomie regionu, powiatu, gminy,
 uświadomienie przedsiębiorcom znaczenia samorządu gospodarczego dla poprawy
warunków działalności gospodarczej,
 umożliwienie przedsiębiorcom udziału w rozwoju samorządu gospodarczego oraz wpływu na
otoczenie prawne poprzez udział w pracach na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz
krajowym,
 tworzenie zespołów eksperckich i doradczych mających na celu opracowanie ekspertyz oraz
opinii gospodarczych i proinnowacyjnych.
2. Współpraca i konkurowanie regionalnych organizacji gospodarczych
Współpraca pomiędzy członkami Sejmiku Gospodarczego następuje przy zachowaniu ich tożsamości
i niezależności. Sejmik wspiera:
 umacnianie już istniejących instytucji biznesu,
 powstawanie nowych instytucji otoczenia biznesu,
 realizowanie we współpracy z organizacjami członkowskimi wspólnych przedsięwzięć
organizacyjnych i gospodarczych,
 konsolidację organizacji członkowskich i zrzeszonych w nich przedsiębiorstw wokół
wspólnych interesów na poziomie regionalnym.
3. Współpraca z samorządem terytorialnym
Skuteczność Sejmiku Gospodarczego wymaga nawiązania efektywnej współpracy z samorządem
terytorialnym m.in. poprzez:
 udział we wdrażaniu wieloletnich regionalnych strategii rozwoju i programów operacyjnych,
 podejmowanie działań dla tworzenia i utrzymania warunków rozwoju gospodarczego, w tym
w oparciu o rozwój metropolii,
 delegowanie przedstawicieli na zaproszenie samorządu terytorialnego oraz organizacji
państwowych do uczestnictwa w instytucjach doradczo-opiniodawczych i zespołach
mających wpływ na rozwój gospodarczy.

4. Budowa gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach
Zwiększenie innowacyjności w regionie jako źródła przewagi konkurencyjnej wymaga:
 wsparcia systemu współpracy pomiędzy nauką i gospodarką,
 promowania i wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw oraz systemów inkubacji
przedsiębiorczości,
 uczestnictwa we wdrażaniu Regionalnej Strategii Innowacyjności WK- P na lata 2014-20,
 udział w kreowaniu i rozwoju specjalizacji regionu,
 wspieranie budowy powiązań klastrowych szczególnie tam, gdzie powstać ma infrastruktura
służąca innowacyjności klastra.
5. Wizerunek środowisk gospodarczych
Wizerunek Sejmiku oraz jego członków tworzy silną pozycję tej reprezentacji, stąd:
 propagowanie i dbałość o wysokie standardy działalności gospodarczej, odpowiednie
kwalifikacje osób ją wykonujących oraz jakość świadczonych przez nich usług,
 dbałość o przestrzeganie norm etycznych w biznesie oraz propagowanie idei biznesu
odpowiedzialnego społecznie,
 promowanie aspektów ekologicznych rozwoju gospodarczego.
6. Współpraca międzynarodowa
Wsparcie internacjonalizacji firm WK-P poprzez:
 tworzenie klimatu sprzyjającego inwestycjom zagranicznym,
 wsparcie poprzez doradztwo instytucji regionalnych i centrów obsługi inwestora,
 udział w przedsięwzięciach zwiększających szanse i konkurencyjność regionalnej gospodarki
wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
7. Komunikacja i integracja
Komunikacja i współpraca pomiędzy członkami powinna być wsparta o narzędzia komunikacji
elektronicznej oraz dostęp do know-how członków w zakresie usług, doradztwa i pozyskiwania
środków finansowych, a także:
 udział i promocja na forach gospodarczych, konferencjach, seminariach i targach,
 promowanie osiągnięć organizacji członkowskich i przykładów dobrych praktyk,
 planowanie przedsięwzięć wspólnie z organizacjami członkowskimi w celu wykorzystania
efektu skali,
 realizacja celów i zadań Sejmiku poprzez pozyskiwanie krajowych i unijnych środków
pomocowych.
8. Dla młodych w biznesie
Wsparcie młodych przedsiębiorców z województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez:
 propagowanie idei wspierania nowo powstałych firm, poprzez rozbudowany system wsparcia
finansowego oraz programów pomocowych,
 doradztwo ze strony doświadczonych biznesmenów.

9. Postępowanie mediacyjne
Wykorzystanie trybu postępowania mediacyjnego pomiędzy podmiotami sporów o prawa majątkowe
m.in. przy wykorzystaniu Toruńskiego Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Izbie PrzemysłowoHandlowej w Toruniu.
10. Kontrakt Terytorialny WK-P
Monitorowanie i aktywność we wdrażaniu przedsięwzięć:
 Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Województwa.
11. Analiza wykorzystania Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P
Stała ocena poprzez systematyczny udział w Komitecie Monitorującym Regionalny Program
Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Monitorowanie wdrożenia Regionalnej Strategii Rozwoju oraz Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20.
Uczestniczenie we wdrażaniu Strategii poprzez:
 utrzymanie i prezentowanie stanowisk Sejmiku szerokiemu gronu odbiorców środowiska
gospodarczego,
 udział w spotkaniach i warsztatach dotyczących Strategii,
 współpracę z Urzędem Marszałkowskim nad propozycjami Sejmiku Gospodarczego WK-P,
m.in.:
a) „Kujawsko-Pomorska Sieć Instytucji Otoczenia Biznesu”,
b) Regionalne Obserwatorium Gospodarki i Innowacji,
c) Kujawsko-Pomorskie Konsorcjum/Klaster Usług Badawczych i Innowacji.

