OBSZAR VI. NOWOCZESNA GOSPODARKA

W 2030 roku Bydgoszcz wyróżnia się dynamicznym,
nowoczesnym, żywym środowiskiem gospodarczym
włączonym w nurt globalnych wydarzeń ekonomicznych,
wspieranym przez dobrze rozwiniętą współpracę
międzynarodową przedsiębiorców i samorządu miasta.
Bydgoskie firmy cechuje wysoka innowacyjność oparta
zarówno na własnych działaniach, współpracy
z ośrodkami badawczymi, jak i transferze technologii
z zewnątrz. Dzięki temu mogą one oferować atrakcyjne
miejsca pracy.
Aktywność gospodarcza mieszkańców wspierana jest
przez działalność wielu instytucji otoczenia biznesu,
a siłą bydgoskiej gospodarki są sieci współpracy
działające w oficjalnych strukturach, jak i poza nimi.
Rozwojowi gospodarczemu służy potencjał bydgoskich
uczelni wyższych, będących zarówno kuźnią wykwalifikowanych kadr, jak również zapleczem badawczym.
Stan bydgoskiej gospodarki oraz wysoka wydajność
pracy i dostępność terenów inwestycyjnych powodują,
że miasto jest atrakcyjnym miejscem do lokowania
działalności gospodarczej.
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CEL VI.1. KONKURENCYJNA
GOSPODARKA

CEL VI.2. SILNY OŚRODEK NAUKOWY
– BADANIA NAUKOWE, TRANSFER
WIEDZY I INNOWACJI

VI.1.1. Atrakcyjne miejsca pracy

VI.1.2. Dogodne warunki dla rozwoju
przedsiębiorczości
VI.1.3. Rozwój sieci współpracy na
rzecz rozwoju gospodarki obszaru
metropolitalnego

VI.2.1. Wysoki status bydgoskich
uczelni
VI.2.2. Efektywna współpraca nauki,
biznesu i samorządu

VI.1.4. Miasto atrakcyjne
turystycznie
Propozycja programów wdrożeniowych:
 Program przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy
 Program wsparcia rozwoju gospodarczego Bydgoszczy (planowany)
 Strategia zarządzania opuszczonymi obiektami o wartości historycznej z wykorzystaniem
przemysłów kulturowo-kreatywnych (planowany)
 Program rozwoju turystyki dla Miasta Bydgoszczy (planowany)
 Program współpracy Miasta ze środowiskiem akademickim Bydgoszczy (planowany)
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Cel VI.1. KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Wartość
bazowa

Rok

Wartość docelowa
2030

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w relacji do średniej miast wojewódzkich (miasta
wojewódzkie =100%).

90,4%

2018

110%

Udział pracujących w sektorze usług

69,3%

2017

80%

Udział przedsiębiorstw przemysłowych (z liczbą pracujących powyżej 49 osób), które wprowadziły innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne lub marketingowe w % ogółu
przedsiębiorstw przemysłowych w ostatnich 3 latach
Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 1.000 mieszkańców

60,0%

2017

tendencja wzrostowa

120,8

2018

powyżej 150

97.850 m2

2018

tendencja wzrostowa

Liczba spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego w rejestrze REGON

480

2018

tendencja wzrostowa

Liczba członków funkcjonujących klastrów

170

2019

tendencja wzrostowa

Saldo rejestracji podmiotów gospodarczych w bydgoskim obszarze metropolitalnym

604

2017

tendencja wzrostowa

Liczba hoteli 4- i 5- gwiazdkowych

6+1

Cele operacyjne
VI.1.1. Atrakcyjne miejsca pracy

VI.1.2. Dogodne warunki dla rozwoju
przedsiębiorczości

VI.1.3. Rozwój sieci współpracy na
rzecz rozwoju gospodarki
obszaru metropolitalnego
VI.1.4. Miasto atrakcyjne turystycznie

Wskaźniki

Istniejąca powierzchnia biurowa

Liczba miejsc noclegowych w hotelach 4- i 5-gwiazdkowych

1047 + 41

Liczba udzielonych noclegów w turystycznych obiektach noclegowych

459.804

– w tym turystom zagranicznym
Liczba międzynarodowych wydarzeń MICE (trwających co najmniej 2 dni, z liczbą uczestników co najmniej 50 osób)
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114.879
28

7+2

2018

1220 + 82

2018

tendencja wzrostowa

2018

tendencja wzrostowa
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KIERUNKI DZIAŁAŃ
 Działania związane z promocją gospodarczą i ofertą inwestycyjną miasta.
 Zaangażowanie Miasta w inicjatywy klastrowe.
 Rozwijanie współpracy szkół z uczelniami i przedsiębiorcami.
 System szkoleń, działań i projektów podnoszących aktywność zawodową
i przedsiębiorczość bydgoszczan.
 Rozwój różnych form edukacji z zakresu przedsiębiorczości w szkołach.
 Rozwój usług świadczonych na rzecz gospodarki i szeroko rozumianego
biznesu w oparciu o funkcjonujące w strukturze miasta instytucje otoczenia
biznesu.
 System ulg dla przedsiębiorców.
 Działalność Rady Gospodarczej przy Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz.
 Rozwój ekonomii współdzielenia oraz ekonomii społecznej.
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 Wdrażanie rozwiązań w partnerstwie publiczno-prywatnym i publiczno-społecznym.
 Realizacja inwestycji infrastrukturalnych poprawiających warunki prowadzenia
działalności gospodarczej.
 Budowa platformy multimodalnej.
 Promocja gospodarcza miasta w kraju i za granicą (m.in. targi, konferencje, misje
gospodarcze).
 Wzmacnianie roli Bydgoszczy jako ośrodka targowo-wystawienniczego oraz miejsca organizacji międzynarodowych konferencji i kongresów, wydarzeń kulturalnych, sportowych, gospodarczych.
 Rozwój produktów turystycznych oparty na walorach wodnych Bydgoszczy
i dziedzictwie przemysłowym oraz na potencjale kulturowym miasta.
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Cel VI.2. SILNY OŚRODEK NAUKOWY – BADANIA NAUKOWE, TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
Cele operacyjne
VI.2.1. Wysoki status bydgoskich
uczelni

Wskaźniki
Liczba dyscyplin naukowych lub artystycznych z kategorią naukową A+, A i B+
Pozycja uczelni bydgoskich w ogólnopolskim rankingu uczelni wyższych PERSPEKTYWY:
- ranking uczelni akademickich
- ranking uczelni niepublicznych

VI.2.2. Efektywna współpraca nauki,
biznesu i samorządu

Wartość
bazowa
4
48 (UTP)
61-70 (UKW)
18 (KPSW)
28 (WSG)
28 (BSW)

Liczba nadanych w danym roku stopni naukowych oraz tytułów:
- doktora
- doktora habilitowanego
- profesora
Liczba patentów i praw ochronnych otrzymanych przez bydgoskie instytucje naukowe

51
10
2
106

Liczba wdrożeń wyników badań naukowych lub prac rozwojowych jednostek naukowych
przez podmioty z siedzibą w Bydgoszczy
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KIERUNKI DZIAŁAŃ
 Przeznaczanie corocznych dotacji celowych z budżetu miasta na wsparcie
bydgoskich uczelni publicznych.
 Przyznawanie nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie nauki.
 Działania na rzecz konsolidacji bydgoskich uczelni (związek uczelni).
 Wsparcie Miasta przy organizacji międzynarodowych wydarzeń naukowych
oraz wspólna realizacja projektów międzynarodowych Miasta i uczelni.
 Sformalizowanie współpracy samorządu miasta z poszczególnymi uczelniami – wykorzystanie potencjału badawczego i naukowego uczelni w pracach związanych z badaniem sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, włączanie uczelni w różnorodne działania realizowane w mieście.
 Angażowanie przedstawicieli uczelni w prace nad dokumentami strategicznymi oraz członkostwo w gremiach opiniotwórczych i doradczych.
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2018

Wartość docelowa
2030
tendencja wzrostowa

2019

tendencja wzrostowa

2017

tendencja wzrostowa

2018

300

2018

tendencja wzrostowa

Rok

 Wzmocnienie więzi naukowo-biznesowych bydgoskich uczelni z przedsiębiorcami.
 Wypracowanie, we współpracy ze środowiskiem akademickim i gospodarczym,
strategii wspierania sektorów gospodarki mających największe szanse na osiągnięcie dobrych rezultatów.
 Umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego i badawczego, wspólne prowadzenie
badań z partnerami zagranicznymi i krajowymi (budowa platformy umożliwiającej sieciowanie zespołów badawczo-eksperckich, zapewniającej zaplecze biznesowe dla
różnych działań, mobilizującej zasoby do tworzenia np. grup roboczych rozwiązujących różne problemy).
 Działania zmierzające do utworzenia w Bydgoszczy Uniwersytetu Medycznego.
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