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MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY WŁOCŁAWKA MA SWOJĄ STRATEGIĘ
Dobiega końca realizacja projektu pn. „Delimita-
cja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka 
oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie 
dokumentów planistyczno-strategicznych”. Projekt 
dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2007-2013. W realizację projektu oprócz miasta Włoc-
ławek, jako lidera projektu, zaangażowały się gminy: 
Brześć Kujawski, Lubanie, Włocławek, Fabianki, Bo-
browniki, Kowal i Dobrzyń nad Wisłą.
Głównym celem projektu jest zintegrowane podejście 
do problemów miejskiego obszaru funkcjonalnego 
Włocławka oraz wyznaczenie potencjalnych kierun-
ków jego rozwoju. W ramach przedsięwzięcia dokona-
na została delimitacja granic obszaru funkcjonalnego 
miasta oraz opracowane zostały następujące doku-
menty strategiczno-planistyczne:
•  „Strategia rozwoju miejskich obszarów funkcjonal-

nych Włocławka na lata 2014 – 2020”,
• „Analiza rynku pracy miasta Włocławek i jego obsza-
ru funkcjonalnego oraz branż przyszłości w rozwoju 
miasta”,
•  „Studium komunikacyjne dla miasta Włocławka 

i jego obszaru funkcjonalnego”.
Opracowania mają służyć przede wszystkim rozbudo-
wie funkcjonalnych powiązań pomiędzy Włocławkiem 
a jego otoczeniem, wspieraniu zwiększenia elastycz-
ności rynków pracy oraz poprawie kondycji lokalnego 
biznesu, a także promowaniu zrównoważonego trans-
portu i usuwaniu niedoborów przepustowości w syste-
mie komunikacji.
Ponadto, „Strategia rozwoju miejskich obszarów funk-
cjonalnych Włocławka na lata 2014 – 2020” będzie 
podstawą do opracowania planu operacyjnego wyko-

rzystania środków unijnych dostępnych dzięki instru-
mentowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
dla zawiązanego 7 lipca 2014 r. Związku ZIT Włocław-
ka, utworzonego przez partnerstwo miasta i dziewię-
ciu gmin z powiatu włocławskiego i lipnowskiego.
Wartość całkowita projektu wynosi 740 564,71 zł, 
z czego 510 300,00 zł stanowi dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dnia 15 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzę-
du Miasta Włocławek, przy ul. Zielony Rynek 11/13 we 
Włocławku, odbędzie się konferencja podsumowująca 
realizację projektu. Podczas spotkania uczestnikom 
konferencji zostaną zaprezentowane główne założenia 
i wnioski płynące z opracowania wyżej wymienionych 
dokumentów.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz z budżetu państwa.


