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ROZDZIAŁ VI
Nawiązanie do strategicznych
dokumentów
rozwoju społeczno – gospodarczego
miasta i gminy Oleszyce
Program rewitalizacji miasta i gminy Oleszyce jest powiązany z następującymi dokumentami
określającymi

warunki

rozwoju

miasta

i

gminy

Oleszyce,

powiatu

lubaczowskiego,

województwa podkarpackiego i kraju:
1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Oleszyce,
2. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce,

3. Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2004-2006,
4. Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015
5. Narodową Strategią Spójności 2007 – 2013
6. RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
7. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2007-2020
8. Powiązaniem celów Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i
Gminy Oleszyce na lata 2007-2015 z priorytetami dokumentów strategicznych
określających

rozwój

Oleszyc,

powiatu

lubaczowskiego,

województwa

podkarpackiego i kraju.
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6.1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Oleszyce, [DZ1]
Studium, oprócz szeregu zagadnień planistyczno – programowych, stara się uwzględniać w
realizacji

przestrzennej

miasta

wymagania

dotyczące

zapewnienie

bezpieczeństwa

mieszkańców i środowiska w kontekście zagrożeń: awarii, katastrof, klęsk żywiołowych,
anomalii pogodowych itp. Część informacji i materiałów z tego zakresu uzyskano od władz
samorządowych. Istniejący i prognozowany układ przestrzenny miasta, a więc kanalizacja
dzielnic

przemysłowo

–

składowych,

mieszkalnych,

rekreacyjno

–

sportowo

–

wypoczynkowych oraz układ komunikacyjny stanowi strukturę umożliwiającą zachowanie
podstawowych wymogów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ludności i środowiska.
Proces kształtowania zagospodarowania przestrzennego realizowany jest w oparciu o
ukierunkowania zawarte w studium. „Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i
Gminy Oleszyce na lata 2007-2015” doskonale wpisuje się w założenia SU i KZP, zaś zadania
realizowane w ramach rewitalizacji SA zgodne w pełni z tym dokumentem.
6.2. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce [DZ2]
Misja wyraźnie określa charakter miasta i gminy oraz wskazuje jej atuty. Oleszyce chcą
rozwijać oświatę, aktywizować życie kulturalne, utrzymać i rozwijać tradycyjne na tym terenie
usługi i rzemiosło oraz rozwijać przetwórstwo. Cele te planuje się osiągnąć z jednej strony
poprzez systematyczne inwestowanie w rozwój infrastruktury, a także poprzez stworzenie
spójnego systemu ulg i ułatwień dla inwestorów zewnętrznych oraz dla mieszkańców gminy,
gotowych prowadzić działalność gospodarczą. W strategii przewidziano też połączenie
nowoczesnych metod promocji (m.in. założenie strony internetowej) z historycznymi atutami
i tradycjami.
Z misji bezpośrednio wynikają obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe
miasta i gminy Oleszyce wypracowane w trakcie debat wzajemnie się przenikają i są ze sobą
powiązane.
Większość celów i zadań wskazanych w poszczególnych obszarach zmierza do stworzenia
dogodnych warunków wszechstronnej aktywizacji gospodarczej, co powinno doprowadzić
do lokalnego ożywienia gospodarczego przy wykorzystaniu środków własnych i inwestorów
zewnętrznych. W konsekwencji procesy te powinny doprowadzić do podniesienia poziomu
życia mieszkańców miasta i gminy. Planowany rozwój przetwórstwa, przemysłu drzewnego,
usług (w tym agroturystyki) i rzemiosła wymaga systematycznego i planowego rozwoju
infrastruktury technicznej (np. ulepszenia stanu dróg) oraz spełniania coraz wyższych
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standardów sanitarno-higienicznych. To w konsekwencji będzie wymagać planowych i
systematycznych inwestycji.
Cele określone w obszarze „Infrastruktura techniczna” warunkują sprawną realizację celów i
zadań

wytyczonych

w

obszarach

„Rolnictwo”

i

„Przedsiębiorczość”.

Jednocześnie

planowany rozwój turystyki i rekreacji będzie wymagać rozwoju infrastruktury oraz stymulować
rozwój przedsiębiorczości, umożliwiając jednocześnie części ludności rolniczej znalezienie
zatrudnienia w sektorze usług okołorolniczych. Rozwój gospodarczy i wzrost poziomu życia
będzie też sprzyjał szeroko pojętemu rozwojowi kulturalnemu oraz popularyzacji kształcenia
i podnoszeniu jego poziomu. Większa liczba osób lepiej wykształconych stworzy z kolei
odpowiednie zaplecze wykwalifikowanej siły roboczej oraz aktywny potencjał ludzki zdolny
do wykazania inicjatywy społecznej i gospodarczej.

6.3. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2004-2006 [DZ3]
W Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Oleszyce zawarto zadnia do realizacji, które są
kompatybilne z programem rewitalizacji.
CELE I ZADANIA STRATEGICZNE
OBSZAR 1
ROLNICTWO

PRIORYTET: Pozyskanie rynków zbytu dla produktów rolnych

CEL 1. Rozwój przetwórstwa rolnego
1. Stworzenie grupy (grup) producenckiej.
2. Opracowanie systemu ulg podatkowych dla inwestorów z branży przetwórczej.
3. Wyznaczenie terenów (obszarów) pod zakłady przetwórstwa i przechowalnictwa rolnospożywczego.
4. Stworzenie systemu zachęt do założenia młyna.
CEL 2. Pozyskanie rynków zbytu dla produktów rolnych
1. Nawiązanie współpracy z podmiotami hurtowego handlu płodami rolnymi (np. MGR-T SA
w Rzeszowie lub Wschodnie Centrum Handlowe w Przemyślu).
2. Stworzenie na terenie gminy przedstawicielstwa (filii) MGR-T SA obsługującego lokalnych
producentów rolnych.
3. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za poszukiwanie nowych rynków zbytu.
4. Propagowanie specjalizacji produkcji w gospodarstwach rolnych.
CEL 3. Unowocześnienie istniejącej bazy rolniczej
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1. Stworzenie przez grupy producenckie punktów skupu płodów rolnych.
2. Inwentaryzacja posiadanych zasobów pod kątem możliwości
wykorzystania.

i

celowości

ich

CEL 4. Pozyskanie środków zewnętrznych na modernizację i restrukturyzację rolnictwa
1. Stworzenie w Oleszycach punktu informacyjnego na temat możliwości i warunków korzystania
z funduszy pomocowych.
2. Nawiązanie przez UMiG oraz Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości kontaktów
z instytucjami okołobiznesowymi i wspierającymi samorządy lokalne.
3. Nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami pod kątem wspólnych działań inwestycjnych.
CEL 5. Stworzenie alternatywnych źródeł utrzymania dla części ludności wiejskiej
1. Wspieranie powstawania małych i średnich firm na obszarach wiejskich gminy.
2. Prowadzenie na terenach wiejskich akcji informacyjnej na temat alternatywnych sposobów
zarobkowania okołorolnego (zbieractwo, przechowalnictwo itp.).
OBSZAR 2
Przedsiębiorczość
PRIORYTETY: Stworzenie odpowiednich warunków do inwestycji
CEL 1. Stworzenie odpowiednich warunków do inwestycji

1. Inwentaryzacja posiadanych zasobów − przy współpracy z Agencją Nieruchomości
Rolnej.
2. Sporządzenie wykazu terenów inwestycyjnych w mieście i gminie.
3. Przejęcie określonych elementów majątku trwałego na własność gminy.
4. Sukcesywna regulacja stanu prawnego terenów inwestycyjnych - samodzielnie przez
UMiG oraz we współpracy z właściwymi podmiotami.
CEL 2. Stworzenie bazy dla drobnego przetwórstwa
1. Wsparcie lokalnych przedsiębiorców tworzących zakłady przetwórcze.
2. Założenie we współpracy z UMiG (lub przy nim) Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości
(nazwa wedle uznania).
CEL 3. Rozwój przemysłu drzewnego
1. Wyznaczenie możliwych lokalizacji dla zakładów przemysłu drzewnego.
2. Promowanie zasobów leśnych gminy pod kątem ich wykorzystania w przemyśle drzewnym.
3. Organizacja aukcji cennych gatunków drzew (na wzór organizowanych np. w Brzozowie
i Szczecinie).

CEL 4. Pozyskanie inwestorów zewnętrznych
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1. Ustalenie systemu zachęt dla pozyskania inwestorów zewnętrznych.
2. Opracowanie i wdrożenie planu promocji terenów inwestycyjnych w gminie.
CEL 5. Rozwój bazy handlowo-usługowej
1. Wyznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) terenów pod
rozwój inwestycyjny.
2. Budowa nowej i rozbudowa istniejącej stacji benzynowej.
CEL 6. Ułatwienie dostępu do informacji gospodarczej
1. Stworzenie punktu informacji gospodarczej przy UMiG (lub Stowarzyszeniu Rozwoju
Przedsiębiorczości).
2. Nawiązanie współpracy z instytucjami okołobiznesowymi.
CEL 7. Rozwój rzemiosła
1. Promocja zawodów rzemieślniczych.
2. Wypracowanie systemu ułatwień dla osób rozpoczynających działalność rzemieślniczą.
OBSZAR 3
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRIORYTET: Utrzymywanie w należytym stanie istniejącej infrastruktury technicznej
CEL 1. Utrzymywanie w należytym stanie i rozwój istniejącej infrastruktury technicznej
1. Bieżące remonty i konserwacja posiadanej infrastruktury technicznej.
2. Udostępnianie infrastruktury w obszarach przeznaczonych pod inwestycje.
3. Budowa zbiornika retencyjnego w Oleszycach i Nowej Grobli.
CEL 2. Budowa ciągów kanalizacyjnych w sołectwach nieskanalizowanych
1. Dokończenie kanalizacji Oleszyc.
2. Budowa ciągów w sołectwach nieskanalizowanych.
CEL 3. Rozwój sieci telekomunikacyjnej
1. Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci telekomunikacynej.
2. Rozbudowa sieci na osiedlu św. Jana.

CEL 4. Poprawa jakości technicznej nawierzchni dróg
1. Współpraca z Wojewódzką i Powiatową Dyrekcją Dróg przy utrzymywaniu dróg wojewódzkich
i powiatowych.
2. Nawiązanie współpracy z ośrodkami naukowymi w celu wykorzystania ich doświadczeń w
zakresie nowoczesnych rodzajów nawierzchni i rozwiązań komunikacyjnych.
CEL 5. Utrzymanie − we współpracy z powiatem - linii kolejowej
1. Uczestnictwo w Komitecie Obrony Kolei (KOK).
2. Opracowanie − w ramach KOK − planu działania.
3. Sytuowanie terenów inwestycyjnych wzdłuż linii kolejowej.
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CEL 6. Zagospodarowanie obiektów i terenów byłych PGR-ów
1. Inwentaryzacja -we współpracy z ANR − zasobów byłych PGR-ów przeznaczonych
i możliwych do zainwestowania.
2. Ustalenie systemu zachęt dla potencjalnych inwestorów (np. zwolnienie od podatku od
nieruchomości w zamian za zatrudnienie osób z terenu gminy).
OBSZAR 4
TURYSTYKA I REKREACJA
PRIORYTET: Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych
CEL 1. Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
1. Organizowanie szkoleń dla rolników pod kątem prowadzenia gospodarstw agroturystycznych.
2. Zastosowanie ulg podatkowych dla tworzących się gospodarstw agroturystycznych.
3. Wydanie folderu popularyzującego gospodarstwa agroturystyczne.
CEL 2. Rozwój małej gastronomii
1. Wyznaczenie terenów atrakcyjnych dla małej gastronomii i uregulowanie ich sytuacji
prawnej.
2. Opracowanie pakietu ulg dla chętnych do rozpoczęcia tego typu działalności.
CEL 3. Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych
1. Wykorzystanie planowanego zbiornika retencyjnego w Oleszycach
rekreacyjnych.
2. Budowa hali sportowej w Oleszycach.
3. Wytyczenie szlaku turystyczno-historycznego im. gen. J. Kustronia.
4. Wytyczenie ścieżek rowerowych na terenie gminy.

dla

celów

CEL 4. Promocja miasta i gminy
1. Założenie strony internetowej.
2. Coroczna organizacja Dni Oleszyc.
3. Wydanie folderów o mieście i gminie.
CEL 5. Promocja lokalnych zabytków kultury materialnej i wykorzystanie dziedzictwa
narodowego w celach turystycznych
1. Dokończenie remontu zabytkowego ratusza w Oleszycach.
2. Utworzenie parku na obszarach dawnego zespołu pałacowo-parkowego ks. Sapiehy.
CEL 6. Promocja terenów łowieckich w gminie
1. Opracowanie oferty skierowanej do kół łowieckich
2. Promocja informacji o terenach łowieckich w gminie poprzez Internet w językach: polskim,
angielskim i niemieckim
3. Opracowanie programu imprez towarzyszących polowaniom

75

Rozdział 6

„Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Oleszyce na
lata 2007-2015”

OBSZAR 5
OŚWIATA I KULTURA
PRIORYTET: Rozwój sieci placówek oświatowych
CEL 1. Rozwój sieci placówek oświatowych i kulturalnych na terenie miasta i gminy

1. Utrzymanie i rozwijanie − we współpracy z powiatem − szkoły średniej.
2. Budowa hali widowiskowo-sportowej.
3. Utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, który będzie odgrywał funkcje katalizatora
rozwoju kulturalnego.
4. Doposażenie i modernizacja Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Oleszycach.
CEL 2. Rozwój kulturalny poprzez organizowanie i promocję imprez kulturalno-edukacyjnych
1. Organizacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Oleszyckiej.
2. Nawiązanie współpracy z organizatorami Leżajskich Dni Muzyki Organowej.
3. Organizacja koncertów w ramach Leżajskich Dni Muzyki Organowej.
CEL 3. Zwiększanie integracji społeczności lokalnej
1. Utworzenie strony internetowej.
2. Nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów z diasporą.
3. Akcentowanie wspólnoty lokalnej mieszkańców przy okazji imprez kulturalnych.
CEL 4. Stworzenie możliwości doskonalenia zawodowego w gminie
1. Reaktywowanie zajęć pozalekcyjnych.
2. Organizacja szkoleń dla rolników przy współpracy z Zespołem Szkół .
3. Promocja dzieci szczególnie uzdolnionych.

6.4. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 [DZ4]
Strategia

Rozwoju

Kraju

jest

nadrzędną

wieloletnią

strategią

rozwoju

społeczno-

gospodarczego kraju. Stanowi bazę odniesienia dla innych strategii i programów, powinna
stanowi użyteczne narzędzie zarówno dla polityki wewnętrznej, jak i odpowiada potrzebie
elastycznego odnoszenia się do propozycji unijnych. Dokument ten jest przesłanką dla
przygotowywania Narodowej Strategii Spójności (NSS) i programów operacyjnych, a także
rządowych i samorządowych programów rozwoju.
Cel główny oraz cele strategiczne, a także problemy społeczno-gospodarcze
wynikające z zapóźnień rozwojowych oraz niedoinwestowania polskiej gospodarki pozwalają
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wyodrębnić priorytety, określające główne obszary działań, dzięki którym możliwe będzie
osiągniecie celów SRK.
Priorytetami są:

-

wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki;

-

poprawa stanu infrastruktury podstawowej: technicznej i społecznej;

-

wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości;

-

budowa zintegrowanej wspólnoty, systemu bezpieczeństwa i zasad współpracy;

-

rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej kraju.

SRK pomoże efektywnie wykorzystać przez Polskę środki rozwojowe na realizację celów
społeczno-gospodarczych w latach 2007-2015. Pozwoli też właściwie wykorzystać środki
finansowe pochodzące z Unii Europejskiej na lata 2007-2013, przeznaczone na cele polityki
spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybackiej.
6.5. Narodowa Strategia Spójności 2007 –2013 [DZ5]
Celem strategicznym Narodowej Strategii Spójności

jest podjęcie

i uruchomienie

przedsięwzięć, które zapewnią utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu, w
następstwie

wzmocnienia

konkurencyjności

regionów

i

przedsiębiorstw

oraz

wzrostu

zatrudnienia, przy zapewnieniu wyższego poziomu spójności społecznej, gospodarczej i
terytorialnej.
Realizacja celu strategicznego Narodowej Strategii Spójności będzie odbywać się
poprzez cele szczegółowe. Zdefiniowane one zostały w odpowiedzi na wyzwania
odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz na podstawie wniosków wynikających z analizy słabych i
mocnych stron polskiej gospodarki, także szans i zagrożeń przed nią stojących. W świetle tych
założeń przyjęto trzy cele szczegółowe:
-

Utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego;

-

Wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia;

-

Podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.
Realizacja pierwszego z celów szczegółowych wymaga kontynuowania

polityki gospodarczej w kierunku utrzymania równowagi makroekonomicznej i stabilizacji
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finansowej, utrwalenia tendencji spadku inflacji i deficytu budżetowego, kontynuowania
przekształceń własnościowych i prywatyzacji jednostek sektora publicznego, ograniczania
barier

administracyjnych

i prawnych

dla rozwoju

przedsiębiorczości

i prowadzenia

działalności gospodarczej, a także ukierunkowania pomocy publicznej na wspomaganie
najbardziej efektywnych i konkurencyjnych firm.
Realizacja drugiego celu szczegółowego wymaga poprawy wizerunku Polski i
jej regionów jako miejsca atrakcyjnego dla inwestowania i pracy, zapewnienia dostępności
do sprawnie działającej i bezpiecznej infrastruktury transportowej oraz kierowania środków na
infrastrukturę środowiskową celem wzmocnienia synergii pomiędzy ochroną środowiska, a
wzrostem gospodarczym. Jednocześnie priorytetem będzie zmniejszenie uzależnienia od
energii tradycyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej i zwiększenie udziału energii
odnawialnej w energii ogółem.
Realizacja trzeciego celu szczegółowego wymaga przeciwdziałania dalszemu
pogłębianiu się zróżnicowań przestrzennych i społecznych, uruchomienia procesów
zmniejszających i zapobiegających zróżnicowania w poziomie rozwoju gospodarczego
pomiędzy regionami bogatymi i biednymi poprzez podniesienie poziomu produktu krajowego
brutto, zmniejszenie zróżnicowań w wykorzystaniu zasobów ludzkich poprzez zmniejszenie
stopy bezrobocia, eliminowanie barier dostępności regionów peryferyjnych poprzez ich
lepsze powiązanie z obszarami centralnymi.
Narodowa Strategia Spójności będzie realizowana przy pomocy Programów
Operacyjnych

(PO),

zarządzanych

Regionalnych

Programów

przez

Ministerstwo

Operacyjnych

(RPO),

Rozwoju

zarządzanych

Regionalnego
przez

oraz

samorządy

poszczególnych województw. Na szczeblu centralnym realizowane będą cztery główne
programy,

co

zapewni

koordynację

działań

wewnątrz

programów

i

ograniczenie

administracji niezbędnej do zarządzania programami takimi jak:
-

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), w tym RPO woj. Podkarpackiego,

-

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,

-

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

-

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

-

Program Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka,

-

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

-

Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

6.6. RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 [Dz 6]
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Celem głównym RPO WP jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności
gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Tak sformułowany cel
główny wynika bezpośrednio ze Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata
2007 – 2020, jest także zgodny z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia. Zasadniczy
kierunek rozwoju województwa przyjęty w RPO WP na lata 2007 – 2013 oparty jest na
działaniach zmierzających do podniesienia krajowej i międzynarodowej konkurencyjności
gospodarki regionu, przede wszystkim poprzez wsparcie zarówno finansowe, jak i
instytucjonalne działań w sferze przedsiębiorczości, zwłaszcza w zakresie wzrostu jej
innowacyjności i produktywności. Działania te powinny być wzmacniane poprzez poprawę
dostępności przestrzennej regionu, w tym zwłaszcza komunikacyjnej.
Cel ten jest także zgodny z celem określonym dla regionów w Rozporządzeniu Rady
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Jest również spójny z
podstawowymi dokumentami określającymi przestrzeń dla polityki spójności UE w latach 2007
– 2013, tj. Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty.
Przyjęte w RPO WP cele szczegółowe określone w oparciu o analizę poziomu społeczno –
gospodarczego

rozwoju

województwa

określają

najważniejsze

obszary

interwencji

wymagające wsparcia w celu usunięcia głównych barier rozwojowych i podniesienia
poziomu rozwoju gospodarczego województwa. Cele szczegółowe RPO WP zostały
sformułowane w następujący sposób:
⇒

Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy

⇒

Poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację
przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej, informatycznej i energetycznej

⇒

zapobieganie

degradacji

środowiska

oraz

zagrożeniom

naturalnym

i

technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi
⇒

Tworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w
edukację, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, sport, turystykę oraz kulturę

⇒

Zmniejszenie występujących wewnątrz województwa różnic rozwojowych.

Przedstawione wyżej cele koncentrują się przede wszystkim na niwelowaniu podstawowych
barier i zagrożeń rozwoju, przy jednoczesnym dążeniu do rozwoju głównych obszarów
kreujących rozwój województwa, tj. innowacyjnej gospodarki, infrastruktury i edukacji. Cele te
realizowane równocześnie wzmocnią aktywność gospodarczą, a także spójność społeczną i
przestrzenną, także w odniesieniu do innych regionów UE.
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6.7. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2007-2020
Celem głównym strategii jest „podniesienie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki
regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy warunki
do zrównoważenia rynku pracy oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności”.
Konsekwencją realizacji tego celu powinno być zmniejszenie dysproporcji rozwojowych w
odniesieniu do innych regionów, przede wszystkim poprzez wzrost konkurencyjności
gospodarki regionu przy równoczesnym zapobieganiu jego marginalizacji.
Nadrzędnym celem Strategii jest zapewnienie województwu podkarpackiemu partnerskiej i
konkurencyjnej pozycji w Polsce i Europie, w oparciu o geograficzne położenie, potencjał
demograficzny, tradycje przemysłowe, walory środowiskowe, historyczne i kulturowe.
Cel ten powinien zostać osiągnięty w ramach wyznaczonych w strategii 8 głównych
obszarów strategicznych, zidentyfikowanych przy udziale szerokiej reprezentacji społecznej
regionu, które determinują jego przyszły rozwój gospodarczy, społeczny, ekologiczny i
przestrzenny, a którymi są:
•

Gospodarka regionu

•

Infrastruktura techniczna

•

Obszary wiejskie i rolnictwo

•

Ochrona środowiska

•

Kapitał społeczny

•

Współpraca międzynarodowa

•

Ochrona zdrowia

•

Zabezpieczenie społeczne.

Obszary te mają kluczowe znaczenie dla rozwoju aktywności społecznej i gospodarczej
warunkującej osiągnięcie celu głównego strategii.
Cele i priorytety w/w programów horyzontalnych i operacyjnych są zgodne
z „Zintegrowanym Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Oleszyce na lata
2007-2015”.
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