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Powiązanie obszarów rozwojowych Lokalnego Planu
Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2007-2015 z
innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy,
powiatu, województwa i kraju

„Lokalny Plan Rozwoju dla Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2007-2015” jest
powiązany z następującymi dokumentami określającymi warunki rozwoju Polski i
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6.1. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 [1]
Przygotowana zgodnie z Programem Działania Rządu „Solidarne Państwo” oraz z
wykorzystaniem strategii sektorowych i regionalnych, Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
będzie dokumentem, określającym główne cele i priorytety, na których powinny
koncentrować się programy i działania rządu oraz innych instytucji publicznych. Wskaże ona
sfery, w których skoncentrowane zostanie wsparcie ze środków publicznych, szczególnie z
funduszy unijnych. Odnosić się ona będzie także do programów europejskich, w tym do
programów współpracy przygranicznej i transgranicznej.
Strategia Rozwoju Kraju będzie nadrzędną, wieloletnią strategią rozwoju społecznogospodarczego kraju, stanowiącą bazą odniesienia dla innych strategii

i programów.

Strategia stanowić będzie użyteczne narzędzie zarówno dla polityki wewnętrznej, jak i w
zakresie odpowiadania potrzebom elastycznego odnoszenia się do propozycji unijnych.
Główny cel strategii:
PODNIESIENIE POZIOMU I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POLSKI:
POSZCZEGÓLNYCH OBYWATELI I RODZIN.
Przez podniesienie poziomu życia rozumie się wzrost siły nabywczej dochodów w sektorze
gospodarstw domowych, ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia, wzrost zatrudnienia i
wydajności pracy oraz poprawę zdrowotności mieszkańców Polski.
Cel główny oraz cele strategiczne, a także problemy społeczno-gospodarcze
wynikające

z

zapóźnień

gospodarki pozwalają

rozwojowych

oraz

niedoinwestowania

polskiej

wyodrębnić priorytety, określające główne obszary

działań, dzięki którym możliwe będzie osiągniecie celów Strategii Rozwoju
Kraju.
Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
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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.

Strategia Rozwoju Kraju 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
regionalnej i wspólnej polityki rolnej.
6.2. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 [ 2]
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 NSS 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.
NSS będą realizowane przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO),
zarządzanych przez samorządy poszczególnych województw.
Na szczeblu centralnym realizowane będzie siedem głównych programów, co zapewni
koordynację działań wewnątrz programów i ograniczenie administracji niezbędnej do
zarządzania programami.
16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO),
Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
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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.

6.3. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013 [3]
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006 i jej założenia przygotowane
na lata 2007-2013 określają zasady prowadzenia polityki regionalnej państwa, cele
kierunkowe tej polityki oraz instrumenty finansowania poszczególnych zadań z tym
związanych, zarówno na poziomie regionu, jak i całego kraju.
Ważnym elementem tej polityki jest wzrost konkurencyjności polskich regionów, poprzez
wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją. Służą temu
programy operacyjne rozwoju regionalnego opracowane dla poszczególnych województw w
tym również dla województwa podkarpackiego. W programach tych bardzo ważne miejsce
zajmują programy strategii gmin szczególnie tych, które ze względu na swój potencjał
cywilizacyjny mogą podnieść swój potencjał gospodarki i rozwoju, a w konsekwencji wpłynąć
na podniesienie konkurencyjności całego regionu.
6.4. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju [4]
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (zwana dalej Koncepcją)

jest

podstawowym dokumentem określającym politykę państwa w dziedzinie przestrzennego
zagospodarowania kraju w perspektywie najbliższych dwudziestu lat (w horyzoncie 2025 r.).
Głównym celem przestrzennego zagospodarowania Polski jest wykorzystanie dobrze
wykształconej policentrycznej struktury funkcjonalno-przestrzennej kraju do dynamizacji
rozwoju Polski i przełamanie w ten sposób jej zapóźnienia cywilizacyjnego. Cel ten jest
zbieżny ze strategicznym celem NPR 2007–2013.
Zadania koncepcji
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa
zadania, jakie ma do spełnienia Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju.
1. Stworzenie ram dla różnych innych dokumentów i działań, co zakłada:
„wyrażenie” polityki przestrzennej państwa, kształtowanej i prowadzonej przez Radę
Ministrów (art. 3, ust. 4);
Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.

91

Lokalny Plan Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce
„określenie” uwarunkowań, celów i kierunków zrównoważonego rozwoju kraju (art. 47, ust.
2);
sformułowanie „zasad”, które powinny być uwzględnione podczas opracowywania studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (art. 9, ust. 2);
sformułowanie „ustaleń”, które mają być uwzględnione w planach zagospodarowania
przestrzennego województw (art. 39, ust. 4).
2. Określenie konkretnych elementów struktury przestrzennej, czyli:
obszarów metropolitalnych (art. 2, pkt. 9; także art. 47, ust. 2, pkt. 12); nie jest przy tym
jasne, w jakim zakresie Koncepcja ma odnieść się do obszarów metropolitalnych, bowiem w
innych miejscach ustawy umiejscawia się „określenie” obszarów metropolitalnych w
przestrzennych planach wojewódzkich (art. 39, ust. 3, pkt. 43 i ust. 64); tak więc ustawa za
„ustalenie” i „określenie” obszarów metropolitalnych czyni odpowiedzialnymi zarówno
Koncepcję, jak i plany wojewódzkie. Przyjęto w tej sytuacji, że rola Koncepcji ogranicza się do
wskazania

obszarów

metropolitalnych,

natomiast

dokładnej

delimitacji

dokonują

odpowiednie samorządy terytorialne;
rozmieszczenia infrastruktury społecznej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym;
rozmieszczenia obiektów infrastruktury technicznej i transportowej, strategicznych zasobów
wodnych i obiektów gospodarki wodnej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym;
obszarów problemowych o znaczeniu krajowym, w tym obszarów zagrożeń wymagających
szczegółowych studiów i planów.
6.5. PO Infrastruktura i Środowisko [5]
Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów
poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu
środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
PO Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i
ponadregionalnym.
Główny cel Programu realizować będzie dwa cele horyzontalne wymienione w NSS, tj.:
1. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podstawowe
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.
2. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich

marginalizacji

społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko będzie realizował zasadę zrównoważonego
rozwoju poprzez wspieranie inwestycji związanych bezpośrednio oraz pośrednio z ochroną
środowiska:
- Działania związane bezpośrednio z ochroną środowiska: projekty z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i rekultywacji, działania związane ze
zwiększeniem bezpieczeństwa ekologicznego, działania mające na celu

dostosowania

polskich przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska, działania związane z ochroną
różnorodności biologicznej, obszarami chronionymi, kształtowaniem postaw społecznych
sprzyjających ochronie środowiska etc. W ramach projektów będą również realizowane
działania dotyczące stosowania i rozwijania technologii środowiskowych (ETAP) zgodnie z VI
Programem Działań na Rzecz Środowiska.
- Działania związane pośrednio z ochroną środowiska: wspieranie działań oraz
projektów związanych z tzw. transportem przyjaznym środowisku – transport kolejowy,
transport morski, transport miejski w obszarach metropolitalnych, rozwój transportu
intermodalnego, poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych; wspierane będą również
działania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozwojem inteligentnych
systemów transportowych. W sektorze energetyki zaplanowano finansowanie projektów z
zakresu

zwiększenia

stopnia

wykorzystania

energii

i

obniżenia

energochłonności,

wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.
Zgodnie z tymi zasadami i wynikami diagnozy, wzrost atrakcyjności Polski i regionów będzie
osiągnięty dzięki inwestycjom w sześciu obszarach – transportu, środowiska, energetyki,
kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa wyższego – poprzez realizację następujących celów
szczegółowych Programu:
Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się
przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.
Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich
siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego
środków transportu.
Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację
dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii.
Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i
europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.
Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy.
Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów w zakresie
nowoczesnych technologii.
Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
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PO Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i
ponadregionalnym. Ponad 66% wydatków będzie przeznaczonych na realizację celów
Strategii Lizbońskiej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
realizowanych będzie 17 priorytetów:
I. Gospodarka wodno – ściekowa,
II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,
IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska,
V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,
VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T,
VII. Transport przyjazny środowisku,
VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe,
IX. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej,
X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,
XI. Bezpieczeństwo energetyczne,
XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe,
XIII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
XIV. Infrastruktura szkolnictwa wyższego,
XV. Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
XVI. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności,
XVII. Konkurencyjność regionów.

6.6. PO Kapitał Ludzki [6]
PO Kapitał Ludzki jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie Programu przez Radę Ministrów stanowi
potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu
z wykorzystaniem środków EFS.
Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym
również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z
Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy,
rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
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Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,
rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania
zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.
Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na
następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału
adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem
zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji
publicznej wszystkich szczebli, wdrażaniem zasady dobrego rządzenia oraz promocją zdrowia
zasobów pracy.
Celem głównym Programu jest: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów
ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich
pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów
wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.
6.7. PO Innowacyjna Gospodarka [7]
PO IG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach PO
IG będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji
otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi
o wysokiej

jakości,

a także wsparcie systemowe zapewniające

rozwój

środowiska

instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.
Cel główny programu zdefiniowano jako:
Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.
Do jego realizacji przyjęto następujące cele szczegółowe:
1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.
2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki.
3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym.
4.

Zwiększenie

udziału

innowacyjnych

produktów

polskiej

gospodarki

w

rynku

międzynarodowym.
5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.
6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych
w gospodarce.
W ramach programu realizowane będą następujące priorytety:
Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
Celem osi priorytetowej 1 jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez
realizację prac B+R w najważniejszych kierunkach dla rozwoju społeczno-gospodarczego
Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.

95

Lokalny Plan Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce
kraju, a także zwiększenie zapotrzebowania gospodarki na wysokie technologie bazujące na
wynikach prac B+R.
Infrastruktura sfery B+R,
Celem osi priorytetowej 2 jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji
oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek
naukowych działających w Polsce.
Kapitał dla innowacji,
Celem osi priorytetowej 3 jest zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw
innowacyjnych, a także zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł ich finansowania.
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
Celem osi priorytetowej 4 jest podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw
poprzez wzmocnienie popytu na nowe lub nowoczesne rozwiązania w gospodarce.
Dyfuzja innowacji,
Celem osi priorytetowej 5 jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług służących
wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego oraz tworzenie korzystnych
warunków współpracy, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej
przedsiębiorstw.
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym,
Celem osi priorytetowej 6 jest wzmocnienie marki „Polska” przez promocję Polski jako kraju
atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym i turystycznym, a także jako miejsca
nawiązywania wartościowych kontaktów gospodarczych.
Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
Celem osi priorytetowej 7 jest rozwój aplikacji informatycznych na potrzeby przedsiębiorców
– głównie z zakresu gospodarki, handlu oraz nauki - w celu zwiększenia innowacyjności
przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.

6.8. PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej [8]
W

latach

2007-2013

współpraca

w

wymiarze

transgranicznym,

transnarodowym

i międzyregionalnym będzie realizowana w ramach odrębnego celu polityki spójności Unii
Europejskiej –Cel Europejska Współpraca Terytorialna (EWT).
Europejska Współpraca Terytorialna służy wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych
projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej. Stanowi
kontynuację programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej
realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006.
Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
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Europejska Współpraca Terytorialna wdrażana będzie za pomocą 3 typów programów
operacyjnych:
- współpracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i
regionalnych,
- współpracy transnarodowej, ukierunkowanej na integrację terytorialną Unii Europejskiej
poprzez

wspieranie

dostępności,

zrównoważonego

rozwoju

obszarów

miejskich,

innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego,
- współpracy międzyregionalnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń i najlepszych
praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz
ochrony środowiska.
6.9. Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego (2005- 2025)
[9]
Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego definiuje długofalowe cele
rozwoju

sektora

mieszkaniowego,

podstawowy

katalog

zasad

kreowania

polityki

mieszkaniowej na poziomach lokalnym i centralnym, priorytety operacyjne oraz kierunki i
działania rozwojowe w latach 2005-2013.
Zasadniczym celem Strategii Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego
na lata 2005-2025 jest harmonizacja rozwoju rynku mieszkaniowego i rynku pracy pod
kątem zapewnienia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w ujęciu regionalnym i
krajowym.
Celem strategicznym długofalowego rozwoju mieszkalnictwa jest maksymalne zbliżenie
poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli do obecnego poziomu średniej
całej UE w okresie do 2025 r., przy wykorzystaniu sposobności tkwiących w perspektywie
stabilizacji demograficznej, przewidywanym wzroście gospodarczym oraz członkostwie Polski
w UE.
Osiągniecie celu strategicznego będzie przebiegało na płaszczyznach odpowiadających
podstawowym obecnie deficytom cywilizacyjnym w mieszkalnictwie, wyznaczających tym
samym trzy cele szczegółowe strategii:
1. likwidacja zjawiska niedobrowolnego wspólnego zamieszkiwania,
2. zbliżenie się do europejskich standardów powierzchniowych,
3. likwidacja deficytów w zakresie wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje i istotna
poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych.
6.10. Strategia Wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej [10]

Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
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Zintegrowana Polityka Produktowa jest inicjatywą Komisji Europejskiej i krajów
członkowskich Unii Europejskiej stanowiącą element szerszego procesu wspólnotowego
polegającego na tworzeniu w ramach Strategii Lizbońskiej najbardziej konkurencyjnej i
dynamicznej w świecie gospodarki opartej na wiedzy. Proces ten zmierza jednocześnie do
osiągnięcia większej spójności społecznej w Unii Europejskiej, stworzenia nowych miejsc
pracy i wysoko wydajnej gospodarki, której rozwój nie prowadziłby do dalszej degradacji
środowiska, lecz sprzyjał zachowaniu jego zasobów dla przyszłych pokoleń. Pozytywna
synergia między tymi wyżej wymienionymi elementami jest określana jako rozwój
zrównoważony i jako jedna z naczelnych wytycznych znalazła swe odbicie w wielu
dokumentach wspólnotowych.
Zintegrowana Polityka Produktowa opiera się na instrumentach stosowanych w
ramach wdrażania systemu zarządzania środowiskowego (np. EMAS), ekoznakowania i
stosowania informacji o oddziaływaniu produktu na środowisko. Innowacją jest koordynacja
tych instrumentów i wprowadzenie do systematycznego stosowania metod oceny cyklu życia
produktu.
Przedmiotem Zintegrowanej Polityki Produktowej są produkty i usługi .Zintegrowana
Polityka Produktowa ma być realizowana na poziomie krajowym i wspólnotowym. Na
poziomie krajowym zadania mają być realizowane we współdziałaniu przez przedsiębiorców,
organizacje konsumenckie, ekologiczne oraz administrację publiczną. Na poziomie
wspólnotowym zadania będzie realizowała Komisja Europejska we współpracy z Europejską
Agencją Środowiska i wymienionymi wyżej podmiotami z krajów członkowskich UE.
Główne cele ZPP :
Poprawa efektywności wykorzystania zasobów oraz lepsze zarządzanie surowcami i
odpadami. Ma to zapewnić, że o nie zostanie przekroczona odporność środowiska na presję
wynikającą z konsumpcji zasobów odnawialnych i nieodnawialnych.
Zintegrowana Polityka Produktowa powinna wpływać na:
- poprawę warunków rynkowych dla produktów przyjaznych środowisku (greener products),
- wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz całych gałęzi przemysłowych Unii
Europejskiej poprzez udział produktów przyjaznych środowisku w tworzeniu nowego rynku.
6.11. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2003-2010 [11]
Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych został przygotowany w oparciu o
zobowiązania Traktatu o Akcesji Polski do Unii Europejskiej z wykorzystaniem analizy i
oceny danych zawartych w przekazanych przez gminy i przedstawicieli wojewodów do
Ministerstwa Środowiska. Informacjach o stanie i zamierzeniach dotyczących realizacji przez
Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
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gminę przedsięwzięć w zakresie wyposażenia terenów zabudowanych i przeznaczonych pod
zabudowę, w zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych (wg stanu na
koniec 2002r.)".
Realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych wymaga podjęcia przez
administrację rządową i samorządową szeregu działań o zasadniczym znaczeniu dla realizacji
Programu:
- wprowadzenie w odpowiednich aktach prawnych uproszczonych procedur podejmowania
przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków rozumianej jako
podwyższanie efektu oczyszczania ścieków i rozwiązanie gospodarki osadami bez zwiększania
przepustowości oczyszczalni,
- przyspieszenie procedur prowadzących do zawarcia umów z funduszami o udziały w
finansowaniu przedsięwzięć i postępowanie o przyznanie środków pomocowych UE,
W wyniku realizacji Programu - to znaczy wypełnienia przez gminy wymagań artykułów 43 i
08 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (oraz rozporządzeń wykonawczych do tej
ustawy) - będą mogły być osiągnięte zobowiązania wynikające z Traktatu Akcesyjnego,
odwołującego się do dyrektywy 91/271/EWG. Ww. zapisy ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne zobowiązują gminy do realizacji zadania własnego gmin w zakresie usuwania i
oczyszczania ścieków (ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym . Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na obszarach aglomeracji wyznaczonych na ich terenie w
terminach:
• do 31 grudnia 2015r. w przypadku aglomeracji o RLM wynoszącej od 2000 do 15 000,
• do 31 grudnia 2010r. w przypadku aglomeracji o RLM wynoszącej powyżej 15 000.
Dla osiągnięcia zgodności z zobowiązaniami Traktatu Akcesyjnego w 2005r. i 2010r.
szczególna uwaga powinna być zwrócona na realizację przedsięwzięć w aglomeracjach o RLM
wynoszącej ≥ 15 000, które to przedsięwzięcia będą miały decydujące znaczenie w
wypełnieniu tych zobowiązań.
Zgodność z dyrektywą obejmuje także redukcję o 75% ładunków azotu ogólnego i fosforu
ogólnego odprowadzonego do odbiorników z oczyszczonymi ściekami komunalnymi na
terenie całego kraju (art. 45 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne i art. 5
ust 4 dyrektywy 91/271/EWG).
6.12. Polityka Ekologiczna Państwa 2003-2010 [12]
„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2007-2010” została sporządzona jako realizacja ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
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Podstawowym

warunkiem

skutecznej

realizacji

polityki

ekologicznej

państwa

jest

respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w strategiach i politykach w poszczególnych
dziedzinach gospodarowania, tj. uwzględnianie przy sporządzaniu tych strategii, polityk oraz
ich programów wykonawczych, na równi z celami gospodarczymi i społecznymi właściwymi
dla danego sektora, również celów ekologicznych. Dotyczy to energetyki, przemysłu,
transportu, gospodarki komunalnej i budownictwa, rolnictwa, leśnictwa,
turystyki i innych dziedzin działalności, które okazują presję na środowisko w formie
bezpośredniego lub pośredniego korzystania z jego zasobów oraz generowania zanieczyszczeń
i/ lub szkodliwych oddziaływań fizycznych. Instrumentem wspierającym lub wymuszającym
ekologizację polityk sektorowych będą strategiczne oceny ich oddziaływania na środowisko,
wykonywane przede wszystkim dla polityk i programów wymaganych ustawowo.
Wśród metod realizacji celów polityki ekologicznej państwa w ramach polityk
sektorowych priorytet będzie miało stosowanie tzw. dobrych praktyk gospodarowania i
systemów zarządzania środowiskowego, które pozwalają kojarzyć efekty gospodarcze z
efektami ekologicznymi.
6.13. Polityka Leśna Państwa [13]
Przedmiotem polityki leśnej Państwa są lasy wszystkich form własności i ich funkcje, cele i
zasady prowadzenia gospodarki leśnej oraz związki leśnictwa ze społeczeństwem z innymi
działami gospodarki narodowej i zarządzania, oraz innymi jednostkami organizacyjnymi
współdziałającymi z leśnictwem.
Nadrzędnym celem polityki leśnej jest wyznaczenie kompleksu działań kształtujących
stosunek człowieka do lasu, zmierzających do zachowania w zmieniającej się rzeczywistości
przyrodniczej i społeczno-gospodarczej warunków do trwałej w nieograniczonej perspektywie
czasowej wielofunkcyjności lasów, ich wszechstronnej użyteczności i ochrony oraz roli w
kształtowaniu środowiska przyrodniczego zgodnie z obecnymi i przyszłymi oczekiwaniami
społeczeństwa.
Zapewnienie trwałości lasów wraz z ich wielofunkcyjnością będzie osiągane przez:
• powiększanie zasobów leśnych kraju,
• polepszenie stanu zasobów leśnych i ich kompleksową ochronę,
• reorientację zarządzania lasami z poprzedniej dominacji modelu surowcowego na model
proekologicznej

i

zrównoważonej

odpowiadającej

kryteriom

ekonomicznie,

sformułowanym

dla

wielofunkcyjnej
Europy

w

gospodarki

procesie

leśnej

helsińskim

z

uwzględnieniem specyfiki leśnictwa polskiego.
Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
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Partnerami w realizacji polityki leśnej państwa są także administracja lokalna i
samorządy w zakresie:
bezpośredniej współpracy z nadleśnictwami i wzajemnej partycypacji w procesach
planistycznych (plany urządzenia lasów, plany przestrzennego zagospodarowania gmin,
plany ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych),
w programach podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej społeczności
lokalnej,
doskonalenie lokalnych modeli zrównoważonego rozwoju w oparciu m.in. o zasoby i walory
lasów.
6.14. Polityka Energetyczna Polski do 2025 [14]
Polityka energetyczna Polski do 2025 roku to dokument, który zawiera pakiet działań,
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności gospodarki,
jej efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska.
Za najistotniejsze zasady polityki energetycznej uważa się : zasadę harmonijnego
gospodarowania energią w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, pełną integrację
polskiej energetyki z europejską i światową, wypełnianie zobowiązań traktatowych Polski,
zasadę rynku konkurencyjnego z niezbędną administracyjną regulacją w obszarach, w
których mechanizmy rynkowe nie działają oraz wspomaganie rozwoju Odnawialnych Źródeł
Energii (OZE).
Główne cele krajowej polityki energetycznej.
Zasadniczym wyzwaniem dla polskiej polityki energetycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego kraju. Oznacza to: konieczność podejmowania działań gwarantujących
zaspokojenie potrzeb odbiorców po jak najniższych kosztach przy równoczesnym
uwzględnianiu wymagań bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, a także
równoważenie interesów wszystkich podmiotów życia społecznego i gospodarczego.
Za kluczowe elementy polskiej polityki energetycznej uznaje się:
1) bezpieczeństwo energetyczne co oznacza pokrycie bieżącego i perspektywicznego
zapotrzebowania na paliwo i energię. (Integralnym elementem tego bezpieczeństwa jest
dywersyfikacja dostępu do gazu i ropy naftowej.);
2) odnawialne źródła energii- celem strategicznym polityki państwa jest wspieranie
rozwoju odnawialnych źródeł energii i uzyskanie 7,5 proc. udziału energii, pochodzącej z tych
źródeł, w bilansie energii pierwotnej do roku 2010. Planuje się przeprowadzenie do 2008 r.
systemowej analizy mechanizmów wsparcia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a
Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
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także podjęcie inicjatywy dotyczącej objęcia nowych krajów członkowskich UE systemem
dopłat ze środków unijnych do wszystkich upraw energetycznych.
3) efektywność energetyczna gospodarki- zwiększenie efektywności nastąpi poprzez:
zmniejszenie energochłonności wyrobów, zwiększenie sprawności wytwarzania energii,
zmniejszenie energochłonności procesów przemysłowych, zmniejszenie strat energii w
przesyle i dystrybucji oraz wdrożenie systemów zarządzania popytem na energię.
4) poprawę konkurencyjności krajowych podmiotów gospodarczych oraz produktów i
usług oferowanych na rynkach międzynarodowych oraz rynku wewnętrznym;
5) ochronę środowiska przyrodniczego przed negatywnymi skutkami oddziaływania
energetyki.
6.15. Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej (2007-2013) [15]
Celem głównym rozwoju edukacji w Polsce jest podniesienie poziomu
wykształcenia społeczeństwa, tak by wykształcenie co najmniej średnie stało się bardziej
powszechne -(70%) w grupie wiekowej 25 – 45 lat w 2013 r., przy jednoczesnym
zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia.
Równocześnie konieczne jest stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji osób dorosłych, przede
wszystkim

kwalifikacji

zawodowych

oraz

ogólnych

kompetencji

niezbędnych

do

funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie.
Strategia systemu edukacji na lata 2007-2013 zakłada, że edukacja w Polsce jako integralny
system kształcenia (umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności) oraz wychowania
(kształtowanie i promowanie postaw) będzie:
ułatwiać każdemu realizację aspiracji oraz rozwój własny i wykorzystanie możliwości,
przygotowywać do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym,
kulturalnym i gospodarczym - w wymiarze lokalnym, narodowym i globalnym, skutecznie
przeciwdziałać wykluczeniu i marginalizacji osób oraz grup społecznych, reagować na zmiany
związane z rozwojem nauki, nowoczesnych technologii i globalizację, szybko i elastycznie
dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku pracy.
6.16. Strategia Gospodarki Wodnej(do 2020 r.) [16]
Ogólnym celem Strategii jest określenie podstawowych kierunków rozwoju gospodarki
wodnej do roku 2020 oraz sprecyzowanie działań umożliwiających realizację konstytucyjnej

Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
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zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu wodami. Na tym tle można wyodrębnić
następujące cele kierunkowe, odnoszące się do obszarów działań zawartych w Strategii:
- zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu
zasad zrównoważonego użytkowania wód;
- osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od
wody zależnych;
- podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.
CELE KIERUNKOWE GOSPODARKI WODNEJ :
Cel I : Zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy
poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód.
Cel II :

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów

wodnych i od wody zależnych.
Cel III : Podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.
6.17. Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności
Biologicznej [17]
Przedmiotem Strategii jest cała różnorodność biologiczna na wszystkich poziomach jej
organizacji, a więc różnorodność wewnątrzgatunkowa (genetyczna), międzygatunkowa i
ponadgatunkowa (ekosystemów i krajobrazów).
Całokształt

działań

podejmowanych

we

wszystkich

sferach

działalności

człowieka

(gospodarczej, ekonomicznej, naukowo-badawczej, prawnej i edukacyjnej) powinien służyć
osiągnięciu celu nadrzędnego, jakim jest:
Zachowanie całego rodzimego bogactwa przyrodniczego oraz zapewnienie trwałości
i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jego organizacji (wewnątrzgatunkowego,
międzygatunkowego i ponadgatunkowego).
Osiągnięcie

celu

nadrzędnego

wymaga

realizacji

czterech

zasadniczych

działań

strategicznych:
I. Rozpoznawanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej

oraz istniejących i

potencjalnych zagrożeń;
II. Usuwanie lub ograniczanie aktualnych i potencjalnych zagrożeń różnorodności
biologicznej;
III. Zachowanie i/lub wzbogacanie istniejących oraz odtwarzanie znikłych elementów
różnorodności biologicznej;

Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
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IV. Integracja działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z działaniami ważnych dla
tej ochrony sektorów gospodarki oraz administracji publicznej i społeczeństwa (w tym
organizacji pozarządowych).
6.18. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury (2004-2020 ) [18]
Opracowana przez Ministerstwo Kultury Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata
2004-2020, ma służyć kształtowaniu polityki kulturalnej oraz rozwojowi kultury w regionach.
Strategicznymi obszarami w okresie programowania 2004-2020 są:
a) promocja czytelnictwa i wsparcie sektora książek i wydawnictw,
b) ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie ochrona i rewaloryzacja zabytków,
c) rozwój szkolnictwa artystycznego, w tym rozbudowa i modernizacja infrastruktury oraz
unowocześnianie programów edukacji artystycznej i dostosowanie ich do rynku pracy,
d) wzmocnienie efektywności działania i roli instytucji artystycznych w kreowaniu sfery
kultury, w tym i promocji polskiej twórczości artystycznej,
e) stworzenie systemu wspierania współczesnej twórczości artystycznej, stworzenie instytucji
zajmujących się jej dokumentowaniem, gromadzeniem i udostępnianiem.
Strategia jest tworzona centralnie, dla obszaru całej Polski. Określa spójne działania
horyzontalne, realizowane w regionach.
W ramach prac nad Narodową Strategią Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 sformułowano
następujący cel strategiczny:
ZRÓWNOWAŻENIE ROZWOJU KULTURY W REGIONACH
oraz cele cząstkowe, w których uznano za istotne:
zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury, zachowanie dziedzictwa
kulturowego i aktywna ochrona zabytków, zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez
modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury.
6.19. Strategia Rozwoju Sportu (2007 -2015 ) [19]
Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, jest dokumentem wytyczającym kierunki
działań dla kultury fizycznej i sportu, określa

realizację celów i zadań, które mają

doprowadzić do znaczącej poprawy stanu polskiego sportu.
Główny cel strategiczny: AKTYWNE I SPRAWNE SPOŁECZEŃSTWO będzie
realizowany poprzez zadania ujęte w 3 priorytetach:
Popularyzacja sportu dla wszystkich.
Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
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Zakres priorytetu obejmuje szeroką problematykę działań mających wpływ na rozwój fizyczny
i osobowościowy człowieka, jego zdrowie i jakość życia. Celem strategii w realizacji tego
priorytetu jest osiągnięcie optymalnego poziomu utrwalenia zachowań prozdrowotnych
społeczeństwa w różnych grupach wiekowych, środowiskowych i zawodowych.
Wzrost poziomu wyników sportowych.
Zagadnienia wchodzące w zakres tego priorytetu obejmują swoim zasięgiem szeroko
rozumiany sport kwalifikowany, zarówno ten na najwyższym poziomie, jak i sport
młodzieżowy,

akademicki

i

paraolimpijski.

Sukcesy

sportowców

na

arenach

międzynarodowych a w szczególności w rywalizacji olimpijskiej, przyczyniają się do
upowszechniania sportu w świadomości społecznej. Podnosi się prestiż państwa na arenie
międzynarodowej.

Zwiększa

się

tym

samym

zainteresowanie

dzieci

i

młodzieży

zorganizowanymi formami aktywności fizycznej, co przyczynia się do szybszego rozwoju
poszczególnych dyscyplin sportowych.
Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej
Bez nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej nie jest możliwe odniesienie pełnego sukcesu
sportowego i upowszechnienie sportu. Celem priorytetu jest zmniejszenie dystansu, jaki w tej
dziedzinie dzieli Polskę od krajów europejskich. Szczególnie problem ten dotyczy stadionów
piłkarskich,

pełnowymiarowych

basenów

pływackich

i

ogólnodostępnych

obiektów

rekreacyjnych. Planowane obiekty muszą mieć najwyższy standard wykonawczy, spełniający
normy międzynarodowych federacji sportowych. Zakłada się wyrównanie wieloletnich
zaniedbań w małych miastach i na wsi. Strategia zakłada wzmocnienie inwestycji
strategicznych likwidując zaniedbania i wzmacniając infrastrukturę czołowych dyscyplin
olimpijskich.
6.20. Strategia Rozwoju Transportu (2007- 2013 ) [20]
Przyjmuje się, że jakość systemu transportowego jest jednym z czynników decydujących o
warunkach życia mieszkańców, o rozwoju gospodarczym kraju i regionów. Bez dobrze
rozwiniętej sieci transportowej nie można mówić o konkurencyjności gospodarki.
Transport jest również warunkiem koniecznym swobodnego przepływu towarów i usług.
Jednocześnie, niezbędne jest zapewnienie równowagi w systemie transportowym między
aspektami: społecznym, gospodarczym, przestrzennym i ekologicznym.
Strategia podkreśla znaczenie rozbudowanej sieci transportowej na bazie wysokiej jakości jej
infrastruktury oraz uwzględniając potrzebę równoważenia różnych aspektów rozwoju
transportu. Strategia przyjęła w dziedzinie transportu cele, które powinny zapewniać:

Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
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- poprawę bezpieczeństwa drogowego i nadanie temu bezpieczeństwu znaczenia
priorytetowego,
- zapobieganie zagęszczaniu dróg i przeniesienie obciążeń transportowych na kolejnictwo i
śródlądowe drogi wodne,
- przeciwdziałanie zagęszczeniu dróg powietrznych dzięki urzeczywistnieniu idei stworzenia
jednego europejskiego nieba,
- wspieranie praw pasażerów poprzez umiejscowienie potrzeb użytkowników transportu w
centrum strategii i zapewnienie skutecznego respektowania praw pasażerów,
- realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych zgodnych z opracowaną Paneuropejską
Siecią Transportową,
- podwyższanie poziomu jakości usług transportowych,
- wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania transportem.
Jako podstawowy cel polityki transportowej państwa przyjmuje się zdecydowaną poprawę
jakości systemu transportowego, jego rozbudowę zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju. Dla jego osiągnięcia sformułowano sześć celów szczegółowych:
Cel 1. Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu, jako czynnik poprawy
warunków życia i usuwania barier gospodarczych.
Cel 2. Poprawa konkurencyjności gospodarki polskiej, jako kluczowy instrument rozwoju
gospodarczego.
Cel 3. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego.
Cel 4. Integracja systemu transportowego w układzie gałęziowym i terytorialnym.
Cel 5. Poprawa bezpieczeństwa prowadząca do radykalnej redukcji liczby wypadków i
ograniczenia ich skutków (zabici i ranni) oraz – w rozumieniu społecznym – do poprawy
bezpieczeństwa osobistego użytkowników transportu i ochrony ładunków.
Cel 6. Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko warunków życia.
6.21. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 [21]
Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna
prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 - dokument przyjęty
przez Radę Ministrów 29 czerwca 2005 r.
Diagnoza stanu informatyzacji w Polsce wyraźnie pokazuje, że poziom rozwoju usług
elektronicznych świadczonych przez sektor publiczny i prywatny znacząco odbiega od
wskaźników

Unii

Europejskiej.

Niezbędne

jest

podjęcie

działań

wspierających

i

stymulujących wdrażanie eUsług w administracji publicznej, biznesie i ochronie zdrowia.
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Promowane powinny by rozwiązania nowoczesne, innowacyjne w skali europejskiej oparte w
szczególności o praktyczne wykorzystanie efektów programów ramowych badań i rozwoju.
Cele procesu informatyzacji Polski w perspektywie roku 2013 można nakreślić następująco:
- zlikwidowanie zjawiska „wykluczenia cyfrowego” w zagrożonych grupach społecznych i
obszarach geograficznych – sprowadzenie do poziomu marginalnego,
- wzrost penetracji wielokanałowego dostępu do szerokopasmowego Internetu do poziomu
ponad 90 % powierzchni kraju i co najmniej 75% populacji,
-

dalsze wzmocnienie infrastruktury teleinformatycznej nauki umożliwiające aktywne

uczestnictwo wszystkich jednostek naukowych w nowych formach aktywności jak np.
wirtualne organizacje naukowe,
- stworzenie wewnętrznej, bezpiecznej sieci administracji publicznej (centralnej i
samorządowej) docierającej do wszystkich jednostek administracji w całym kraju;
- stworzenie ogólnokrajowych, wielokanałowych zintegrowanych platform świadczenia usług
elektronicznych administracji wykorzystujących podpis cyfrowy i identyfikator elektroniczny,
w tym platform usług specjalizowanych (jak eTurystyka, eTransport),
- wdrożenie systemu identyfikacji obywatela bazującego na wielofunkcyjnych dokumentach
osobistych, stworzenie warunków do uruchomienia systemów eDemokracji;
- zapewnienie bezpiecznego i skutecznego dostępu on-line do wszystkich rejestrów
państwowych i systemów ewidencyjnych administracji publicznej;
- zwiększenie dostępności do systemu usług elektronicznych w Polsce _świadczonych
zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny do poziomu co najmniej 80 % usług – w
przypadku administracji 100 % usług świadczonych on-line,
- osiągniecie 95% wskaźnika dostępności i 90% wskaźnika nasycenia dla telewizji cyfrowej
- zwiększenie dostępności polskich zasobów cyfrowych w wersji wielojęzycznej w Internecie –
minimum 80% zasobów dostępnych dodatkowo w przynajmniej jednym języku oficjalnym
UE (obok polskiego),
- stworzenie warunków dla powszechności edukacji teleinformatycznej. Wzrost liczby
użytkowników wykorzystujących Internet w celach szkoleniowych i edukacyjnych do poziomu
minimum 75 %,
- wzrost liczby przedsiębiorstw wykorzystujących aplikacje eLearning w doskonaleniu
zawodowym swoich pracowników do ponad 90 %.
6.22. Regionalny Program Operacyjny (RPO) dla województwa podkarpackiego
na lata 2007-2013 [22]
RPO na lata 2007-2013 dla województwa podkarpackiego, obok regionalnych programów
pozostałych województw oraz programów operacyjnych, które będą zarządzane i wdrażane na
Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
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poziomie krajowym, jest jednym z narzędzi realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata
2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Kraju do 2015 roku. Program realizuje również założenia
Strategicznych Wytycznych Wspólnoty 2007-2013 opracowanych przez Komisję Europejską,
które określają głównie kierunki polityki spójności wspierającej wzrost gospodarczy i
zatrudnienie w kolejnym okresie programowania Funduszy Strukturalnych.
RPO dla województwa podkarpackiego będzie podstawą wykorzystania w regionie środków z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. RPO określa priorytety, kierunki oraz
wysokość środków, jakie otrzyma Województwo Podkarpackie na realizację polityki
regionalnej w latach 2007-2013.
Osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013 są spójne z najważniejszymi dokumentami programowymi Unii Europejskiej
(SWW, Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006) oraz krajowymi (NSRO). Przede wszystkim
jednak obszary wsparcia sformułowane w ramach RPO WP wynikają ze Strategii Rozwoju
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz są odpowiedzią na zidentyfikowane w
ramach analizy SWOT główne problemy województwa. Realizowane w ramach RPO WP
zadania przyczynią się do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest „wzrost krajowej i
międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej
Podkarpacia. Cel ten realizowany będzie
poprzez zidentyfikowane osie priorytetowe określające podstawowe rozwiązania strategiczne
na poziomie regionalnym.”
Region Podkarpacia to obszar, na którym widoczne są procesy szybkiej degradacji substancji
miejskiej oraz obiektów poprzemysłowych, będącej wynikiem transformacji gospodarczej
początku lat dziewięćdziesiątych, której skutkiem był upadek gałęzi przemysłu stanowiących
w przeszłości podstawę gospodarczej działalności regionu. Dlatego też, do realizacji celu
strategicznego programu niezbędne jest podjęcie działań z zakresu odnowy i rewitalizacji
zdegradowanych

obszarów

miejskich

(OŚ

PRIORYTETOWA

5.

SPÓJNOŚĆ

WEWNĄTRZREGIONALNA”).
Realizacja tej osi priorytetowej pozwoli na poprawę jakości życia mieszkańców regionu,
ożywienie gospodarcze na obszarach problemowych oraz przyczyni się do odbudowy więzi
społecznych i zapobiegania występowania zjawisk patologicznych, tak aby zapewnić
wewnętrzną

spójność

obszarów

problemowych

z

pozostałymi

obszarami

regionu.

Jednocześnie zapewni utrzymanie unikatowego w skali kraju charakteru wielu miast, co
przyczyni się do wzrostu ich atrakcyjności i konkurencyjności.
Cele i priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego na
lata 2007-2013 są w pełni zgodne z cele, głównym i zakresem priorytetów Strategii Rozwoju
Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.

108

Lokalny Plan Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce
Kraju. Ich realizacja zapewniać będzie bowiem wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców
regionu oraz umożliwiać dynamiczny i trwały rozwój regionalnej gospodarki.
6.23. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 [ 23]
Strategia Rozwoju Województwa jest najważniejszym dokumentem przygotowywanym przez
samorządy województw, określa bowiem cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na
terenie regionu. Dobra strategia przy tym powinna mieć charakter integracyjny nie tylko
w stosunku do mieszkańców, ale też i organizacji pozarządowych oraz jednostek administracji
publicznej wszystkich szczebli działających na danym terenie.
Strategia Rozwoju

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 wyznacza cele i

działania, służące podnoszeniu konkurencyjności regionu oraz przełamywaniu istniejących
jeszcze strukturalnych problemów gospodarczych i społecznych. Są to wyzwania, którym
województwo podkarpackie musi sprostać w dobie postępującego procesu globalizacji,
liberalizacji i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
Ramy Strategii wyznacza 8 głównych obszarów strategicznych, tj.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gospodarka regionu
Infrastruktura techniczna
Obszary wiejskie i rolnictwo
Ochrona środowiska
Kapitał społeczny
Współpraca międzynarodowa
Ochrona zdrowia
Zabezpieczenie społeczne.

Obszary te, jako kluczowe dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu, określone zostały
na podstawie wniosków wynikających z aktualnej diagnozy społeczno-gospodarczej regionu
oraz analizy zachodzących procesów zmian w różnych sferach aktywności województwa.
Układ każdego z obszarów strategicznych zawiera nadrzędny cel strategiczny, priorytety
rozwoju

oraz

kierunki

działań.

Strategia na lata 2007-2020 wyznacza kierunki polityki regionalnej dla różnych poziomów
administracji samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych, którzy sięgać będą
po ten dokument w poszukiwaniu konkretnych i precyzyjnych zapisów pomocnych w procesie
decyzyjnym, dotyczącym przede wszystkim wykorzystania finansowych środków publicznych.
Dokument ten jest kontynuacją większości priorytetów rozwoju dotychczas obowiązującej
Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego opracowanej na lata 2000-2006.
W celu oceny stopnia realizacji założonych celów strategicznych dokonywany będzie
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monitoring dokumentu w oparciu o zaproponowane na poziomie priorytetów wskaźniki.
Uzyskana w ten sposób ocena realizacji Strategii będzie podstawą jej okresowej aktualizacji.
Z kolei cel nadrzędny, sformułowany w Strategii Lizbońskiej, można ująć następująco:
„Uczynienie z Unii Europejskiej do 2010 roku opartej na wiedzy, a zarazem najbardziej
konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, zdolnej do systematycznego wzrostu
gospodarczego oraz trwałego rozwoju z większą liczbą lepszych miejsc pracy w warunkach
większej spójności społecznej”. W celu tym można wyodrębnić cele cząstkowe, które ogólnie
można podzielić na dwie kategorie, a mianowicie cele: gospodarcze i społeczne. W ramach tak
sformułowanego celu (celów) wyróżniono określone – wymienione dalej – priorytety, z
których część stanowi novum w ramach Strategii Lizbońskiej, uzgodnione podczas
posiedzenia Rady Europejskiej w Sztokholmie.
1.

Tworzenie

sprzyjających

innowacyjnych,

warunków

szczególnie

w

powstawania

grupie

MSP

i

oraz

rozwoju

firm

stymulowanie

przedsiębiorczości. W tym priorytecie podkreślono konieczność podjęcia działań
zmierzających

do

obniżenia

kosztów

prowadzenia

działalności

gospodarczej

i

wyeliminowania zbędnej biurokracji.
2. Rozwój aktywnej polityki zatrudnienia
W efekcie realizacji tego priorytetu w roku 2010 powinien nastąpić wzrost poziomu
zatrudnienia w krajach członkowskich do 70%, a udział kobiet na rynku pracy zwiększyć się
do 60%. Żeby to osiągnąć trzeba zróżnicować cele i działania w zależności od indywidualnej
sytuacji każdego z państw członkowskich. Bez wątpienia konieczne jest podejmowanie
dalszych intensywnych działań na rzecz zwiększenia zdolności zatrudnienia, zainteresowania
szkoleniami ustawicznymi, wzrostu zatrudnienia w sektorze usług oraz realizacji polityki
równouprawnienia m.in. poprzez tworzenie korzystnych warunków do łączenia pracy
zawodowej z życiem rodzinnym.
3. Inwestowanie w zasoby ludzkie
Realizacji tego priorytetu mają sprzyjać działania, na skutek których europejskie systemy
edukacji i kształcenia zostaną dostosowane do potrzeb społeczeństwa opartego na wiedzy.
Powinny także zapewnić poprawę poziomu i standardów zatrudnienia poprzez rozwijanie
systemów

edukacyjno-szkoleniowych,

które

byłyby

ściśle

dopasowane

do

potrzeb

poszczególnych grup społecznych i zawodowych. Wśród istotnych działań wymieniono:
przekształcanie szkół i ośrodków szkoleniowych, wprowadzenie europejskiego certyfikatu
potwierdzającego posiadanie podstawowych umiejętności informatycznych, zdefiniowanie
środków na rzecz zwiększenia mobilności studentów oraz kadry nauczycielskiej i
instruktorskiej. Osiągnąć to można poprzez znoszenie istniejących barier w uznawaniu czasu
Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
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odbywania nauki i posiadanych kwalifikacji, rozwój kształcenia ustawicznego oraz
pokonywanie deficytów kadrowych wśród pracowników nauki i techniki
4. Zabezpieczenie społeczne i promowanie integracji społecznej
Do realizacji tego priorytetu potrzebne jest zapewnienie równowagi i trwałości systemów
zabezpieczeń społecznych, walka z postępującą marginalizacją społeczną oraz zwiększenie roli
partnerów społecznych.
5. Poprawa jakości zatrudnienia
Działania w ramach tego priorytetu powinny zmierzać w kierunku jednoczesnego zwiększania
zarówno liczby, jak i jakości miejsc pracy (przy zachowaniu równości szans osób
niepełnosprawnych oraz równości mężczyzn i kobiet), promowania elastycznej organizacji
pracy (pozwalającej łatwiej godzić życie zawodowe z osobistym), edukacji i kształcenia
ustawicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
6. Mobilność pracowników – otwarcie europejskich rynków pracy
Priorytet ten powinien być realizowany poprzez działania skierowane na likwidację przeszkód
w mobilności zawodowej pracowników, w tym studentów, osób przyuczających się, młodych
wolontariuszy i nauczycieli czy też ewentualne stworzenie centralnej europejskiej bazy
danych dotyczącej mobilności zawodowej.
Wymienione priorytety trzeba uznać za kluczowe w kontekście zagadnień
rozwoju regionalnego. Należy je jednak uzupełnić o ustalenia z Göteborgu, w których
rozwój zrównoważony uznano za cel globalny, a zatem wpływający na każdy aspekt
aktywności politycznej w krajach Unii Europejskiej, w tym na polityki sektorowe i regionalne.

6.24 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Oleszyce na lata 2004 – 2010
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.
Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
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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
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.

Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
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CEL 2. Stworzenie bazy dla drobnego przetwórstwa
1. Wsparcie lokalnych przedsiębiorców tworzących zakłady przetwórcze.
2. Założenie we współpracy z UMiG (lub przy nim) Stowarzyszenia
Przedsiębiorczości (nazwa wedle uznania).

Rozwoju

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
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.
Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
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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.
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.
Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
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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
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.
Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.

115

Lokalny Plan Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce
2. Organizacja szkoleń dla rolników przy współpracy z Zespołem Szkół .
3. Promocja dzieci szczególnie uzdolnionych.

6.25. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce
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
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
będą też sprzyjały 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.
Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
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Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
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6.26 Matryca powiązania obszarów rozwojowych Lokalnego Planu Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2007-2015 z
priorytetami dokumentów strategicznych określających rozwój gminy, regionu i kraju

GŁÓWNE CELE, PRIORYTETY
NAZWA
DOKUMENTU
Strategia Rozwoju
Kraju na lata 2007 –
2015 [1]
Narodowa Strategia
Spójności 2007-2013
[2]

OBSZARY ROZWOJOWE
I

Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski:
poszczególnych obywateli i rodzin.
Podjęcie i uruchomienie przedsięwzięć, które zapewnią
utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu, w
następstwie wzmocnienia konkurencyjności regionów i
przedsiębiorstw.

II

III

III.
+

+

IV

IV.

V.

IX.
+

+

V
VI.

VII.

X.
+

XII.
+

Narodowa Strategia
Wzrost konkurencyjności polskich regionów, poprzez
Rozwoju Regionalnego wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych
na lata 2007-2013 [3] marginalizacją.

XIV.
Koncepcja Polityki
Przestrzennego
Zagospodarowania
Kraju [4]

Wykorzystanie dobrze wykształconej policentrycznej
struktury funkcjonalno-przestrzennej kraju do dynamizacji
rozwoju Polski i przełamanie w ten sposób jej zapóźnienia
cywilizacyjnego.

XIX.
+
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+

+

XV.

+

XVII.

XX.
+

XXII.
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PO Infrastruktura i
Środowisko [5]

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i
społecznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu
konkurencyjności Polski.

+
GŁÓWNE CELE, PRIORYTETY
NAZWA
DOKUMENTU

I

PO Innowacyjna
Gospodarka [7]

Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne
przedsiębiorstwa.

PO Europejskiej
Współpracy
Terytorialnej
[8]

Wspieranie, promocja i realizacja wspólnych projektów o
charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii
Europejskiej.

Strategia Wdrażania w
Polsce Zintegrowanej
Polityki Produktowej

II

Poprawa efektywności wykorzystania zasobów oraz lepsze
zarządzanie surowcami i odpadami.
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III

XXIII. XXIV.

XXVIII
+

Strategia
Maksymalne zbliżenie poziomu zaspokojenia potrzeb
Długofalowego
mieszkaniowych obywateli do obecnego poziomu średniej
Rozwoju Sektora
całej UE w okresie do 2025 r.
Mieszkaniowego 20052025
[9]

+
OBSZARY ROZWOJOWE

+

XXIX.
+

IV

+
V

XXV.

XXVII
XXVI. .
+

XXX.

XXXII
XXXI. .
+

XXXIII
XXXIV
.
+

+
XXXVI XXXI
II.
X.

XXXV XXXVI XXXV
.
II.
XL.
XLI.
XLII.
+
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[10]
Krajowy Program
Oczyszczania Ścieków
Komunalnych
2003-2010
[11]

Wprowadzenie
uproszczonych
inwestycyjnych
ścieków.

w odpowiednich aktach prawnych
procedur podejmowania przedsięwzięć
w zakresie modernizacji oczyszczalni

XLIII.

Polityka Ekologiczna
Państwa 2007-2010
[12]

II

Strategia Rozwoju

Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa.

Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.

III

IV

+

Wyznaczenie kompleksu działań kształtujących stosunek
Polityka Leśna Państwa człowieka do lasu, zmierzających do zachowania w
[13]
zmieniającej się rzeczywistości wielofunkcyjności lasów.
Założenia polityki
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.
energetycznej Polski do
2020 roku
[14]

XLVI.

XLVII.

OBSZARY ROZWOJOWE
I

Stosowanie tzw. dobrych praktyk gospodarowania i
systemów zarządzania środowiskowego, które pozwalają
kojarzyć efekty gospodarcze z efektami ekologicznymi.

XLV.

+

GŁÓWNE CELE, PRIORYTETY
NAZWA
DOKUMENTU

XLIV.

V

+

+

+

+
XLVIII. XLIX.

L.

LII.
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Edukacji Narodowej
2007-2013
[15]
Strategia Gospodarki
Wodnej (do 2020r.)
[16]
Krajowa Strategia
Ochrony i
Umiarkowanego
Użytkowania
Różnorodności
Biologicznej
[17]

+
Określenie podstawowych kierunków rozwoju gospodarki
wodnej do roku 2020 oraz sprecyzowanie działań
umożliwiających
realizację
konstytucyjnej
zasady
zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu wodami.
Zachowanie całego rodzimego bogactwa przyrodniczego
oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich
poziomów jego organizacji.

LIV.

+

LV.

LVII.

LXII.
+
GŁÓWNE CELE, PRIORYTETY

NAZWA
DOKUMENTU

I

LIX.
LX.
OBSZARY ROZWOJOWE
II

III

Narodowa
Strategia Zrównoważenie rozwoju kultury w regionach.
Rozwoju
Kultury
2004-2020 [18]
Strategia Rozwoju
Sportu (do 2015 r.)
[19]

Aktywne i sprawne społeczeństwo.

Strategia Rozwoju

Zdecydowana poprawa jakości systemu transportowego,

+

+

Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.

IV

LXV.
+

+

V

LXIII.

LXVI.
+

LXVIII.
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Transportu (do 2013 r.)
[20]
Strategia kierunkowa
rozwoju informatyzacji
Polski do roku 2013
[21]

jego rozbudowa zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju.
Zlikwidowanie
zagrożonych

+
zjawiska
grupach

„wykluczenia

cyfrowego”

społecznych

i

w

obszarach

geograficznych.

+

Regionalny Program
Wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności
Operacyjny (RPO) dla
gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej
województwa
podkarpackiego na lata Podkarpacia.
2007-2013 [22]
Strategia Rozwoju
Województwa
Podkarpackiego
2007-2020 [23]

+

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.

+

GŁÓWNE CELE, PRIORYTETY
NAZWA
DOKUMENTU

Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
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+

I

+

+

+
OBSZARY ROZWOJOWE
II

III

IV

V
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Stworzenie odpowiednich warunków do inwestycji
Plan
Rozwoju
Lokalnego
Miasta
i Utrzymywanie w należytym stanie istniejącej infrastruktury
Gminy Oleszyce na lata technicznej.
2004-2006 [24]

Strategia Rozwoju
Miasta i Gminy
Oleszyce [25]

Wyższy poziom życia mieszkańców.
Wzrost koniunktury gospodarczej.
Infrastruktura techniczna zabezpieczająca potrzeby
mieszkańców.
Większa dbałość o środowisko.
Wystarczające, zadowalające zaspokojenie potrzeb
społecznych.

Rozdział VI: Powiązanie obszarów rozwojowych LPR z innymi działaniami
realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
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+

+

+

+

+

+

+

+
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