Strategia Rozwoju Sudety 2030

Załącznik 1. Analiza strategii gminnych w podziale na powiaty
Wspólne obszary interwencji w strategiach gmin Powiatu Bolesławieckiego
W strategiach gminnych gmin Powiatu Bolesławieckiego zidentyfikowano następujące obszary wspólne w
celach strategicznych i operacyjnych:















Wysoka jakość życia;
Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej, promocja przedsiębiorców i ich oferty na zewnątrz;
Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej oraz oferty turystyczno-rekreacyjnej i edukacyjnej w oparciu o
zasoby przyrodnicze i kulturowe; rozwój turystyki;
Wzmocnienie działań promocyjnych gmin, w tym promocja atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie
gmin;
Wyznaczenie terenów pod inwestycje i przyciąganie inwestorów zewnętrznych;
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie ochrony przed klęskami i katastrofami
naturalnymi, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej sanitarno-epidemiologicznej oraz działania na
rzecz zapewnienia poczucia spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców przed negatywnymi zachowaniami i
patologią;
Ochrona środowiska naturalnego, poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych i prywatnych
dla zminimalizowania emisji zanieczyszczeń i energooszczędności; zwiększenie wykorzystania OZE;
promocja zachowań proekologicznych;
Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych, poprawa infrastruktury technicznej w zakresie ochrony
zdrowia;
Wzbogacenie infrastruktury kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej w nowe obiekty – rozbudowa infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej;
Poprawa dostępności komunikacyjnej i jakości infrastruktury transportu, przede wszystkim drogowej – bieżąca
modernizacja i rozbudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą około drogową, tzn. ciągami pieszymi,
oświetleniem itp.
Rozwój infrastruktury publicznej i technicznej, w tym rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej;
Efektywne zarządzanie odpadami komunalnymi, w tym m.in. poprawa w zakresie zbiórki selektywnej
odpadów;
Poprawa jakości oferty edukacyjnej w gminach;

Wspólne obszary interwencji w strategiach gmin Powiatu Dzierżoniowskiego
W strategiach gminnych Powiatu Dzierżoniowskiego zidentyfikowano następujące obszary wspólne w celach
strategicznych i operacyjnych:














Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej oraz małych i średnich przedsiębiorstw;
Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej (drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie, ścieżki pieszorowerowe) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej gmin;
Rewitalizacja obszarów i obiektów zdegradowanych;
Ochrona środowiska przyrodniczego, szczególnie w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej, budowę
kanalizacji, poprawę jakości powietrza, wspieranie termomodernizacji budynków, edukację proekologiczną
społeczeństwa;
Budowa lub adaptacja istniejących obiektów na cele mieszkaniowe oraz wspieranie budownictwa;
Wspieranie rozwoju turystyki poprzez poprawę infrastruktury turystycznej oraz działania promocyjne;
Promocja kultury i sportu i aktywnych form spędzania wolnego czasu, a także inwestycje w poprawę jakości
obiektów sportowych;
Organizacja imprez kulturalnych i sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i nawet
międzynarodowym w celu promocji gmin regionu i zwiększenia ruchu turystycznego;
Poprawa jakości życia mieszkańców;
Działania w zakresie edukacji: zapewnienie edukacji dzieci na wysokim poziomie, zapewnienie edukacji na
zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, wspieranie rozwijania zainteresowań przez dzieci i młodzież,
promowanie zasady uczenia się przez całe życie wśród dorosłych;
Wspieranie rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia oraz ułatwienie dostępu do usług opieki zdrowotnej;
Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, z niepełnosprawnościami, poprawienie
dostępu do usług opieki społecznej, przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i narkotyków;
Aktywizacja społeczeństwa i rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
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Rozwijanie współpracy: pomiędzy JST a NGO, pomiędzy JST a przedsiębiorcami, pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego w celu realizacji wspólnych celów, np. działań promocji.

Wspólne obszary interwencji w strategiach gmin Powiatu Jaworskiego
W strategiach gminnych gmin Powiatu Jaworskiego zidentyfikowano następujące obszary wspólne w celach
strategicznych i operacyjnych:








Poprawa jakości życia mieszkańców;
Rozwój instrumentów wspierających przedsiębiorczości lokalnej oraz działania zmierzające do pozyskania
inwestorów z zewnętrz;
Rozwój turystyki;
Rewitalizacja obszarów i obiektów zdegradowanych;
Promocja kultury i sportu i aktywnych form spędzania wolnego czasu, a także inwestycje w poprawę jakości
obiektów sportowych;
Ochrona środowiska przyrodniczego, szczególnie w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej, budowę
kanalizacji, poprawę jakości powietrza oraz rozwój postaw proekologicznych;
Poprawa jakości i dostępu do usług publicznych, w tym przede wszystkim w zakresie edukacji;

Wspólne obszary interwencji w strategiach gmin Powiatu Jeleniogórskiego
W strategiach gminnych gmin Powiatu Jeleniogórskiego zidentyfikowano następujące obszary wspólne w
celach strategicznych i operacyjnych:






















Turystyka jako podstawowa gałąź gospodarki i obszarów interwencji w gminach Powiatu Jeleniogórskiego.
Podstawowy cel – zwiększenie liczby turystów odwiedzających gminy;
Poprawa dostępności do infrastruktury turystycznej;
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej;
Poprawa jakości życia mieszkańców;
Rewitalizacja obszarów i obiektów zdegradowanych w gminach;
Wspieranie przedsiębiorczości, szczególnie w branży turystycznej;
Stworzenie dogodnych warunków inwestorom, przy czym wspomina się o inwestycjach w nieinwazyjne
gałęzie przemysłu;
Podniesienie jakości edukacji, wspieranie szkolnictwa zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do
potrzeb lokalnego rynku pracy;
Organizacja imprez kulturalnych i sportowych, które przyczynią się do promocji gmin;
Podniesienia jakości i dostępności usług publicznych w gminach, w tym przede wszystkim edukacji i opieki
zdrowotnej;
Promowanie zasad edukacji przez całe życie wśród osób dorosłych;
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i informatycznemu;
Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego;
Ochrona środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim ograniczanie niskiej emisji, poprawa jakości
powietrza, poprawa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
Edukacja i promocja w zakresie zachowań proekologicznych;
Wspieranie zaangażowania społeczności lokalnych do większego zaangażowania na rzecz realizacji strategii,
budowa społeczeństwa obywatelskiego;
Popularyzacja i pobudzenie aktywności kulturalnej mieszkańców oraz wykorzystanie walorów historycznych i
dziedzictwa kulturowego w gminach;
Promowanie wśród mieszkańców sportu i aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego oraz poprawa jakości i
modernizacja obiektów i infrastruktury sportowej;
Rozwój infrastruktury transportowej, przede wszystkim drogowej;
Poprawa bezpieczeństwa w gminach;
Przeciwdziałanie emigracji z gmin, szczególnie ludzi młodych.

Wspólne obszary interwencji w strategiach gmin Powiatu Kamiennogórskiego
W strategiach gminnych gmin Powiatu Kamiennogórskiego zidentyfikowano następujące obszary wspólne w
celach strategicznych i operacyjnych:



Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej;
Rozwój turystyki;
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Ochrona środowiska przyrodniczego, w tym przede wszystkim ograniczenie niskiej emisji, termomodernizacja
budynków oraz dbałość o walory przyrodnicze na terenach gmin;
Poprawa w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej i kanalizacyjnej;
Rewitalizacja obszarów i obiektów zdegradowanych, w tym przede wszystkim poprzemysłowych;
Rozbudowa i poprawa jakości dróg i ciągów pieszych oraz poprawa dostępności komunikacyjnej gmin;
Aktywizacja społeczności lokalnej oraz zwiększenie działań mieszkańców na rzecz rozwoju Gminy;
Promocja gmin;
Poprawa jakości życia i zapewnienie wysokiego standardu życia mieszkańców;
Efektywne prowadzenie edukacji oraz promocja szkolnictwa zawodowego, z ofertą dostosowaną do potrzeb
przedsiębiorców i lokalnego rynku pracy;
Dbałość o wysoki poziom opieki zdrowotnej;
Przyciągnie inwestorów;
Promowanie partycypacji społecznej oraz społeczeństwa obywatelskiego;
Rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjnej;

Wspólne obszary interwencji w strategiach gmin Powiatu Kłodzkiego
W strategiach gminnych gmin Powiatu Kłodzkiego zidentyfikowano następujące obszary wspólne w celach
strategicznych i operacyjnych:















Działania inwestycyjne w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej;
Działania mające na celu poprawę infrastruktury technicznej na terenie gmin (drogi, woda, kanalizacja,
oświetlenie) oraz dostępności transportowej;
Wyrównanie szans rozwojowych mieszkańców obszarów wiejskich w porównaniu do mieszkańców miast z
zachowaniem dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
Rewitalizacja obszarów społecznie, gospodarczo, przestrzennie i środowiskowo zdegradowanych oraz
obiektów dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych;
Wspieranie przedsiębiorczości i przyciąganie inwestorów poprzez podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej
gmin;
Działania promocyjne skierowane na poprawę wizerunku miast i gmin oraz kreowanie ich marki;
Promowania włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i
rekreacyjnych;
Ochrona środowiska naturalnego, szczególnie w zakresie ograniczania niskiej emisji oraz poprawy
efektywności energetycznej obiektów, a także podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców;
Poprawa jakości życia mieszkańców, m.in. poprzez dostęp do wysokiej jakości infrastruktury transportowej
oraz sportowo-rekreacyjnej (poprawa jakości tej infrastruktury);
Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego;
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej;
Działania w zakresie włączenia społecznego, przeciwdziałanie ubóstwu i patologiom społecznym;
Poprawa jakości kształcenia i edukacji, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb przedsiębiorców i
lokalnego rynku pracy;
Podniesienie dostępności i jakości infrastruktury zdrowotnej;

Wspólne obszary interwencji w strategiach gmin Powiatu Lubańskiego
W strategiach gminnych gmin Powiatu Lubańskiego zidentyfikowano następujące obszary wspólne w celach
strategicznych i operacyjnych:









Wspieranie przedsiębiorczości, przede wszystkim tworzenia przedsiębiorstw w sektorze turystyki oraz
wspieranie sektora MŚP;
Poprawa warunków inwestycyjnych i działania zmierzające do pozyskania inwestorów;
Rozwój turystyki i produktów turystycznych;
Promocja gmin, szczególnie promocja pod kątem turystyki i zwiększania liczby turystów w gminach, jak
również promocja jako dobrego miejsca do lokowania inwestycji, mająca na celu pozyskanie inwestorów;
Inwestycje w infrastrukturę turystyczną mające na celu odbudowę jej potencjału i funkcji;
Inwestycje w infrastrukturę drogową: bieżące remonty oraz rozbudowa i budowa dróg łącznie z obwodnicami
miejscowości oraz infrastrukturą około drogową: ciągami pieszymi, barierami zabezpieczającymi,
oświetleniem, jak również rozwój infrastruktury ścieżek i dróg rowerowych;
Inwestycje w obszarze infrastruktury technicznej i społecznej: rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i internetowej, oświatowej, sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej;
Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz włączenia społecznego grup zagrożonych
wykluczeniem;
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Wspieranie działań z obszaru ochrony środowiska mających na celu zachowanie walorów przyrodniczych
gmin, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, efektywnego zarządzania gospodarką odpadami;
Edukacja ekologiczna i promocja w zakresie zachowań proekologicznych;
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gmin, w tym głównie ochrona przeciwpowodziowa;
Podniesienie jakości edukacji i dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych (cele te pojawiają się jedynie
w dwóch strategiach gminnych na tym obszarze: gminy miejskiej Lubań oraz gminy Olszyna). Dodatkowo w
mieście Lubań podniesiono postulat lobbingu na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście;
Dodatkowo w przypadku gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich pojawiają się cele związane z promocją i
wspieraniem na terenach wiejskich ekologicznej produkcji rolnej oraz poprawą jakości produkcji rolnej, jak
również wspieranie rozwoju pozarolniczych form działalności na terenach wiejskich.

Wspólne obszary interwencji w strategiach gmin Powiatu Lwóweckiego
W strategiach gminnych gmin Powiatu Lwóweckiego zidentyfikowano następujące obszary wspólne w celach
strategicznych i operacyjnych:


















Wspieranie i promowanie przedsiębiorczości, kreowanie dogodnych warunków w gminach do zakładania i
rozwoju przedsiębiorstw lokalnych, wspieranie sektora MŚP;
Kreowanie pozytywnych warunków dla inwestycji, łącznie z przygotowaniem terenów pod inwestycje,
promocja gmin jako dobrego miejsca do lokowania inwestycji, działania mające na celu pozyskiwanie
inwestorów;
Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i historycznych gmin;
Inwestycje w rozwój bazy turystycznej i rewitalizację obiektów turystycznych i atrakcji historycznych;
Działania promocyjne gmin w zakresie turystyki oraz promowania gmin jako miejsca atrakcyjnego dla
lokowania inwestycji;
Inwestycje w poprawę stanu infrastruktury drogowej poprzez remonty i rozbudowy dróg łącznie z
infrastrukturą około drogową: ciągami pieszymi, oświetleniem, barierami itp.
Rozbudowa infrastruktury rowerowej, przede wszystkim sieci dróg rowerowych jako dodatkowej atrakcji
turystycznej oraz infrastruktury społecznej;
Poprawa jakości i standardów życia mieszkańców;
Działania w zakresie podniesienia jakości edukacji poprzez poszerzenie ilości zajęć pozalekcyjnych oraz
inwestycje w rozwój technicznej bazy oświatowej;
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w gminach, do których zaliczono wspieranie służb: straży
pożarnej, straży miejskich oraz policji, podniesienie bezpieczeństwa na drogach oraz działania w zakresie
zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
Działania w obszarze ochrony środowiska naturalnego, do których zaliczono ograniczanie niskiej emisji,
termomodernizacja budynków, ochrona walorów przyrodniczych gmin, inwestycje w infrastrukturę
techniczną, głównie wodno-kanalizacyjną i ściekową;
Edukacja ekologiczna i promocja zachowań proekologicznych mieszkańców;
Podnoszenie jakości usług społecznych w gminach, w tym głównie usług edukacyjnych;
Działania w zakresie walki z wykluczeniem społecznym mieszkańców, w tym wykluczeniem cyfrowym
(działania w zakresie zwiększenia dostępu do Internetu mieszkańców);
Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych oraz działania w zakresie profilaktyki;
Poprawa jakości i dostępności usług publicznych dla mieszkańców, szczególnie tych, świadczonych przez
organy administracji publicznej;
W strategiach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich pojawiają się cele związane z promocją ekologicznej
produkcji rolniczej oraz wyrównywania szans w dostępie do edukacji i usług publicznych pomiędzy ludnością
zamieszkującą obszary wiejskie i obszary miejskie.

Wspólne obszary interwencji w strategiach gmin Powiatu Świdnickiego
W strategiach gminnych gmin Powiatu Świdnickiego zidentyfikowano następujące obszary wspólne w celach
strategicznych i operacyjnych:






Kreowanie, wspieranie i promowanie przedsiębiorczości, wspieranie małych i średnich przedsiębiorców na
terenach gmin;
Efektywne pozyskiwanie nowych inwestorów i przygotowanie odpowiednich terenów pod inwestycje;
Wspieranie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, głównie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
infrastruktury społecznej w gminach;
Rozwój i poprawa jakości bazy rekreacyjnej, remont i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej;
Poprawa jakości i usprawnienie systemu transportowego, w tym remonty i budowy dróg z infrastrukturą
około-drogową (chodników i ciągów pieszych, oświetlenia), budowa ścieżek rowerowych;
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Zapewnienie wysokiego poziomu szkolnictwa, poprawa jakości kształcenia, poprawa stanu technicznego
obiektów oświatowych i kulturalnych, inwestycje w modernizację i rozbudowę infrastruktury oświatowej;
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, w tym działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
powodziowego;
Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców poprzez wzrost jakości i dostępności usług w jednostkach
ochrony zdrowia, działania w zakresie profilaktyki;
Rozwój turystyki oraz przedsiębiorczości w tym zakresie (z wyjątkiem strategii gminy Żarów);
Ochrona środowiska, wspieranie działań i projektów proekologicznych, edukacja proekologiczna, efektywne
gospodarowanie odpadami, w tym poprawa w zakresie selektywnej zbiórki odpadów;
Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców;
Poprawa w zakresie dostępu do usług publicznych, opieki socjalnej, walki z wykluczeniem społecznym i
cyfrowym, działania w zakresie poprawy dostępności obiektów i usług dla osób niepełnosprawnych;
W gminach wiejskich pojawiają się cele związane z wyrównywaniem szans ludności wiejskiej, wspieranie i
rozwój działalności i przedsiębiorczości pozarolniczej na terenach wiejskich, a także promocja ekologicznej
produkcji rolnej.

Wspólne obszary interwencji w strategiach gmin Powiatu Wałbrzyskiego
W strategiach gminnych gmin Powiatu Wałbrzyskiego zidentyfikowano następujące obszary wspólne w celach
strategicznych i operacyjnych:
















Kreowanie, wspieranie i promowanie przedsiębiorczości, wspieranie małych i średnich przedsiębiorców na
terenach gmin;
Poszukiwanie i efektywne pozyskiwanie nowych inwestorów i przygotowanie odpowiednich terenów pod
inwestycje, wykorzystywanie potencjału Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i pozyskiwanie
inwestorów do strefy;
Wspieranie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, głównie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
infrastruktury społecznej w gminach;
Rozwój i poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej, remonty i modernizacja
infrastruktury oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych (wprost ten ostatni postulat pojawia
się w niektórych strategiach), poprawa w zakresie jakości i możliwości spędzania czasu wolnego przez
mieszkańców i turystów, promocja aktywnego spędzania jako element promocji zachowań prozdrowotnych;
Działania w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej, poprawa jakości i usprawnienie systemu
transportowego, w tym remonty i budowy dróg wraz z infrastrukturą około-drogową (chodników i ciągów
pieszych, oświetlenia), budowa ścieżek rowerowych;
Zapewnienie wysokiego poziomu edukacji, poprawa jakości kształcenia, poprawa stanu technicznego
obiektów oświatowych i kulturalnych, inwestycje w modernizację i rozbudowę infrastruktury oświatowej, a
także w przypadku strategii gmin miejskich pojawiają się postulaty wspierania rozwoju szkolnictwa
zawodowego oraz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy;
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym bezpieczeństwa powodziowego, oraz poczucia bezpieczeństwa;
Działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w tym poprawa jakości powietrza, ograniczanie niskiej
emisji, wspieranie edukacji ekologicznej, postaw i zachowań proekologicznych;
Poprawa jakości i dostępności do usług ochrony zdrowia, promocja prozdrowotnych zachowań i zdrowego
trybu życia, działania w zakresie profilaktyki;
Inwestycje w infrastrukturę społeczną, w tym poprawa jakości technicznej infrastruktury oświatowej;
Rozwór i promocja turystyki, inwestycje w rewitalizację, podniesienie jakości i rozbudowę infrastruktury
turystycznej, w tym ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych;
Działania promocyjne gmin w obszarze turystyki, poprawy i kreowania wizerunku firm, jak również promocja
gmin jako miejsca atrakcyjnego dla lokowania inwestycji;
Działania w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym wykluczeniu cyfrowemu, poprawa w
zakresie dostępu ludności do Internetu i działania edukacyjne w zakresie wykorzystania Internetu, poprawa
dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, w tym usług administracji publicznej;

Wspólne obszary interwencji w strategiach gmin Powiatu Ząbkowickiego
W strategiach gminnych gmin Powiatu Ząbkowickiego zidentyfikowano następujące obszary wspólne w
celach strategicznych i operacyjnych:



Wspieranie i promowanie przedsiębiorczości, wspieranie małych i średnich przedsiębiorców na terenach gmin
oraz kreowanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości;
Działania w obszarze poprawy warunków inwestycyjnych na terenach gmin oraz pozyskiwania inwestorów;
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Działania w zakresie rozwoju turystyki, poprawa jakości i rozbudowa infrastruktury turystycznej, jak również
infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej;
Promocja gmin w zakresie turystyki, kształtowanie i promocja produktów turystycznych;
Działania w zakresie poprawy jakości usług publicznych, w tym poprawa dostępności do usług administracji
publicznej, poprawa w obszarze zabezpieczenia społecznego ludności i usług socjalnych, wspieranie eadministracji;
Działania w zakresie podnoszenia jakości infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim infrastruktury
kanalizacyjnej i wodno-ściekowej, infrastruktury związanej z ochroną zdrowia, infrastruktury edukacyjnej,
turystycznej, sportowo-rekreacyjnej;
Działania zmierzające do poprawy dostępności komunikacyjnej gmin, w tym inwestycje w infrastrukturę
drogową: remonty, budowy i rozbudowy dróg gminnych oraz elementów infrastruktury poprawiające jakość
komunikacji (np. ronda);
Podnoszenie jakości usług edukacyjnych, w tym promocja kształcenia ustawicznego wśród dorosłych, edukacji
cyfrowej, walką z wykluczeniem cyfrowym, raz edukacja ekonomiczna i promocja zachować
proekologicznych;
Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, polegające głównie na wspieraniu straży pożarnej (jednostek
ochotniczych) oraz zabezpieczeniu przeciwpowodziowym i poprawa infrastruktury oświetlenia ulic;
Ochrona środowiska, w tym przede wszystkim ochrona wód, poprawa jakości powietrza o ograniczanie niskiej
emisji, a także kształtowanie świadomości ekologicznej i promocja zachowań proekologicznych, poprawa
jakości i efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi, termomodernizacja budynków;
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i walka z problemami społecznymi w gminach, poprawa
dostępności infrastruktury i obiektów dla osób z niepełnosprawnościami;
Rozwój lokalnego sportu i kultury, promowanie wśród społeczeństwa postaw i zachowań prozdrowotnych,
edukacja prozdrowotna i działania w zakresie profilaktyki;
Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańcom gmin;
W gminach wiejskich włączono do celów promocję ekologicznej produkcji rolnej oraz rozwoju pozarolniczej
działalności gospodarczej na terenach wiejskich, w tym wspieranie tworzeni gospodarstw agroturystycznych;

Wspólne obszary interwencji w strategiach gmin Powiatu Zgorzeleckiego
W strategiach gminnych gmin Powiatu Zgorzeleckiego zidentyfikowano następujące obszary wspólne w
celach strategicznych i operacyjnych:











Wspieranie i promowanie przedsiębiorczości, wspieranie małych i średnich przedsiębiorców na terenach gmin
oraz kreowanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości;
Działania w obszarze poprawy warunków inwestycyjnych na terenach gmin oraz pozyskiwania inwestorów,
promocja gospodarcza gmin;
Działania w zakresie rozwoju turystyki, poprawa jakości i rozbudowa infrastruktury turystycznej, jak również
infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej;
Promocja gmin w zakresie turystyki, działania skierowane na zwiększenie liczby turystów przyjeżdżających do
gmin;
Inwestycje w remonty, budowę i rozbudowę dróg, elementów infrastruktury komunikacyjnej (np. rond,
obwodnic miejscowości) oraz infrastruktury około-drogowej: ciągów pieszych, oświetlenia ulic itp., poprawa
dostępności komunikacyjnej gmin oraz komunikacji publicznej;
Działania w zakresie podnoszenia jakości infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim infrastruktury
kanalizacyjnej i wodno-ściekowej, infrastruktury związanej z ochroną zdrowia, infrastruktury edukacyjnej,
turystycznej, sportowo-rekreacyjnej;
Podnoszenie jakości usług edukacyjnych, w tym promocja kształcenia ustawicznego wśród dorosłych, edukacji
cyfrowej, walką z wykluczeniem cyfrowym, oraz edukacja ekonomiczna i promocja zachować
proekologicznych;
Działania w zakresie poprawy jakości usług publicznych, w tym poprawa dostępności do usług administracji
publicznej, poprawa w obszarze zabezpieczenia społecznego ludności i usług socjalnych, wspieranie eadministracji;
Poprawa w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia, jakości i dostępności do usług zdrowotnych, działania
profilaktyczne, promocja aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, edukacja i promocja zachowań
prozdrowotnych i poprawa w zakresie zdrowia mieszkańców;
Ochrona środowiska, w tym przede wszystkim działania w zakresie poprawy jakości powietrza i promocji
gospodarki niskoemisyjnej, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, szczególnie w wyniku działań
wydobywczych (głównie na terenie gminy Bogatynia), edukacja ekologiczna mieszkańców i w zakresie
ochrony środowiska, kształtowanie świadomości ekologicznej i promocja zachowań proekologicznych
mieszkańców gmin, poprawa jakości i efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi,
termomodernizacja budynków;
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Rozwój lokalnego sportu i kultury, promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, inwestycje w
remonty, budowę i rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej;
Podnoszenie jakości życia mieszkańców;
Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w tym zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
Działania w zakresie aktywizacji partycypacji społecznej oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczeniu
społecznemu, w tym poprawa dostępności elementów infrastruktury i budynków publicznych dla osób
niepełnosprawnych;
Na terenach wiejskich promocja produkcji ekologicznej oraz działalności gospodarczej pozarolniczej na
trenerach wiejskich, przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społeczności wiejskich, budowanie tożsamości
społeczeństw na terenach wiejskich.

Wspólne obszary interwencji w strategiach gmin Powiatu Złotoryjskiego
W strategiach gminnych gmin Powiatu Złotoryjskiego zidentyfikowano następujące obszary wspólne w celach
strategicznych i operacyjnych:











Wspieranie i promowanie małej i średniej przedsiębiorczości oraz podniesienie zewnętrznej atrakcyjności
inwestycyjnej gmin;
Poprawa jakości usług społecznych oraz działania zmierzające do zwalczania i eliminacji negatywnych
zjawisk społecznych;
Ochrona środowiska naturalnego, szczególnie ograniczanie niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków;
Poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego, w tym zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
Rozwój infrastruktury kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, około-turystycznej i obiektów turystycznych;
Remonty i rozwój infrastruktury technicznej, m.in. systemu dróg oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;
Rewitalizacja zabytkowych obiektów kultury materialnej oraz poprawa estetyki miejscowości;
Rozwój systemu kultury i oświaty, poprawa jakości usług edukacyjnych oraz remonty i rozbudowa
infrastruktury edukacyjnej;
Rozwój turystyki i promocja gmin;
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym cyfrowemu.
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