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Zgodność i komplementarność LSR RK z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem 
objętym LSR 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Regionu Kozła na lata 2016 – 2022 jest kontynuacją zamierzeń 
zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju Regionu Kozła na lata 2009- 2015. Zamierzenia te są oparte na 
rzeczywistych potrzebach mieszkańców Regionu Kozła a także na ogólnych ramach dotyczących wsparcia 
obszarów wiejskich, wyznaczonych przez dokumenty strategiczno – planistyczne, opracowane na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym. 

LSR RK wpisuje się w nadrzędny dla Polski dokument strategiczny dotyczący rozwoju społeczno – 
gospodarczego, tzn. Strategię Rozwoju Kraju 2020. Wskazuje ona najważniejsze zadania państwa, które należy 
zrealizować w najbliższych latach, by przyspieszyć rozwój Polski, orientacyjny harmonogram oraz sposób 
finansowania zaplanowanych działań. Stanowi też punkt wyjścia dla innych strategii i programów rządowych, 
oraz dokumentów regionalnych i lokalnych. Realizacja celów LSR RK przyczyni się do osiągnięcia co najmniej 8 
celów tematycznych SRK, co wpłynie na rozwój wszystkich trzech obszarów wskazanych w SRK - konkurencyjna 
gospodarka, spójność społeczna i terytorialna, sprawne i efektywne państwo, które są jednocześnie elementami 
wizji rozwoju kraju. 

LSR RK realizuje także założenia Umowy Partnerstwa opartej na wytycznych SRK w zakresie 
przedsiębiorczości, zatrudnienia, włączenia społecznego oraz ochrony środowiska i wykorzystania zasobów. 
LSR RK, ze względu na specyfikę obszaru, jest powiązana najsilniej z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020. Jest on jednym z najważniejszych narzędzi realizujących cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, 
Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020. Realizowane w ramach LSR operacje zaspokajają potrzeby 
zidentyfikowane w PROW - reorientacja małych gospodarstw w kierunku rolniczym lub pozarolniczym, 
zapewnienie trwałości rolnictwa w obliczu zmian klimatu i naturalnych ograniczeń oraz ochrona i poprawa stanu 
wód gruntowych, poprawa zbytu produktów rolnych i wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, 
poprawa jakości produktów rolnych i żywnościowych, odtwarzanie i zachowanie różnorodności biologicznej, w 
tym na obszarach NATURA 2000 i obszarach o utrudnieniach naturalnych, promowanie zrównoważonych metod 
gospodarowania: rolnictwo zrównoważone i rolnictwo ekologiczne, tworzenie możliwości zatrudnienia poza 
rolnictwem bez zmiany miejsca zamieszkania, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach 
wiejskich, aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich i wykorzystanie potencjałów endogenicznych na rzecz 
rozwoju lokalnego, wzrost innowacyjności, unowocześnienie sektora rolno-spożywczego oraz podniesienie 
poziomu wiedzy producentów rolnych. Wpłynie to na osiągnięcie celów szczegółowych PROW m. in. dotyczących 
różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy, wspierania 
lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich i poprawy konkurencyjności producentów rolnych, a przez to na 
osiągnięcie wszystkich celów przekrojowych PROW-u – Środowiska, Klimatu i Innowacyjności. 

Na poziomie regionalnym osiągnięcie celów LSR wpłynie na realizację polityk rozwojowych województw 
Wielkopolskiego i Lubuskiego, zawartych w dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju gospodarczego, 
środowiska, innowacji, turystyki i polityki społecznej, w zakresie innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz rozwoju produktów regionalnych, racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska i 
energią, rozwoju i wyrównywania potencjałów społecznych. 
Jako, że LSR ma charakter oddolny i zidentyfikowane problemy i potencjały rozwojowe zostały nakreślone na 
poziomie lokalnym przez mieszkańców obszaru objętego LSR, zawarte w niej cele i kierunki rozwojowe są spójne 
z priorytetami i zadaniami wskazanymi w dokumentach strategicznych Gmin Regionu Kozła, dotyczących rozwoju 
społeczno – gospodarczego. 

Określenie powiązań i spójności LSR z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi dokumentami planistycznymi 
związanymi z obszarem objętym LSR przedstawia tabela XXX. 
 

 



Cele LSR RK 
Cele 

strategii/planów/programów 

krajowych 
Cele strategii/planów/programów wojewódzkich Cele strategii/planów/programów gminnych 

CEL OGÓLNY 

A 

Zaangażowane 

społeczeństwo, 

dbające o 

zachowanie 

dziedzictwa 

kulturowego. 

 

Cele szczegółowe: 

A.1. Aktywni i 

zintegrowani 

mieszkańcy 

regionu. 

A.2. Wysoka 

świadomość 

dziedzictwa 

kulturowego i 

walorów regionu 

wśród 

mieszkańców i 

turystów 

Cele tematyczne UP (EFSI) 
6. Zachowanie i ochrona 

środowiska naturalnego oraz 

wspieranie efektywnego 

gospodarowania 

zasobami 

8. Promowanie trwałego i 

wysokiej jakości zatrudnienia 

oraz wsparcie mobilności 

pracowników 

9.Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z 

ubóstwem 

 

Cele SRK 2020 
I.3. Wzmocnienie warunków 

sprzyjających realizacji 

indywidualnych potrzeb i 

aktywności obywatela 

II.4. Rozwój kapitału 

ludzkiego 

II.5. Zwiększenie 

wykorzystania technologii 

cyfrowych 

II.6. Bezpieczeństwo 

energetyczne i środowisko 

III.1. Integracja społeczna 

 
Cele PO WER 2014-2020 

Oś priorytetowa I. Osoby 

młode na rynku pracy 

Oś priorytetowa II. Efektywne 

polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 

2014 – 2020 – cele tematyczne 

2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i 

jakości TIK 

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we 

wszystkich sektorach 

6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz 

wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia 

oraz wsparcie mobilności pracowników 

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem 

i wszelką dyskryminacją 

10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się 

przez całe życie 

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na 

lata 2015-2020 – cele strategiczne 

3. Dopasowanie usług instytucji otoczenia biznesu do 

potrzeb przedsiębiorstw 

4. Poprawa kompetencji innowacyjnych w cyklu 

kształcenia i uczeniu się przez całe życie 

Strategia Polityki Społecznej dla Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 roku - priorytety 

I: Wielkopolska równych szans i możliwości 

II: Zdrowi wielkopolanie 

III: Bezpieczna wielkopolska 

IV: Wielkopolska obywatelska 

Program Ochrony Środowiska Województwa 

Wielkopolskiego - cele 

1. Zachowanie różnorodności biologicznej i jej racjonalne 

użytkowanie oraz stworzenie spójnego systemu obszarów 

chronionych 

6. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska 

wodnego, usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę 

Babimost - Wykaz przedsięwzięć do WPF 

2. Modernizacja budynku po byłym kościele 

ewangelickim z przeznaczeniem na Regionalną Izbę 

Pamięci oraz montaż instalacji fotowoltaicznej 

3. Montaż instalacji fotowoltaicznych 

4. Rozbudowa wraz z termomodernizacją 

Transgranicznego Ośrodka  Strzelectwa Sportowego 

5. Edukacja ekologiczna w zakresie OZE i EE 

6. Promocja ekologicznych środków transportu  

7. Tworzenie barier ekologicznych  

8. Wymiana oświetlenia na energooszczędne 

9. Modernizacja dróg lokalnych 

Strategia Rozwiązywania Problemów  Społecznych 

Gminy Babimost – cele strategiczne 

1. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego 

2. Budowa systemu pomocy społecznej 

4. Ochrona zdrowia i edukacji publicznej dla poprawy 

integracji społecznej w Gminie 

5. Wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kargowa – cele 

strategiczne 

1. Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej 

spójności gminy i regionu, 

2. Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, 

zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz 

informatyzacja społeczeństwa, 

4. Efektywne, prorozwojowe wykorzystanie zasobów 

środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Kargowa – cele główne 

1. Przeciwdziałanie społecznym skutkom bezrobocia 

2. Zintegrowana i wielozakresowa pomoc osobom 

niepełnosprawnym i ich rodzinom 



 

Strategia Zrównoważonego 

Rozwoju Wsi, Rolnictwa i 

Rybactwa na lata 2012‐2020 

– cele szczegółowe 

1. Wzrost jakości kapitału 

ludzkiego, społecznego, 

zatrudnienia i 

przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich. 

2. Poprawa warunków życia 

na obszarach wiejskich oraz 

poprawa ich dostępności 

przestrzennej. 

3. Bezpieczeństwo 

żywnościowe. 

5. Ochrona środowiska i 

adaptacja do zmian klimatu na 

obszarach wiejskich. 

 

Cele przekrojowe PROW 

2014-2020 
Środowisko 

Łagodzenie zmiany klimatu i 

przystosowanie się do niej 

Innowacje 
 

Cele szczegółowe PROW 

2014-2020 
4A. Odtwarzanie i ochrona 

oraz wzbogacanie 

różnorodności biologicznej, w 

tym na obszarach Natura 

2000, obszarach z 

ograniczeniami naturalnymi 

lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami, oraz 

rolnictwa o wysokiej wartości 

7. Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości 

powietrza oraz standardów emisyjnych z instalacji, 

wymaganych przepisami prawa 

11. Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców 

województwa wielkopolskiego, zagwarantowanie 

szerokiego dostępu do informacji o środowisku oraz 

zrównoważona polityka konsumpcyjna 

14. Wdrożenie mechanizmów zapewniających aktywizację 

rynku na rzecz ochrony środowiska 

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 

2020 roku – cele strategiczne 

1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej 

regionu 

2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie 

jego zasobami 

3. Lepsze zarządzanie energią 
5. Zwiększenie spójności województwa 

6. Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu 

8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów 

społecznych województwa 

9. Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania 

regionem 

 

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – 

osie priorytetowe 

2. Rozwój cyfrowy - Rozwój technologii informacyjno – 

komunikacyjnych i wzrost ich wykorzystania przez 

mieszkańców regionu 

3. Gospodarka niskoemisyjna - Przejście na gospodarkę 

niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej i 

wzrost efektywności energetycznej 

4. Środowisko i kultura - Poprawa stanu środowiska 

przyrodniczego oraz przeciwdziałanie zagrożeniom 

wynikającym ze zmian klimatu i ochrona dziedzictwa 

kulturowego 

6. Regionalny rynek pracy - Poprawa jakości obecnych i 

przyszłych kadr gospodarki 

3. Wspieranie i ukierunkowanie rodzin  do 

prawidłowego funkcjonowania  w społeczeństwie 

 

Strategia Rozwoju Gminy Siedlec – cele strategiczne 

2. Siedlec gminą wzrostu gospodarczego – aktywizacja 

działalności gospodarczej. 

4. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie 

usług społecznych. 

5. Siedlec gminą chroniącą środowisko naturalne i 

dziedzictwo kultury. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Gminie Siedlec - cele 

2. Objęcie pomocą osób i rodzin narażonych na 

wykluczenie społeczne w celu ograniczenia zjawiska 

marginalizacji oraz prawidłowego funkcjonowania w 

środowisku lokalnym 

3. Tworzenie warunków umożliwiających osobom 

niepełnosprawnym oraz osobom w wieku starczym 

godnego życia, zapewnienie stosownej opieki i 

uczestnictwa w życiu społecznym 

 

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Trzciel 

– cele strategiczne 

1 – Rozwój gospodarczy i ekonomiczny Miasta i Gminy 

Trzciel. 

2 – Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej 

podnoszącej jakość życia mieszkańców. 

3 – Rozwój nowoczesnego społeczeństwa. 

4 – Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i 

dziedzictwa kulturowego. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Gminie Trzciel - priorytety 

1: Bezrobocie jako zjawisko pogłębiające ubóstwo oraz 

wpływające destrukcyjnie na życie rodziny.  

2: Dysfunkcje rodziny jako element wymagający 

profesjonalnego wsparcia i współpracy różnych 

instytucji i organizacji. 



przyrodniczej i stanu 

europejskich krajobrazów 

6B. Wspieranie lokalnego 

rozwoju na obszarach 

wiejskich 

 

7. Równowaga społeczna - Zmniejszenie obszarów 

wykluczenia społecznego i niwelowanie dysproporcji 

społecznych 

8. Nowoczesna edukacja - Poprawa jakości kształcenia w 

regionie 

9. Infrastruktura społeczna - Wzrost dostępności i poprawa 

jakości usług społecznych, zdrowotnych i edukacyjnych w 

regionie 

Strategia Polityki Społecznej Województwa 

Lubuskiego na lata 2014-2020 – cele główne 

1. Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży 

2. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin 

oraz ich integracja ze społeczeństwem 

3. Doskonalenie systemu wsparcia społecznego 

Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku - 

cele operacyjne 

I – Stworzenie konkurencyjnego wizerunku turystycznego 

regionu  

II – Stworzenie kompleksowego systemu informacji i 

promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w 

regionie 

III – Rozwój produktów turystycznych 

IV – Rozwój infrastruktury turystycznej 

V – Wzmocnienie platform współpracy i rozwoju 

turystyki oraz doskonalenie kadr dla turystyki w regionie 

VI – Rozwój wiodących form turystyki 

VII – Rozwój rekreacji ruchowej i zdrowotnej 

VIII – Rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie 

szans przygranicznego położenia 

VIII – Rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie 

szans przygranicznego położenia 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa 

Lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 

roku – cele długoterminowe 

1. Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości 

powietrza 

2. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona 

przeciwpowodziowa 

3: Niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba 

jako czynniki negatywnie wpływające na sytuację 

społeczną mieszkańców.  

 

Strategia Rozwoju Gminy Zbąszynek – cele 

strategiczne 

2. Dalszą aktywną działalność w dziedzinie ochrony 

środowiska 

3. Wykorzystanie istniejących i tworzenie nowych 

możliwości dla rozwoju kultury i rekreacji sportowo-

turystycznej a także oświaty 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Zbąszynek – cele strategiczne 

I: Zwiększenie umiejętności adaptacyjnych 

mieszkańców Gminy szczególnie na rynku pracy. 

II: Zwiększenie poziomu integracji społecznej. 

III: Budowa systemu wsparcia dla osób starszych i 

niepełnosprawnym w kierunku usprawnienia i 

aktywizacji oraz promowania zdrowego stylu życia. 

IV: Wzmocnienie systemu profilaktyki i 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

V: Wsparcie rodziny ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb dzieci z rodzin wielodzietnych. 

 

Strategia  Rozwoju Społeczno – Gospodarczego 

Gminy i Miasta Zbąszyń – cele strategiczne 

A. Osiągnięcie wysokiego standardu zamieszkania, 

pracy i wypoczynku. 

B. Wykształcenie silnych funkcji ponadlokalnych. 

C. Wzmocnienie lokalnych więzi społecznych i 

wykreowanie wśród mieszkańców silnego poczucia 

tożsamości z dziedzictwem kulturowym i 

gospodarczym miasta. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Zbąszyń – cele strategiczne 

1: Wyrównywanie szans życiowych osób 

niepełnosprawnych 



3. Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z 

zasadą zrównoważonego rozwoju oraz hierarchią 

sposobów postępowania z odpadami 

4. Ochrona, odtwarzanie i zrównoważone użytkowanie 

różnorodności biologicznej i georóżnorodności 

7. Ograniczanie zużycia energii oraz zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

12. Propagowanie właściwych zachowań i postaw 

dotyczących środowiska naturalnego 

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 – 

cele strategiczne 

1: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna 

2: Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna  

3: Społeczna i terytorialna spójność regionu  

4: Region efektywnie zarządzany 

3: Aktywizacja zawodowa oraz łagodzenie skutków 

bezrobocia wśród ludzi młodych oraz długotrwale 

bezrobotnych 

6: Umożliwienie i zapewnienie ludziom starszym 

wyboru sposobu oraz prowadzenia niezależnego życia 

w ich dotychczasowym środowisku społecznym, tak 

długo jak tego tylko chcą poprzez zapewnienie im 

dziennej opieki. 

8: Przeciwdziałanie powstawaniu zjawiska ubóstwa 

Cele LSR RK 
Cele 

strategii/planów/programów 

krajowych 
Cele strategii/planów/programów wojewódzkich Cele strategii/planów/programów gminnych 

CEL OGÓLNY 

B 

Region Kozła 

obszarem 

atrakcyjnym 

gospodarczo i 

turystycznie.  

 

Cele szczegółowe:  

B.1. 

Przedsiębiorczy, 

kompetentni  i 

świadomi swoich 

predyspozycji 

zawodowych 

mieszkańcy z 

mocną pozycją na 

rynku pracy. 

B.2. Mieszkańcy 

korzystający z 

bazy turystycznej 

Cele tematyczne UP (EFSI) 
3. Wzmacnianie 

konkurencyjności małych i 

średnich przedsiębiorstw i 

sektora rolnego  

8. Promowanie trwałego i 

wysokiej jakości zatrudnienia 

oraz wsparcie mobilności 

pracowników 

 

Cele SRK 2020 
I.3. Wzmocnienie warunków 

sprzyjających realizacji 

indywidualnych potrzeb i 

aktywności obywatela 

II.2. Wzrost wydajności 

gospodarki 

II.3. Zwiększenie 

innowacyjności gospodarki 

II.4. Rozwój kapitału 

ludzkiego 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 

2014 – 2020 – cele tematyczne 

2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i 

jakości TIK 

3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich 

przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa 

i akwakultury 

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we 

wszystkich sektorach 

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia 

oraz wsparcie mobilności pracowników 

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem 

i wszelką dyskryminacją 

10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się 

przez całe życie 

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na 

lata 2015-2020 – cele strategiczne 

2. Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 

przedsiębiorstw 

3. Dopasowanie usług instytucji otoczenia biznesu do 

potrzeb przedsiębiorstw 

Babimost - Wykaz przedsięwzięć do WPF 

1. Budowa ścieżek rowerowych 

2. Modernizacja budynku po byłym kościele 

ewangelickim z przeznaczeniem na Regionalną Izbę 

Pamięci oraz montaż instalacji fotowoltaicznej 

3. Montaż instalacji fotowoltaicznych 

4. Rozbudowa wraz z termomodernizacją 

Transgranicznego Ośrodka  Strzelectwa Sportowego 

9. Modernizacja dróg lokalnych 

Strategia Rozwiązywania Problemów  Społecznych 

Gminy Babimost – cele strategiczne 

1. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego 

5. Wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kargowa – cele 

strategiczne 

1. Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej 

spójności gminy i regionu, 

2. Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, 

zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz 

informatyzacja społeczeństwa, 



i rekreacyjnej oraz 

walorów 

przyrodniczych 

regionu. 

II.5. Zwiększenie 

wykorzystania technologii 

cyfrowych 

II.6. Bezpieczeństwo 

energetyczne i środowisko 

III.1. Integracja społeczna 

III.3. Wzmocnienie 

mechanizmów terytorialnego 

równoważenia rozwoju oraz 

integracja przestrzenna dla 

rozwijania i pełnego 

 
Cele PO WER 2014-2020 

Oś priorytetowa I. Osoby 

młode na rynku pracy 

Oś priorytetowa II. Efektywne 

polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji 
 

Strategia Zrównoważonego 

Rozwoju Wsi, Rolnictwa i 

Rybactwa na lata 2012‐2020 

– cele szczegółowe 

1. Wzrost jakości kapitału 

ludzkiego, społecznego, 

zatrudnienia i 

przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich. 

2. Poprawa warunków życia 

na obszarach wiejskich oraz 

poprawa ich dostępności 

przestrzennej. 

3. Bezpieczeństwo 

żywnościowe. 

5. Ochrona środowiska i 

adaptacja do zmian klimatu na 

obszarach wiejskich. 

 

Cele przekrojowe PROW 

4. Poprawa kompetencji innowacyjnych w cyklu 

kształcenia i uczeniu się przez całe życie 

5. Stymulowanie innowacyjności przez samorządy lokalne 

6. Informatyzacja przedsiębiorstw i sektora publicznego 

Strategia Polityki Społecznej dla Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 roku - priorytety 

I: Wielkopolska równych szans i możliwości 

III: Bezpieczna wielkopolska 

IV: Wielkopolska obywatelska 

Program Ochrony Środowiska Województwa 

Wielkopolskiego - cele 

4. Ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi 

oraz rekultywacja terenów zdegradowanych 

6. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska 

wodnego, usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę 

7. Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości 

powietrza oraz standardów emisyjnych z instalacji, 

wymaganych przepisami prawa 

14. Wdrożenie mechanizmów zapewniających aktywizację 

rynku na rzecz ochrony środowiska 

15. Zwiększenie roli wielkopolskich placówek 

badawczych we wdrażaniu innowacji w przemyśle oraz w 

produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska 

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 

2020 roku – cele strategiczne 

1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej 

regionu 

2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie 

jego zasobami 

3. Lepsze zarządzanie energią 
5. Zwiększenie spójności województwa 

6. Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu 

7. Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia 

8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów 

społecznych województwa 

9. Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania 

regionem 

 

3. Rozwój przedsiębiorczości, oraz działania mające na 

celu podniesienie poziomu technologicznego 

przedsiębiorstw i ich innowacyjności dzięki współpracy 

z nauką, 

4. Efektywne, prorozwojowe wykorzystanie zasobów 

środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Kargowa – cele główne 

1. Przeciwdziałanie społecznym skutkom bezrobocia 

2. Zintegrowana i wielozakresowa pomoc osobom 

niepełnosprawnym i ich rodzinom 

3. Wspieranie i ukierunkowanie rodzin  do 

prawidłowego funkcjonowania  w społeczeństwie 

 

Strategia Rozwoju Gminy Siedlec – cele strategiczne 

1. Kompleksowe uzbrojenie terenów gminy w 

urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Siedlec gminą wzrostu gospodarczego – aktywizacja 

działalności gospodarczej. 

3. Modernizacja rolnictwa i rozwój przetwórstwa rolno 

– spożywczego. 

4. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie 

usług społecznych. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Gminie Siedlec - cele 

2. Objęcie pomocą osób i rodzin narażonych na 

wykluczenie społeczne w celu ograniczenia zjawiska 

marginalizacji oraz prawidłowego funkcjonowania w 

środowisku lokalnym 

3. Tworzenie warunków umożliwiających osobom 

niepełnosprawnym oraz osobom w wieku starczym 

godnego życia, zapewnienie stosownej opieki i 

uczestnictwa w życiu społecznym 

 

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy 

Trzciel – cele strategiczne 

1 – Rozwój gospodarczy i ekonomiczny Miasta i Gminy 

Trzciel. 



2014-2020 
Środowisko 

Łagodzenie zmiany klimatu i 

przystosowanie się do niej 

Innowacje 
 

Cele szczegółowe PROW 

2014-2020 
3A. Poprawa 

konkurencyjności 

producentów rolnych poprzez 

lepsze ich zintegrowanie z 

łańcuchem rolno-spożywczym 

poprzez systemy jakości, 

dodawanie wartości do 

produktów rolnych, promocję 

na rynkach lokalnych i krótkie 

cykle dostaw, grupy 

producentów oraz organizacje 

międzybranżowe 

6A. Ułatwianie różnicowania 

działalności, zakładania i 

rozwoju małych 

przedsiębiorstw i tworzenia 

miejsc pracy 

6B. Wspieranie lokalnego 

rozwoju na obszarach 

wiejskich 

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – 

osie priorytetowe 

1. Gospodarka i innowacje - Podniesienie poziomu 

innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez 

wsparcie działalności B+R oraz sektora MŚP 

2. Rozwój cyfrowy - Rozwój technologii informacyjno – 

komunikacyjnych i wzrost ich wykorzystania przez 

mieszkańców regionu 

3. Gospodarka niskoemisyjna - Przejście na gospodarkę 

niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej i 

wzrost efektywności energetycznej 

4. Środowisko i kultura - Poprawa stanu środowiska 

przyrodniczego oraz przeciwdziałanie zagrożeniom 

wynikającym ze zmian klimatu i ochrona dziedzictwa 

kulturowego 

6. Regionalny rynek pracy - Poprawa jakości obecnych i 

przyszłych kadr gospodarki 

7. Równowaga społeczna - Zmniejszenie obszarów 

wykluczenia społecznego i niwelowanie dysproporcji 

społecznych 

8. Nowoczesna edukacja - Poprawa jakości kształcenia w 

regionie 

9. Infrastruktura społeczna - Wzrost dostępności i poprawa 

jakości usług społecznych, zdrowotnych i edukacyjnych w 

regionie 

Strategia Polityki Społecznej Województwa 

Lubuskiego na lata 2014-2020 – cele główne 

1. Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży 

2. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin 

oraz ich integracja ze społeczeństwem 

3. Doskonalenie systemu wsparcia społecznego 

Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku - 

cele operacyjne 

II – Stworzenie kompleksowego systemu informacji i 

promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w 

regionie 

IV – Rozwój infrastruktury turystycznej 

2 – Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej 

podnoszącej jakość życia mieszkańców. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Gminie Trzciel - priorytety 

1: Bezrobocie jako zjawisko pogłębiające ubóstwo oraz 

wpływające destrukcyjnie na życie rodziny.  

3: Niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba 

jako czynniki negatywnie wpływające na sytuację 

społeczną mieszkańców.  

 

Strategia Rozwoju Gminy Zbąszynek – cele 

strategiczne 

1. Likwidowanie barier i tworzenie możliwości dla 

rozwoju gospodarczego 

2. Dalszą aktywną działalność w dziedzinie ochrony 

środowiska 

3. Wykorzystanie istniejących i tworzenie nowych 

możliwości dla rozwoju kultury i rekreacji sportowo-

turystycznej a także oświaty 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Zbąszynek – cele strategiczne 

I: Zwiększenie umiejętności adaptacyjnych 

mieszkańców Gminy szczególnie na rynku pracy. 

III: Budowa systemu wsparcia dla osób starszych i 

niepełnosprawnym w kierunku usprawnienia i 

aktywizacji oraz promowania zdrowego stylu życia. 

 

Strategia  Rozwoju Społeczno – Gospodarczego 

Gminy i Miasta Zbąszyń – cele strategiczne 

A. Osiągnięcie wysokiego standardu zamieszkania, 

pracy i wypoczynku. 

B. Wykształcenie silnych funkcji ponadlokalnych. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Zbąszyń – cele strategiczne 

3: Aktywizacja zawodowa oraz łagodzenie skutków 

bezrobocia wśród ludzi młodych oraz długotrwale 

bezrobotnych 

4: Minimalizowanie bezrobocia poprzez organizowanie 

robót publicznych i prac użytecznie społecznych 



 

Rozwinięcia skrótów: 

LSR RK – Lokalna Strategia Rozwoju Regionu Kozła 

UP – Umowa Partnerstwa 

EFSI – (z ang. The European Fund for Strategic Investments) Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych 

SRK – Strategia Rozwoju Kraju 

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

WPF – Wieloletni Plan Finansowy 

 

V – Wzmocnienie platform współpracy i rozwoju 

turystyki oraz doskonalenie kadr dla turystyki w regionie 

VII – Rozwój rekreacji ruchowej i zdrowotnej 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa 

Lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 

roku – cele długoterminowe 

1. Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości 

powietrza 

7. Ograniczanie zużycia energii oraz zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

10. Ochrona powierzchni ziemi przed negatywnym 

oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów 

zdegradowanych 

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 – 

cele strategiczne 

1: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna 

2: Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna  

3: Społeczna i terytorialna spójność regionu  

4: Region efektywnie zarządzany 

8: Przeciwdziałanie powstawaniu zjawiska ubóstwa 


