Załącznik nr 1
do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica
na lata 2014-2020.

Spójność celów strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata
2014-2020 z krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi
dokumentami o charakterze strategicznym.
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności.
Dokument ten określa główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno –
gospodarczego

kraju

oraz

kierunki

przestrzennego

zagospodarowania

kraju,

z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat.
Głównym celem wyznaczonym w dokumencie jest Poprawa jakości życia Polaków mierzona
zarówno wskaźnikami jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce.
W

dokumencie

wyznaczone

zostały

trzy

obszary

strategiczne:

konkurencyjności

i innowacyjności (modernizacji) gospodarki, równoważenia potencjału rozwojowego
regionów Polski (dyfuzji), efektywności i sprawności państwa, które są spójne z założeniami
Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020.
Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka,
sprawne państwo.
To główna strategia rozwojowa w średnim horyzoncie czasowym, wskazuje strategiczne
zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne,
by wzmocnić procesy rozwojowe. Oparta jest na scenariuszu stabilnego rozwoju. Pomyślność
realizacji wszystkich założonych w tej Strategii celów będzie uzależniona od wielu
czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mogą wpływać na dostępność
środków finansowych na jej realizację. Szczególne znaczenie będzie miał rozwój sytuacji
w gospodarce światowej, a w szczególności w strefie euro. Strategia wyznacza trzy obszary
strategiczne - Sprawne i efektywne państwo, Konkurencyjna gospodarka, Spójność społeczna
i terytorialna, w których koncentrować się będą główne działania oraz określa, jakie
interwencje są niezbędne w perspektywie średniookresowej w celu przyspieszenia procesów
rozwojowych. Obszary strategiczne tego dokumentu korelują z założeniami niniejszej
Strategii.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
Zaktualizowana Strategia wyznacza w perspektywie 2020 roku trzy wzajemnie uzupełniające
się i równie ważne cele strategiczne. Są nimi:
Nowoczesna gospodarka

Aktywni mieszkańcy

Atrakcyjna przestrzeń

Wysoka efektywność
przedsiębiorstw
Konkurencyjne szkolnictwo
wyższe
Unikatowa oferta turystyczna i
kulturalna

Wysoki poziom zatrudnienia

Sprawny system transportowy

Wysoki poziom kapitału
społecznego
Efektywny system edukacji

Bezpieczeństwo i efektywność
energetyczna
Dobry stan środowiska

Lepszy dostęp do usług
zdrowotnych
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

Celem nadrzędnym jest spójność regionu, ale rozumiana jako zapewnienie możliwości
rozwoju i poszukiwanie takich ścieżek zmian, które będą wykorzystywały i wzmacniały
potencjał każdego z obszarów. Naczelnymi zasadami w procesie realizacji Strategii będą
zatem: łączenie sił i zasobów, a także koordynacja wysiłków poszczególnych podmiotów.
Strategia Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 jest zgodna z założeniami Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Ponadto cele strategiczne niniejszej Strategii
są spójne z Regionalnymi Programami Strategicznymi (RPS) stanowiącymi uszczegółowienie
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w następującym stopniu:
Strategia Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020.
Cele strategiczne:

Regionalny
Program
Strategiczny

1.
Zróżnicowana,
zrównoważona
i efektywna
gospodarka o
dużym
potencjale
wzrostu.

2. Poprawa
jakości
środowiska i
bezpieczeństwa
ekologicznego
dla ochrony
zdrowia
mieszkańców
gminy Lipnica.

3. Poprawa
jakości życia
mieszkańców
gminy.

Mobilne Pomorze
Ekoefektywne Pomorze

X
X

Zdrowie dla Pomorzan
Aktywni Pomorzanie
Pomorski Port
Kreatywności
Pomorska Podróż

4. Rozwój
infrastruktury.

5. Ochrona oraz
wykorzystanie
walorów
przyrodniczych,
rewitalizacja
i rozwój
przestrzeni
wiejskiej.

X

X

X
X
X

X
X

X
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Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
Jest to strategia sektorowa o randze krajowej, stanowiąca jedną z dziewięciu strategii
zintegrowanych i będąca odpowiedzią na konieczność podniesienia jakości życia w Polsce
w perspektywie roku 2020. Głównym celem tej Strategii jest rozwijanie kapitału ludzkiego
poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by mogły w pełni uczestniczyć
w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia.
Poza celem głównym w dokumencie tym wyznaczono pięć celów szczegółowych: wzrost
zatrudnienia;

wydłużenie

aktywności

zawodowej

i

zapewnienie

lepszej

jakości

funkcjonowania osób starszych; poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym; poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej;
podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli. Cele te wykazują powiązanie
z celami określonymi w Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020.
Realizacja tych celów powinna, w perspektywie roku 2020, pozwolić na to, by Polska, dzięki
rozwiniętemu rynkowi pracy i wysokiemu poziomowi zatrudnienia w połączeniu z wysokiej
jakości systemem kształcenia oraz efektywną opieką zdrowotną, stawała się coraz bardziej
nowoczesnym, atrakcyjnym i konkurencyjnym miejscem do życia.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
Dokument ten stanowi kompleksowy średniookresowy dokument strategiczny odnoszący się
do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim.
Celem strategicznym polityki regionalnej, wskazanym w Strategii jest efektywne
wykorzystywanie specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych
dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie
długookresowym. Ponadto w dokumencie ustalone zostały trzy cele (podane w poniższej
tabeli), z którymi zgodne są cele strategiczne Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 20142020.
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
(projekt dokumentu przekazany został Komisji Europejskiej 9 kwietnia 2014 roku)
Regionalny Program operacyjny dla Województwa pomorskiego na lata 2014-2020 będzie
jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP).
Tematyczny zakres oraz logika interwencji RPO WP 2014-2020 są zdeterminowane zapisami
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sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) w zakresie: rozwoju gospodarczego
(Pomorski Port Kreatywności), aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie),
transportu (Mobilne Pomorze), energetyki i środowiska (Ekoefektywne Pomorze),
atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż), ochrony zdrowia (Zdrowie dla
Pomorzan), które opereacjonalizując zapisy SRWP, określają sposób realizacji polityk
rozwojowych Samorządu Województwa Pomorskiego do 2020 r. Zgodność priorytetów RPO
WP z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 przedstawia
poniżej przedstawiona tabela.
Tabela. Spójność Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 z krajowymi,
wojewódzkimi, dokumentami o charakterze strategicznym.
Strategia Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020.
Cele strategiczne:
Dokument
strategiczny

Długookresowa
Strategia Rozwoju
Kraju – Polska
2030. Trzecia fala
nowoczesności.

Obszar/Cel
strategiczny

Konkurencyjność i
innowacyjność
gospodarki
Równoważenie
potencjałów
rozwojowych regionów
Efektywność
i
sprawność państwa

Strategia
Rozwoju
Kraju 2020.
Aktywne
społeczeństwo,
konkurencyjna
gospodarka,
sprawne
państwo.

Sprawne
i
efektywne państwo

Strategia
Rozwoju
Województwa
Pomorskiego
2020

Nowoczesna
gospodarka
Aktywni mieszkańcy

Strategia
Rozwoju
Kapitału
Ludzkiego
2020.

Wzrost zatrudnienia

Konkurencyjna
gospodarka
Spójność społeczna
i terytorialna

1.
Zróżnicowana,
zrównoważona
i efektywna
gospodarka o
dużym
potencjale
wzrostu.

2. Poprawa
jakości
środowiska i
bezpieczeństwa
ekologicznego
dla ochrony
zdrowia
mieszkańców
gminy Lipnica.

3. Poprawa
jakości życia
mieszkańców
gminy.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Atrakcyjna przestrzeń

Wydłużenie aktywności
zawodowej i
zapewnienie lepszej
jakości funkcjonowania
osób starszych
Poprawa sytuacji osób i

X

X
X

X
X

X

X
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4. Rozwój
infrastruktury.

5. Ochrona oraz
wykorzystanie
walorów
przyrodniczych,
rewitalizacja
i rozwój
przestrzeni
wiejskiej.

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
Poprawa zdrowia
obywateli oraz
podniesienie
efektywności opieki
zdrowotnej
Podniesienie poziomu
kompetencji i
kwalifikacji obywateli

Krajowa
Strategia
Rozwoju
Regionalnego
2010-2020:
regiony,
miasta,
obszary
wiejskie.

Regionalny
Program
Operacyjny
dla
Województwa
Pomorskiego
na lata 20142020

Wspomaganie wzrostu
konkurencyjności
regionów
„konkurencyjność”
Budowanie spójności
terytorialnej i
przeciwdziałanie
procesom marginalizacji
na obszarach
problemowych
„spójność”
Tworzenie warunków
dla skutecznej,
efektywnej i
partnerskiej realizacji
działań rozwojowych
ukierunkowanych
terytorialnie
„sprawność”
Komercjalizacja wiedzy
Przedsiębiorstwa

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Edukacja

X
X
X
X
X

Kształcenie zawodowe
Zatrudnienie

X

X

Integracja
Zdrowie
Konwersja
Mobilność

X
X
X

Energia
Środowisko

X

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Dokument strategiczny, w ramach którego zaplanowane zostały zadania prowadzące do
budowania nowego wymiaru integracji społecznej, koniecznego w kontekście zmian
demograficznych,

gospodarczych

oraz

społeczno-kulturowych.

Strategia

obejmuje

w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi. Strategia stanowi integralną
część Strategii Rozwoju województwa Pomorskiego 2020 – jest dokumentem o charakterze
operacyjno - wdrożeniowym w obszarze aktywni mieszkańcy. Cele strategiczne, operacyjne
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przyjęte w Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 są spójne z celem
strategicznym nr 1 „Właściwie funkcjonująca rodzina”.
Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016
z perspektywą do roku 2020
Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2013 z perspektywą
do roku 2020 zawiera 4 cele perspektywistyczne, 12 średniookresowych, 1 priorytetowy oraz
60 kierunków działań.
Cele perspektywistyczne:
1. Środowisko i zdrowie – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego.
2. Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości
ekologicznej społeczeństwa.
3. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody.
4. Zrównoważone wykorzystanie energii, wody i surowców naturalnych.
Strategia Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 jest spójna z wszystkimi czterema
celami Programu.
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Bytowskiego w latach 2007-2015
Strategia Rozwoju Powiatu Bytowskiego formułuje długookresowe cele rozwoju, a także
określa zasoby i środki konieczne do wdrażania tych celów. Strategia Powiatu zawiera
trzy obszary strategiczne: SPOŁECZEŃSTWO; DZIEDZICTWO KULTUROWE – Zasoby
przyrodnicze,

Zarządzanie

przestrzenne;

GOSPODARKA

I

INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA do których jest podporządkowanych 9 celów strategicznych a które korelują
z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
(Przyjęty przez Radę Ministrów 15 kwietnia projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), został przekazany do Komisji Europejskiej)
Zidentyfikowane na podstawie analizy SWOT w niniejszej Strategii potrzeby, będą
realizowane również poprzez działania wpisujące się w priorytety rozwoju obszarów
wiejskich. Zgodnie z Długookresową Strategią Rozwoju Kraju w okresie do 2020 roku należy
wzmocnić rozwój obszarów wiejskich i peryferyjnych poprzez inwestycję w transport,
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infrastrukturę telekomunikacyjną i inwestycje w edukację, kulturę, usługi publiczne, lokalną
infrastrukturę, wspieranie przedsiębiorczości i konkurencyjności sektora rolno spożywczego.
W znacznym stopniu z Programu skorzystają gospodarstwa rolne. Gmina Lipnica jako
jednostka samorządu terytorialnego na podstawie założeń niniejszej Strategii wpisuje się
w działanie nr 7.8 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich oraz
działania 7.15 LEADER w szczególności w ramach lokalnych strategii rozwoju.
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