Załącznik nr 2
do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica
na lata 2014-2020.

Zakres Obszarów Strategicznych.
Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020
zakłada wpisywanie się w co najmniej jeden cel strategiczny na poziomie niniejszej Strategii,
a w związku z tym spełnianie jednego lub więcej celów operacyjnych. Zakres każdego
Obszaru Strategicznego obejmuje w szczególności: cele strategiczne, pożądany kierunek
zmian, identyfikację potencjalnych beneficjentów i partnerów, przewidywalne mierzalne
rezultaty, listę projektów kluczowych oraz źródła finansowania projektu.
Realizacja poszczególnych działań wpisujących się w założenia obszarów strategicznych, ma
przyczynić się do osiągnięcia zakładanych celów oraz wypełnienia misji i założonej wizji
rozwoju. Skuteczność procesu wdrożenia będzie natomiast weryfikowana poprzez system
monitorowania – w formie stopnia realizacji wskaźników rezultatów.
___________________________________________________________________________
OBSZAR STRATEGICZNY: GOSPODARKA

Cel Strategiczny: Zróżnicowana, zrównoważona
i efektywna gospodarka o dużym potencjale
wzrostu
Beneficjenci ostateczni:
- przedsiębiorcy i rolnicy działający na terenie
gminy
- inwestorzy
Partnerzy:
- władze samorządowe gminy Lipnica;
- Instytucje otoczenia biznesu;
- Przedsiębiorcy;
- Rolnicy;
Oczekiwane efekty:
- nowe i liczne zewnętrzne inwestycje gospodarcze na terenie gminy;
- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy;
- rozwój turystyki i agroturystyki;
- większa liczba przedsiębiorstw innowacyjnych;
- zmniejszenie bezrobocia poprzez powstanie nowych trwałych miejsc pracy;

1

Wskaźniki:
- liczba nowopowstałych podmiotów działalności gospodarczej;
- liczba nowych inwestycji zewnętrznych;
Przykładowe projekty:
- Opracowanie i wdrożenie planu zagospodarowania przestrzennego, wyznaczenie
i przygotowanie terenów inwestycyjnych;
- Utworzenie Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
Źródła finansowania:
- budżet gminy;
- pozostałe środki publiczne, w tym krajowe;
- dotacje, w tym z funduszy unijnych oraz pozostałych funduszy;
- instrumenty finansowe – pozadotacyjne środki finansowe w ramach funduszy unijnych
(np. pożyczki, wsparcie kapitałowe);
- środki prywatne;
Rola samorządu:
- Koordynator i lider;
- Inicjator;
- Inwestor;
__________________________________________________________________________
OBSZAR STRATEGICZNY: EKOLOGIA

Cel
Strategiczny:
Poprawa
jakości
środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
dla ochrony zdrowia mieszkańców gminy
Lipnica
Beneficjenci ostateczni:
- mieszkańcy gminy Lipnica;
- turyści;
Partnerzy:
- władze samorządowe gminy Lipnica oraz innych jednostek samorządu terytorialnego;
- Zakład Zagospodarowania Odpadów Sieczno Sp. z o.o.;
Oczekiwane efekty:
- wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa;
- lepsza jakość powietrza;
- zmniejszenie zachorowalności na choroby cywilizacyjne pod wpływem zmian stylu życia;
- wzrost efektywności energetycznej;
- wysoki poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
- poprawa stanu środowiska oraz środowiskowych warunków życia;
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Wskaźniki:
- liczba przeprowadzonych akcji ekologicznych;
- liczba zrealizowanych inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii;
- liczba zrealizowanych zadań w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej;
Przykładowe projekty:
- Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności
publicznej na terenie gminy Lipnica;
- Realizacja działań informacyjnych i edukacyjnych, podnoszących świadomość ekologiczną
oraz promującą postawy proekologiczne;
- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy;
Źródła finansowania:
- budżet gminy;
- pozostałe środki publiczne, w tym krajowe;
- dotacje, w tym z funduszy unijnych oraz pozostałych funduszy;
- instrumenty finansowe – pozadotacyjne środki finansowe w ramach funduszy unijnych
(np. pożyczki, wsparcie kapitałowe);
- środki prywatne;
Rola samorządu:
- Koordynator i lider;
- Inicjator;
- Inwestor;
___________________________________________________________________________
OBSZAR
STRATEGICZNY:
SPOŁECZNOŚĆ
Cel Strategiczny: Poprawa jakości życia mieszkańców
gminy
Beneficjenci ostateczni:
- mieszkańcy gminy Lipnica;
- organizacje pozarządowe;
Partnerzy:
- władze samorządowe gminy Lipnica oraz innych jednostek samorządu terytorialnego;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy;
- Placówki oświatowe;
- Zakłady Opieki Zdrowotnej;
- Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe;
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Oczekiwane efekty:
- wzrost poziomu zatrudnienia i kompetencji zawodowych;
- aktywizacja osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem, a także
ograniczenie patologii społecznych;
- wzmocnienie podstawowych funkcji rodziny;
- lepszy dostęp do usług zdrowotnych;
- lepszy stan zdrowia mieszkańców;
- rozwój kompetencji kluczowych, głównie dzieci i młodzieży;
Wskaźniki:
- liczba zrealizowanych zadań z zakresu infrastruktury społecznej;
- liczba przeprowadzonych szkoleń zawodowych zorientowanych na potrzeby rynku pracy;
- liczba imprez oraz inicjatyw społecznych w celu zwiększenia aktywności społeczności
lokalnej;
- zmniejszenie ilości osób bezrobotnych w gminie Lipnica;
Przykładowe projekty:
- Inicjowanie działań kulturalnych i sportowych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
oraz sprzyjających integracji mieszkańców wsi;
- Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców gminy Lipnica na rzecz środowiska
lokalnego;
- Wspieranie rodzin w sprawowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzin z osobą
niepełnosprawną, starszą i osób samotnych – „Prawidłowo funkcjonująca rodzina”;
- Wspieranie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności
osób bezrobotnych;
- Ograniczenie zjawiska patologii społecznych wśród mieszkańców gminy Lipnica;
- Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców oraz aktywizowanie do działań na
rzecz zdrowia, m.in. poprzez podejmowanie inicjatyw propagujących uprawianie sportu
i aktywnej rekreacji;
- Uatrakcyjnianie procesu edukacyjnego poprzez zróżnicowanie zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci i młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych programów edukacyjnych, w tym
również w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, pierwszej pomocy medycznej,
zagrożeń patologiami;
Źródła finansowania:
- budżet gminy;
- pozostałe środki publiczne, w tym krajowe;
- dotacje, w tym z funduszy unijnych oraz pozostałych funduszy;
- instrumenty finansowe – pozadotacyjne środki finansowe w ramach funduszy unijnych
(np. pożyczki, wsparcie kapitałowe);
- środki prywatne;
Rola samorządu:
- Koordynator i lider;
- Inicjator;
- Inwestor;
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___________________________________________________________________________
OBSZAR STRATEGICZNY: INFRASTRUKTURA

Cel Strategiczny: Rozwój infrastruktury

Beneficjenci ostateczni:
- mieszkańcy gminy Lipnica;
- turyści i przejeżdżający przez gminę;
- przedsiębiorcy;
Partnerzy:
- władze samorządowe gminy Lipnica oraz innych jednostek samorządu terytorialnego;
- Zakład Zagospodarowania Odpadów Sieczno Sp. z o.o.;
- Zarząd Dróg Wojewódzkich;
- Zarząd Dróg Powiatowych;
- prywatni inwestorzy;
Oczekiwane efekty:
- zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie wodno-kanalizacyjnym, kulturalnym oraz
sportowo-rekreacyjnym;
- dobrze rozbudowana infrastruktura drogowa oraz okołodrogowa;
- zaplecze sportowo-rekreacyjne na wysokim poziomie;
- dobra dostępność komunikacyjna;
Wskaźniki:
- liczba zrealizowanych zadań z zakresu infrastruktury drogowej;
- liczba wybudowanych parkingów;
- liczba wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych;
- liczba zrealizowanych zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej;
Przykładowe projekty:
- Budowa i remonty nawierzchni asfaltowych, polbrukowych, betonowych na drogach
gminnych;
- Zaspokojenie potrzeb społeczno- kulturalnych mieszkańców gminy poprzez budowę Domu
Kultury w Lipnicy;
- Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w miejscowości: Lipnica,
Zapceń, Łąkie, Wojsk, Prądzona, Ostrowite;
- Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych i pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Łąkie Wybudowanie, Łąkie nad jeziorem
Gwiazda, Łącki Młyn, Rokitniki, Klin, Janowo, Nowe Brzeźno, Stare Brzeźno, Zapceń,
Rudniki, Hamer Młyn;
- Wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach o rozproszonej
zabudowie mieszkaniowej;
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Źródła finansowania:
- budżet gminy;
- pozostałe środki publiczne, w tym krajowe;
- dotacje, w tym z funduszy unijnych oraz pozostałych funduszy;
- instrumenty finansowe – pozadotacyjne środki finansowe w ramach funduszy unijnych
(np. pożyczki, wsparcie kapitałowe);
- środki prywatne;
Rola samorządu:
- Koordynator i lider;
- Inicjator;
- Inwestor;
___________________________________________________________________________
OBSZAR STRATEGICZNY: PRZESTRZEŃ
Cel Strategiczny: Ochrona oraz wykorzystanie
walorów
przyrodniczych,
rewitalizacja
i rozwój przestrzeni wiejskiej
Beneficjenci ostateczni:
- mieszkańcy gminy Lipnica;
- turyści;
Partnerzy:
- władze samorządowe gminy Lipnica oraz innych jednostek samorządu terytorialnego;
- organizacje pozarządowe;
- prywatni inwestorzy;
Oczekiwane efekty:
- całoroczna, kompleksowa i atrakcyjna oferta turystyczna i kulturalna gminy;
- unikatowe walory naturalne, kulturalne i dziedzictwa kulturowego;
- większa rozpoznawalność, poprawa wizerunku i atrakcyjności gminy;
- poprawa stanu technicznego dróg;
Wskaźniki:
- ilość podjętych Partnerskich przedsięwzięć w celu wzmocnienia wizerunku regionu;
-liczba zrealizowanych zadań z zakresu rewitalizacji i rozwoju przestrzeni wiejskiej;
Przykładowe projekty:
-Podejmowanie działań pozwalających kultywowanie tradycji kaszubskich;
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- Realizacja zadań związanych z ochroną obszarów cennych przyrodniczo, promocją walorów
przyrodniczych i krajobrazowych gminy oraz zadań związanych z wykorzystaniem
turystycznym;
- Rewitalizacja centrum wsi w Lipnicy, Prądzonie, Wojsku, Łąkiem;
Źródła finansowania:
- budżet gminy;
- pozostałe środki publiczne, w tym krajowe;
- dotacje, w tym z funduszy unijnych oraz pozostałych funduszy;
- instrumenty finansowe – pozadotacyjne środki finansowe w ramach funduszy unijnych
(np. pożyczki, wsparcie kapitałowe);
- środki prywatne;
Rola samorządu:
- Koordynator i lider;
- Inicjator;
- Inwestor;
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