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1 Załącznik nr 4.1 

Tytuł projektu 
Zrównoważona gospodarka turystyczna na obszarze Partnerstwa oparta 

na walorach kulturowych i przyrodniczych 

Numer porządkowy projektu 1 

Lider projektu Miasto Gmina Koniecpol 

Partnerzy Obecni Partnerzy w projekcie: 

∙Gmina Irządze 

∙Gmina Lelów 

Potencjalni Partnerzy: 

∙dodatkowe JST 

∙przedsiębiorcy 

∙organizacje pozarządowe 

Potrzeba realizacji projektu Projekt wzmacnia i podkreśla następujące potencjały i zasoby oraz wpływa 

na wyzwania rozwojowe  Partnerstwa określone w diagnozie: 

Zasoby przyrodnicze i kulturowe, potencjał turystyczny, infrastruktura i 

zasoby mogące pełnić funkcje  turystyczne.  

Zwiększenie ilości i dostępności oraz jakości usług i infrastruktury 

turystycznej i agroturystycznej, wzmocnienie potencjału turystycznego, 

promocja obszaru Partnerstwa, wzrost zatrudnienia, zdobycie nowych 

kwalifikacji, rozwój przedsiębiorczości. 

Projekt bezpośrednio odpowiadana na następujące deficyty i problemy 

określone w diagnozie: 

Brak obiektów sportowych, brak przedsiębiorstw o profilu turystycznym, 

zniszczona infrastruktura turystyczna, brak sieci agroturystycznej, niski 

poziom kwalifikacji kapitału ludzkiego. 

Znikoma infrastruktura i dostępność do usług turystycznych, mała ilość 

turystów. Brak promocji turystycznej i agroturystycznej. 

Koncepcja projektu Celem projektu  jest: 
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Poprawa warunków dla rozwoju turystyki i wspieranie zrównoważonego 

rozwoju społ. – gosp., wykorzystania i promocji potencjałów 

przyrodniczych i kulturowych, rozwój przemysłów czasu wolnego, w tym 

niwelowanie skutków i ograniczanie zagrożeń związanych z COVID-19. 

W ramach zakresu projektu planowane są następujące działania: 

Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury turystyczno 

rekreacyjnej i sportowej wraz  z zakupem sprzętu i wyposażenia m.in. 

ścieżki rowerowe, mała architektura, tężnie, boiska sportowe, baseny wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą oraz usługami i działaniami związanymi z 

kwalifikacjami kadr oraz logistyką i zarządzaniem infrastrukturą oraz 

produktami turystycznymi wraz z tworzeniem warunków dla rozwoju 

zatrudnienia i samozatrudnienia w ramach gospodarki turystycznej, w tym 

inwestycje i działania związane z niwelowaniem skutków i ograniczaniem 

zagrożeń związanych z COVID-19. 

Projekt zawiera działania wchodzące w zakres finasowania m.in. EFRR, EFS. 

Projekt jest zgodny z celami określonymi w Strategii terytorialnej oraz 

komplementarny z realizowanymi i planowanymi do realizacji działaniami. 

Zgodność z celami Projekt realizuje następujące Cele strategiczne i Kluczowe działania 

rozwojowe  określone w Strategii Terytorialnej: 

A. Partnerstwo wykorzystujące potencjały do rozwoju gospodarki opartej 

na przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności 

A.II.Poprawa środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości  

B. Aktywne społeczeństwo z dostępem do usług publicznych, otwarte na 

integrację i sprzyjające włączeniu grup wykluczonych  

C. Zrównoważony rozwój przestrzenny i funkcjonalny z nowoczesną 

infrastrukturą i racjonalnie wykorzystywanymi zasobami  

C.I.Dobra  jakość i dostępność infrastruktury  niezbędnej do wysokiej 

jakości życia społeczno-gospodarczego 

C.II.Wysoka jakość zasobów przyrodniczych i  kulturowych  

C.III.Zrównoważony system osadniczy 

CEL HORYZONTALNY: SPRAWNE I SKUTECZNE ZARZĄDZANIE  

Okres realizacji Przewidywany okres realizacji projektu od 06.2022 do 06.2027 r (5 lat). 

Termin rozpoczęcia uzależniony od terminów uruchomienia  naborów 

wniosków o dofinansowanie w odpowiednich działaniach i instrumentach. 
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Przewidywany okres eksploatacji i funkcjonowania projektu minimum  5 

lat zgodnie z zachowaniem okresu trwałości - przewidywany dłuższy okres 

funkcjonowania. 

Terytorialny zasięg projektu Projekt realizowany będzie na terenie wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego wchodzących w skład  Partnerstwa: Miasta i Gminy 

Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze.  

Projekt umożliwia zmianę terytorialnego zasięgu w związku z możliwością 

zmiany składu Partnerstwa. 

Komplementarność z innymi 

projektami 

Projekt jest komplementarny z projektami strategicznymi zawartymi w 

Strategii terytorialnej  oraz z projektami dotychczas zrealizowanymi przez 

jednostki wchodzące w skład Partnerstwa. 

Przykładowe komplementarne projekty strategiczne m.in.: 

Dostępność komunikacyjna i transportowa oraz rozwój komunikacji 

zbiorowej i transportu niskoemisyjnego na obszarze Partnerstwa  

Zintegrowane środowisko rozwoju przedsiębiorczości na terenie 

Partnerstwa 

Infrastruktura techniczna zapewniająca zrównoważony rozwój społeczno 

gospodarczy na terenie Partnerstwa  

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenach miejskich i wiejskich 

oraz przywrócenie im i nadanie nowych funkcji społeczno gospodarczych  

Rozwój i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości lokalnej i 

ponadlokalnej na terenie Partnerstwa 

Rynek pracy i kadry dla rozwoju gospodarki na terenie Partnerstwa 

Promocja obszaru Partnerstwa 

Przykładowe komplementarne projekty i działania  dotychczas 

zrealizowane m.in.: 

Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych np.: 

„Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. 

Armii Krajowej”  

Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na 

budowie infrastruktury turystycznej – budowa altany” 

Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie  
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Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej, siłownie, place zabaw, 

boisko sportowe, kort tenisowy np.: 

Budowa siłowni plenerowej w sołectwie Zagacie oraz doposażenie siłowni 

w sołectwie Rudniki Kolonia 

Budowa placu zabaw w sołectwie Teodorów oraz doposażenie placu 

zabaw w sołectwie Wąsosz 

Produkty projektu i ich 

wskaźniki 

Przykładowe wskaźniki produktu, m.in.: 

Liczba zbudowanych i zmodernizowanych obiektów turystyczno-

rekreacyjnych 

Liczba zbudowanych i zmodernizowanych obiektów sportowych 

Liczba zorganizowanych szkoleń podnoszących kwalifikacje kadry 

Długość utworzonych lub odnowionych szlaków turystycznych 

Rezultaty bezpośrednie 

projektu i ich wskaźniki 

Przykładowe wskaźniki rezultatu, m.in.: 

Wzrost liczby osób korzystających z usług turystycznych na obszarze 

Partnerstwa 

Wzrost liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do 

dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych oraz stanowiących 

atrakcje turystyczne 
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2 Załącznik nr 4.2 

Tytuł projektu 
Dostępność komunikacyjna i transportowa oraz rozwój komunikacji 

zbiorowej i transportu niskoemisyjnego na obszarze Partnerstwa  

Numer porządkowy projektu 2 

Lider projektu Miasto Gmina Koniecpol 

Partnerzy Obecni Partnerzy w projekcie: 

∙Gmina Irządze 

∙Gmina Lelów 

Potencjalni Partnerzy: 

∙dodatkowe JST 

∙przedsiębiorcy 

∙organizacje pozarządowe 

 

Potrzeba realizacji projektu 

Projekt wzmacnia i podkreśla następujące potencjały i zasoby oraz wpływa 

na wyzwania rozwojowe  Partnerstwa określone w diagnozie: 

Istniejąca infrastruktura wymagająca jednak podjęcia działań 

modernizacyjnych i rozbudowy. 

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i  rozwój infrastruktury, niwelacja 

wykluczenia komunikacyjnego, sprawny system komunikacyjny. 

Projekt bezpośrednio odpowiadana na następujące deficyty i problemy 

określone w diagnozie: 

Zły stan dróg, mała ilość ścieżek rowerowych, niewystarczająca ilość 

chodników i ścieżek rowerowych, niewystarczająca liczba przystanków, 

brak systemów park&ride, brak centrum przesiadkowego, słaby system 

zarządzania transportem publicznym.  

Niska dostępność komunikacyjna (wykluczenie komunikacyjne). 

Koncepcja projektu Celem projektu  jest: 

Zwiekszenie dostępności komunikacyjnej i transportowej oraz rozój 

komunikacji zbiorowej i transportu niskoemisyjnego, w tym niwelowanie 

skutków i ograniczanie zagrożeń związanych z COVID-19 
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W ramach zakresu projektu planowane są następujące działania: 

Przebudowa, modernizacja, budowa infrastruktury drogowej i 

transportowej wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia, m.in. drogi, parkingi, 

chodniki, ścieżki rowerowe, centra przesiadkowe, sytemy park&ride wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą oraz usługami i działaniami związanymi z 

zarządzaniem infrastrukturą i logistyką,  w tym inwestycje i działania 

związane z niwelowaniem skutków i ograniczaniem zagrożeń związanych z 

COVID-19 

Projekt zawiera działania wchodzące w zakres finasowania m.in. EFRR, EFS. 

Projekt jest zgodny z celami określonymi w Strategii terytorialnej oraz 

komplementarny z realizowanymi i planowanymi do realizacji działaniami. 
 

Zgodność z celami  Projekt realizuje następujące Cele strategiczne i Kluczowe działania 

rozwojowe  określone w Strategii Terytorialnej: 

A. Partnerstwo wykorzystujące potencjały do rozwoju gospodarki opartej 

na przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności 

A.II.Poprawa środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości  

B. Aktywne społeczeństwo z dostępem do usług publicznych, otwarte na 

integrację i sprzyjające włączeniu grup wykluczonych  

C. Zrównoważony rozwój przestrzenny i funkcjonalny z nowoczesną 

infrastrukturą i racjonalnie wykorzystywanymi zasobami  

C.I.Dobra  jakość i dostępność infrastruktury  niezbędnej do wysokiej 

jakości życia społeczno-gospodarczego 

C.II.Wysoka jakość zasobów przyrodniczych i  kulturowych  

C.III.Zrównoważony system osadniczy 

CEL HORYZONTALNY: SPRAWNE I SKUTECZNE ZARZĄDZANIE  

Okres realizacji  Przewidywany okres realizacji projektu od 06.2022 do 06.2027 r (5 lat). 

Termin rozpoczęcia uzależniony od terminów uruchomienia  naborów 

wniosków o dofinansowanie w odpowiednich działaniach i instrumentach. 

Przewidywany okres eksploatacji i funkcjonowania projektu minimum  5 lat 

zgodnie z zachowaniem okresu trwałości - przewidywany dłuższy okres 

funkcjonowania. 
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Terytorialny zasięg projektu Projekt realizowany będzie na terenie wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego wchodzących w skład  Partnerstwa: Miasta i Gminy 

Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze.  

Projekt umożliwia zmianę terytorialnego zasięgu w związku z możliwością 

zmiany składu Partnerstwa. 

Komplementarność z innymi 

projektami  

Projekt jest komplementarny z projektami strategicznymi zawartymi w 

Strategii terytorialnej  oraz z projektami dotychczas zrealizowanymi przez 

jednostki wchodzące w skład Partnerstwa. 

Przykładowe komplementarne projekty strategiczne m.in.: 

Zrównoważona gospodarka turystyczna na obszarze Partnerstwa oparta na 

walorach kulturowych i przyrodniczych 

Zintegrowane środowisko rozwoju przedsiębiorczości na terenie 

Partnerstwa 

Infrastruktura techniczna zapewniająca zrównoważony rozwój społeczno 

gospodarczy na terenie Parterstwa  

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenach miejskich i wiejskich 

oraz przywrócenie im i nadanie nowych funkcji społeczno gospodarczych  

Sprawne i skuteczne zarządzanie oraz  adnimistracja na terenie 

Partnerstwa 

Przykładowe komplementarne projekty dotychczas zrealizowane m.in.: 

Przebudowa dróg gminnych, np.: 

"Przebudowa ulicy Kolejowej w Koniecpolu”  

"Przebudowa drogi w miejscowości Teodorów" 

„Przebudowa drogi w Michałowie”  

Transport zbiorowy: Linia autobusowa Nakło - Koniecpol  

Projekty społeczne np.: „Piesi i kierowcy – świadomi uczestnicy ruchu 

drogowego w Gminie Koniecpol”  

Produkty projektu i ich 

wskaźniki  

Przykładowe wskaźniki produktu, m.in.: 

Długość zbudowanych i zmodernizowanych dróg 

Długość powstałej i zmodernizowanej infrastruktury rowerowej lub pieszo-

rowerowej 
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Liczba wspartych systemów miejsko-wiejskich wypożyczalni rowerów 

Długość zmodernizowanych chodników 

Liczba powstałych parkingów, w tym systemów park&ride 

Liczba powstałych centrów przesiadkowych 

Liczba zakupionego sprzętu i systemów służących poprawie 

bezpieczeństwa/ ochrony uczestników ruchu drogowego 

Rezultaty bezpośrednie 

projektu i ich wskaźniki 

Przykładowe wskaźniki rezultatu, m.in.: 

Liczba używanych miejsc postojowych w wybudowanych obiektach 

systemów park&ride 

Liczba przewozów komunikacją zbiorową na przebudowanych i nowych 

liniach komunikacji zbiorowej 

Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych 

obiektach Park&Ride 
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3 Załączniki nr 4.3  

Tytuł projektu 
Zintegrowane środowisko rozwoju przedsiębiorczości na terenie 

Partnerstwa 

Numer porządkowy projektu 3 

Lider projektu Miasto Gmina Koniecpol 

Partnerzy Obecni Partnerzy w projekcie: 

∙Gmina Irządze 

∙Gmina Lelów 

Potencjalni Partnerzy: 

∙dodatkowe JST 

∙przedsiębiorcy 

∙organizacje pozarządowe 

Potrzeba realizacji projektu Projekt wzmacnia i podkreśla następujące potencjały i zasoby oraz wpływa 

na wyzwania rozwojowe  Partnerstwa określone w diagnozie: 

Rozwój kluczowych przedsiębiorców ze względu na podaż pracy, 

specjalizacje regionalne, zasoby siły roboczej. 

Tworzenie środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości, rozwój 

konkurencyjności MśP,  wsparcie środowiska rozwoju innowacyjności. 

Projekt bezpośrednio odpowiadana na następujące deficyty i problemy 

określone w diagnozie: 

Niewielka ilość  terenów inwestycyjnych, brak infrastruktury pod 

inwestycje, brak wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości (IOB, 

inkubatorów itp.), brak planów zagospodarowania przestrzennego. 

Stagnacja gospodarcza, brak wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości 

Koncepcja projektu Celem projektu jest: 

Poprawa infrastruktury i usług dla środowiska rozwoju przedsiębiorczości 

na terenie Partnerstwa, w tym niwelowanie skutków i ograniczanie 

zagrożeń związanych z COVID-19. 

W ramach zakresu projektu planowane są następujące działania: 
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Tworzenie  warunków do rozwoju przedsiębiorczości poprzez działania 

inwestycyjne wraz  z zakupami sprzętu i wyposażenia oraz usługi i  

tworzenie dokumentów strategicznych i planistycznych. m.in.:  plany 

zagospodarowania przestrzennego, przystosowanie przestrzeni 

publicznych do rozwoju przedsiębiorczości, wdrożenie usług wspierających 

rozwój gospodarczy m.in punkt kontaktu z inwestorem, wsparcie doradcze 

dla nowopowstałych firm, w tym inwestycje i działania związane z 

niwelowaniem skutków i ograniczaniem zagrożeń związanych z COVID-19. 

Projekt zawiera działania wchodzące w zakres finasowania m.in. EFRR, EFS. 

Projekt jest zgodny z celami określonymi w Strategii terytorialnej oraz 

komplementarny z realizowanymi i planowanymi do realizacji działaniami. 

Zgodność z celami Projekt realizuje następujące Cele strategiczne i Kluczowe działania 

rozwojowe  określone w Strategii Terytorialnej: 

A. Partnerstwo wykorzystujące potencjały do rozwoju gospodarki opartej 

na przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności 

A.I.Wzrost innowacyjności i kreatywności 

A.II.Poprawa środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości  

B. Aktywne społeczeństwo z dostępem do usług publicznych, otwarte na 

integrację i sprzyjające włączeniu grup wykluczonych  

C. Zrównoważony rozwój przestrzenny i funkcjonalny z nowoczesną 

infrastrukturą i racjonalnie wykorzystywanymi zasobami  

C.I.Dobra  jakość i dostępność infrastruktury  niezbędnej do wysokiej 

jakości życia społeczno-gospodarczego 

CEL HORYZONTALNY: SPRAWNE I SKUTECZNE ZARZĄDZANIE  

Okres realizacji Przewidywany okres realizacji projektu od 06.2022 do 06.2027 r (5 lat). 

Termin rozpoczęcia uzależniony od terminów uruchomienia  naborów 

wniosków o dofinansowanie w odpowiednich działaniach i instrumentach. 

Przewidywany okres eksploatacji i funkcjonowania projektu minimum  5 

lat zgodnie z zachowaniem okresu trwałości - przewidywany dłuższy okres 

funkcjonowania. 

Terytorialny zasięg projektu Projekt realizowany będzie na terenie wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego wchodzących w skład  Partnerstwa: Miasta i Gminy 

Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze  

Projekt umożliwia zmianę terytorialnego zasięgu w związku z możliwością 

zmiany składu Partnerstwa. 
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Komplementarność z innymi 

projektami  

Projekt jest komplementarny z projektami strategicznymi zawartymi w 

Strategii terytorialnej oraz z projektami dotychczas zrealizowanymi przez 

jednostki wchodzące w skład Partnerstwa. 

Przykładowe komplementarne projekty strategiczne m.in.: 

Dostępność komunikacyjna i transportowa oraz rozwój komunikacji 

zbiorowej i transportu niskoemisyjnego na obszarze Partnerstwa  

Infrastruktura techniczna zapewniająca zrównoważony rozwój społeczno 

gospodarczy na terenie Partnerstwa  

Rozwój zakresu oraz jakości usług publicznych na obszarze Partnerstwa 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenach miejskich i wiejskich 

oraz przywrócenie im i nadanie nowych funkcji społeczno gospodarczych  

Rynek pracy i kadry dla rozwoju gospodarki na terenie Partnerstwa 

Sprawne i skuteczne zarządzanie oraz  administracja na terenie 

Partnerstwa 

Współpraca na terenie Partnerstwa z podmiotami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi  

Promocja obszaru Partnerstwa 

Przykładowe komplementarne projekty dotychczas zrealizowane m.in.: 

Dokumenty planistyczne: funkcjonujący na terenie JST wchodzących w 

skład Partnerstwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

Pozyskanie i obsługa inwestora na budowę galerii handlowej 

Szkolenia „Przedsiębiorcą Być” –  Park Przemysłowo-Technologiczny 

„Revita Park” w Katowicach 

Produkty projektu i ich 

wskaźniki  

Przykładowe wskaźniki produktu, m.in.: 

Liczba opracowanych dokumentów strategicznych dotyczących 

planowania i zagospodarowania przestrzennego 

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych 

Powstanie Punktu kontaktu z inwestorami/ inkubatora przedsiębiorczości 

Liczba przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze 

inwestycyjnym w skali regionalnej/międzyregionalnej/międzynarodowej 
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Liczba zorganizowanych działań wspierających nowopowstałe firmy 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

Rezultaty bezpośrednie 

projektu i ich wskaźniki 

 

Przykładowe wskaźniki rezultatu, m.in.: 

Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych 

Wzrost zatrudnienia we wspartych przedsiębiorstwach 
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4 Załącznik nr 4.4 

Tytuł projektu 
Infrastruktura techniczna zapewniająca zrównoważony rozwój społeczno 

gospodarczy na terenie Partnerstwa  

Numer porządkowy projektu 4 

Lider projektu Miasto Gmina Koniecpol 

Partnerzy Obecni Partnerzy w projekcie: 

∙Gmina Irządze 

∙Gmina Lelów 

Potencjalni Partnerzy: 

∙dodatkowe JST 

∙przedsiębiorcy 

∙organizacje pozarządowe 

Potrzeba realizacji projektu  Projekt wzmacnia i podkreśla następujące potencjały i zasoby oraz wpływa 

na wyzwania rozwojowe  Partnerstwa określone w diagnozie: 

Istniejąca infrastruktura wymagająca jednak podjęcia działań 

modernizacyjnych i rozbudowy. 

Wzmocnienie i rozwój infrastruktury technicznej, komunalnej, m.in. 

dotyczącej ochrony środowiska naturalnego. 

Projekt bezpośrednio odpowiadana na następujące deficyty i problemy 

określone w diagnozie: 

Niski poziom skanalizowania, zwodociągowania, mała przepustowść 

infrastruktury kanalizacyjnej, brak budynków pasywnych, niskie 

wykorzystanie OZE, niska świadomość ekologiczna, niewystarczające 

zasoby i wyposażenie służb ratunkowych i bezpieczeństwa publicznego.  

Niski poziom ochrony środowiska naturalnego.  

Koncepcja projektu Celem projektu  jest: 

Poprawa infrastruktury technicznej dla zapewnienia zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego, m.in. ochrony środowiska, 

bezpieczeństwa i cyfryzacji, w tym niwelowanie skutków i ograniczanie 

zagrożeń związanych z COVID-19. 
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W ramach zakresu projektu planowane są następujące działania: 

Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wraz z zakupem 

sprzętu i wyposażenia m.in.: infrastruktury kanalizacyjnej, wodociągowej, 

oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, gospodarki 

odpadami-zbiórki, segregacji składowania i utylizacji, przygotowanie 

procesu inwestycyjnego związanego z budową gazociągu, budowa 

budynków pasywnych i energooszczędnych, termomodernizacja 

budynków, rozwój OZE oraz infrastruktury i usług towarzyszących, w tym 

edukacyjnych, energooszczędne oświetlenie uliczne, zdalny odczyt zużycia 

wody, gazu, energii, systemy monitoringu przestrzeni publicznych, 

infrastruktura niezbędna co cyfryzacji,  doposażenie służb ratowniczych, w 

tym inwestycje i działania związane z niwelowaniem skutków i 

ograniczaniem zagrożeń związanych z COVID-19. 

Projekt zawiera działania wchodzące w zakres finasowania m.in. EFRR, EFS. 

Projekt jest zgodny z celami określonymi w Strategii terytorialnej oraz 

komplementarny z realizowanymi i planowanymi do realizacji działaniami. 

Zgodność z celami  Projekt realizuje następujące Cele strategiczne i Kluczowe działania 

rozwojowe  określone w Strategii Terytorialnej: 

A. Partnerstwo wykorzystujące potencjały do rozwoju gospodarki opartej 

na przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności 

A.I.Wzrost innowacyjności i kreatywności 

A.II.Poprawa środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości  

B. Aktywne społeczeństwo z dostępem do usług publicznych, otwarte na 

integrację i sprzyjające włączeniu grup wykluczonych  

B.I. Rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego  

B.II. Podwyższenie  standardu i dostępu do usług publicznych  

C. Zrównoważony rozwój przestrzenny i funkcjonalny z nowoczesną 

infrastrukturą i racjonalnie wykorzystywanymi zasobami  

C.I.Dobra  jakość i dostępność infrastruktury  niezbędnej do wysokiej 

jakości życia społeczno-gospodarczego 

C.II.Wysoka jakość zasobów przyrodniczych i  kulturowych  

CEL HORYZONTALNY: SPRAWNE I SKUTECZNE ZARZĄDZANIE  
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Okres realizacji Przewidywany okres realizacji projektu od 06.2022 do 06.2027 r (5 lat). 

Termin rozpoczęcia uzależniony od terminów uruchomienia  naborów 

wniosków o dofinansowanie w odpowiednich działaniach i instrumentach. 

Przewidywany okres eksploatacji i funkcjonowania projektu minimum  5 

lat zgodnie z zachowaniem okresu trwałości - przewidywany dłuższy okres 

funkcjonowania. 

Terytorialny zasięg projektu Projekt realizowany będzie na terenie wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego wchodzących w skład  Partnerstwa: Miasta i Gminy 

Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze.  

Projekt umożliwia zmianę terytorialnego zasięgu w związku z możliwością 

zmiany składu Partnerstwa. 

Komplementarność z innymi 

projektami  

Projekt jest komplementarny z projektami strategicznymi zawartymi w 

Strategii terytorialnej oraz z projektami dotychczas zrealizowanymi przez 

jednostki wchodzące w skład Partnerstwa. 

Przykładowe komplementarne projekty strategiczne m.in.: 

Zrównoważona gospodarka turystyczna na obszarze Partnerstwa oparta 

na walorach kulturowych i przyrodniczych 

Dostępność komunikacyjna i transportowa oraz rozwój komunikacji 

zbiorowej i transportu niskoemisyjnego na obszarze Partnerstwa  

Zintegrowane środowisko rozwoju przedsiębiorczości na terenie 

Partnerstwa 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenach miejskich i wiejskich 

oraz przywrócenie im i nadanie nowych funkcji społeczno gospodarczych  

Rynek pracy i kadry dla rozwoju gospodarki na terenie Partnerstwa 

Sprawne i skuteczne zarządzanie oraz  administracja na terenie 

Partnerstwa 

Współpraca na terenie Partnerstwa z podmiotami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi  

Przykładowe komplementarne projekty i działania dotychczas 

zrealizowane m.in.: 

Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej np.: 
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„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w 

dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w 

Koniecpolu”  

„Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Teresów do miejscowości 

Załęże”  

Termomodernizacja budynków np.: „Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w 

Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu”  

Infrastruktura techniczna np.: „Budowa infrastruktury informatycznej dla 

Subregionu Północnego E–region częstochowski”  

„Zakup wozów bojowych dla dwóch jednostek OSP” 

Infrastruktura OZE  

Projekty społeczne np.: Kampania "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - 

Przedszkolaku złap oddech"  

Produkty projektu i ich 

wskaźniki 

 

Przykładowe wskaźniki produktu, m.in.: 

Długość zbudowanych i zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych 

Długość zbudowanych i zmodernizowanych sieci wodociągowych 

Liczba zbudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków 

Dostępność sieci gazowej 

Wprowadzenie systemu monitoringu przestrzeni publicznej 

Wprowadzenie rozwiązań typu smart (inteligentnych) – w tym sieci 

energooszczędnego oświetlenia ulicznego, czy zdalnego odczytu zużycia 

mediów 

Liczba powstałych budynków pasywnych 

Liczba zadań/inicjatyw edukacyjnych podnoszących świadomość 

ekologiczną mieszkańców 

 

Rezultaty bezpośrednie 

projektu i ich wskaźniki 

 

Przykładowe wskaźniki rezultatu, m.in.: 

Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do 

prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof 

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w 

wodę 
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5 Załącznik nr 4.5  

Tytuł projektu Rozwój zakresu oraz jakości usług publicznych na obszarze Partnerstwa 

Numer porządkowy projektu 5 

Lider projektu Miasto Gmina Koniecpol 

Partnerzy Obecni Partnerzy w projekcie: 

∙Gmina Irządze 

∙Gmina Lelów 

Potencjalni Partnerzy: 

∙dodatkowe JST 

∙przedsiębiorcy 

∙organizacje pozarządowe 

Potrzeba realizacji projektu Projekt wzmacnia i podkreśla następujące potencjały i zasoby oraz wpływa 

na wyzwania rozwojowe  Partnerstwa określone w diagnozie: 

Funkcjonujące instytucje wymagające jednak podjęcia działań związanych 

z rozbudową, modernizacją i budową nowych obiektów oraz poprawą 

jakości świadczonych usług. 

Podwyższenie standardu i dostępu do usług publicznych, modernizacja 

istniejącej infrastruktury zdrowotnej i kulturalno-oświatowej. 

Projekt bezpośrednio odpowiadana na następujące deficyty i problemy 

określone w diagnozie: 

Brak usług zdrowotnych specjalistycznych, rehabilitacyjnych,  

niewystarczający poziom edukacji i nauczania, brak kursów doszkalających, 

brak innych szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje, brak 

zróżnicowanej oferty kulturalnej, brak oferty kultury wysokiej, brak 

sektora przemysłu wolnego, niewystarczająca liczba usług senioralnych.   

Niska dostępność do usług publicznych (zdrowotnych, edukacyjnych, 

kulturowych, socjalnych). 

Koncepcja projektu Celem projektu  jest: 
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Poprawa infrastruktury i warunków świadczenia usług publicznych na 

obszarze Partnerstwa, w tym niwelowanie skutków i ograniczanie 

zagrożeń związanych z COVID-19 

W ramach zakresu projektu planowane są następujące działania: 

Budowa, przebudowa i modernizacja infrastuktury opiekuńczej, 

zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalno-oświatowej wraz z zakupem sprzętu i 

wyposażenia,  dotyczącej usług publicznych wraz usługami i działaniami 

zwiększającymi zakres i jakość świadczonych usług, w tym inwestycje i 

działania związane z niwelowaniem skutków i ograniczaniem zagrożeń 

związanych z COVID-19. 

Projekt zawiera działania wchodzące w zakres finasowania m.in. EFRR, EFS. 

Projekt jest zgodny z celami określonymi w Strategii terytorialnej oraz 

komplementarny z realizowanymi i planowanymi do realizacji działaniami. 

Zgodność z celami Projekt realizuje następujące Cele strategiczne i Kluczowe działania 

rozwojowe  określone w Strategii Terytorialnej: 

A. Partnerstwo wykorzystujące potencjały do rozwoju gospodarki opartej 

na przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności 

B. Aktywne społeczeństwo z dostępem do usług publicznych, otwarte na 

integrację i sprzyjające włączeniu grup wykluczonych  

B.I. Rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego  

B.II. Podwyższenie  standardu i dostępu do usług publicznych  

B.III.  Włączenie  społeczne  grup zagrożonych lub wykluczonych społecznie   

C. Zrównoważony rozwój przestrzenny i funkcjonalny z nowoczesną 

infrastrukturą i racjonalnie wykorzystywanymi zasobami  

C.I.Dobra  jakość i dostępność infrastruktury  niezbędnej do wysokiej 

jakości życia społeczno-gospodarczego 

CEL HORYZONTALNY: SPRAWNE I SKUTECZNE ZARZĄDZANIE  

Okres realizacji  Przewidywany okres realizacji projektu od 06.2022 do 06.2027 r (5 lat). 

Termin rozpoczęcia uzależniony od terminów uruchomienia  naborów 

wniosków o dofinansowanie w odpowiednich działaniach i instrumentach. 

Przewidywany okres eksploatacji i funkcjonowania projektu minimum  5 

lat zgodnie z zachowaniem okresu trwałości - przewidywany dłuższy okres 

funkcjonowania. 
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Terytorialny zasięg projektu  Projekt realizowany będzie na terenie wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego wchodzących w skład  Partnerstwa: Miasta i Gminy 

Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze.  

Projekt umożliwia zmianę terytorialnego zasięgu w związku z możliwością 

zmiany składu Partnerstwa. 

Komplementarność z innymi 

projektami 

Projekt jest komplementarny z projektami strategicznymi zawartymi w 

Strategii terytorialnej oraz z projektami dotychczas zrealizowanymi przez 

jednostki wchodzące w skład Partnerstwa. 

Przykładowe komplementarne projekty strategiczne m.in.: 

Zrównoważona gospodarka turystyczna na obszarze Partnerstwa oparta 

na walorach kulturowych i przyrodniczych 

Zintegrowane środowisko rozwoju przedsiębiorczości na terenie 

Partnerstwa 

Infrastruktura techniczna zapewniająca zrównoważony rozwój społeczno 

gospodarczy na terenie Partnerstwa  

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenach miejskich i wiejskich 

oraz przywrócenie im i nadanie nowych funkcji społeczno gospodarczych  

Rynek pracy i kadry dla rozwoju gospodarki na terenie Partnerstwa 

Sprawne i skuteczne zarządzanie oraz  adnimistracja na terenie 

Partnerstwa 

Współpraca na terenie Partnerstwa z podmiotmi wewnętrznymi i 

zewnętrznymi  

Przykładowe komplementarne projekty działania dotychczas zrealizowane 

m.in.: 

Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w 

Koniecpolu 

Przebudowa budynku na potrzeby żłobka w ramach programu Maluch 

Przebudowa budynku na potrzeby Dziennego Domu Opieki Senior +  

Produkty projektu i ich 

wskaźniki 

 

Przykładowe wskaźniki produktu, m.in.: 

Liczba zbudowanych/ zmodernizowanych obiektów opiekuńczo-

zdrowotnych 
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Liczba zbudowanych/ zmodernizowanych obiektów edukacyjno-

kulturowych 

Liczba zadań z zakresu poszerzenia oferty i dostępności do usług 

specjalistycznych zdrowotnych 

Liczba zadań z zakresu poszerzenia oferty i dostępności do usług 

doszkalających kompetencje zawodowe 

Rezultaty bezpośrednie 

projektu i ich wskaźniki 

 

Przykładowe wskaźniki rezultatu, m.in.: 

Odsetek mieszkańców zadowolonych z jakości świadczonych usług 

opiekuńczo-zdrowotnych 

Odsetek mieszkańców zadowolonych z jakości świadczonych usług 

edukacyjno-oświatowych 

Odsetek mieszkańców zadowolonych z jakości świadczonych usług 

kulturalno-rozrywkowych 

Odsetek mieszkańców zadowolonych z jakości świadczonych usług 

senioralnych 
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6 Załącznik nr 4.6 

Tytuł projektu 
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenach miejskich i wiejskich 

oraz przywrócenie im i nadanie nowych funkcji społeczno gospodarczych  

Numer porządkowy projektu 6 

Lider projektu Miasto Gmina Koniecpol 

Partnerzy Obecni Partnerzy w projekcie: 

∙Gmina Irządze 

∙Gmina Lelów 

Potencjalni Partnerzy: 

∙dodatkowe JST 

∙przedsiębiorcy 

∙organizacje pozarządowe 

Potrzeba realizacji projektu  Projekt wzmacnia i podkreśla następujące potencjały i zasoby oraz wpływa 

na wyzwania rozwojowe  Partnerstwa określone w diagnozie: 

Istniejące obiekty i przestrzenie wymagające podjęcia działań 

rewitalizacyjnych. 

Rewitalizacja obiektów i przestrzeni oraz przywrócenie im lub nadanie 

nowych funkcji społeczno-gospodarczych. 

Projekt bezpośrednio odpowiadana na następujące deficyty i problemy 

określone w diagnozie: 

Zdewastowane,  zaniedbane i niewykorzystane obiekty i przestrzenie 

posiadające potencjały turystyczne, kulturowe, społeczne i gospodarcze.  

Koncepcja projektu Celem projektu  jest: 

Nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanym 

obszarom na terenie Partnerstwa, w tym niwelowanie skutków i 

ograniczanie zagrożeń związanych z COVID-19. 

W ramach zakresu projektu planowane są następujące działania: 
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Modernizacja i przebudowa zdegradowanych obiektów i przestrzeni wraz z 

zakupem sprzętu i wyposażenia oraz wdrażaniem usług w zakresie 

aktywizacji społeczno-gospodarczej, umożliwiające przywrócenie i nadanie 

obszarom funkcji społeczno gospodarczych  oraz zapobieganie  

marginalizacji i dalszej degradacji, w tym inwestycje i działania związane z 

niwelowaniem skutków i ograniczaniem zagrożeń związanych z COVID-19. 

Projekt zawiera działania wchodzące w zakres finasowania m.in. EFRR, EFS. 

Projekt jest zgodny z celami określonymi w Strategii terytorialnej oraz 

komplementarny z realizowanymi i planowanymi do realizacji działaniami. 

Zgodność z celami  Projekt realizuje następujące Cele strategiczne i Kluczowe działania 

rozwojowe  określone w Strategii Terytorialnej: 

A. Partnerstwo wykorzystujące potencjały do rozwoju gospodarki opartej 

na przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności 

B. Aktywne społeczeństwo z dostępem do usług publicznych, otwarte na 

integrację i sprzyjające włączeniu grup wykluczonych  

B.III.  Włączenie  społeczne  grup zagrożonych lub wykluczonych społecznie   

C. Zrównoważony rozwój przestrzenny i funkcjonalny z nowoczesną 

infrastrukturą i racjonalnie wykorzystywanymi zasobami  

C.I.Dobra  jakość i dostępność infrastruktury  niezbędnej do wysokiej 

jakości życia społeczno-gospodarczego 

C.II.Wysoka jakość zasobów przyrodniczych i  kulturowych  

C.III.Zrównoważony system osadniczy 

CEL HORYZONTALNY: SPRAWNE I SKUTECZNE ZARZĄDZANIE  

Okres realizacji Przewidywany okres realizacji projektu od 06.2022 do 06.2027 r (5 lat). 

Termin rozpoczęcia uzależniony od terminów uruchomienia  naborów 

wniosków o dofinansowanie w odpowiednich działaniach i instrumentach. 

Przewidywany okres eksploatacji i funkcjonowania projektu minimum  5 

lat zgodnie z zachowaniem okresu trwałości - przewidywany dłuższy okres 

funkcjonowania. 

Terytorialny zasięg projektu Projekt realizowany będzie na terenie wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego wchodzących w skład  Partnerstwa: Miasta i Gminy 

Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze  
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Projekt umożliwia zmianę terytorialnego zasięgu w związku z możliwością 

zmiany składu Partnerstwa. 

Komplementarność z innymi 

projektami 

Projekt jest komplementarny z projektami strategicznymi zawartymi w 

Strategii terytorialnej oraz z projektami dotychczas zrealizowanymi przez 

jednostki wchodzące w skład Partnerstwa. 

Przykładowe komplementarne projekty strategiczne m.in.: 

Zrównoważona gospodarka turystyczna na obszarze Partnerstwa oparta 

na walorach kulturowych i przyrodniczych 

Dostępność komunikacyjna i transportowa oraz rozwój komunikacji 

zbiorowej i transportu niskoemisyjnego na obszarze Partnerstwa  

Zintegrowane środowisko rozwoju przedsiębiorczości na terenie 

Partnerstwa 

Infrastruktura techniczna zapewniająca zrównoważony rozwój społeczno 

gospodarczy na terenie Partnerstwa  

Rozwój i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości lokalnej i 

ponadlokalnej na terenie Partnerstwa 

Rynek pracy i kadry dla rozwoju gospodarki na terenie Partnerstwa 

Sprawne i skuteczne zarządzanie oraz  administracja na terenie 

Partnerstwa 

Współpraca na terenie Partnerstwa z podmiotami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi  

Promocja obszaru Partnerstwa 

Przykładowe komplementarne projekty dotychczas zrealizowane m.in.: 

„Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego przy ul. Szkolnej 17 

na potrzeby świetlicy środowiskowej” 

„Przebudowa zdegradowanego budynku hotelu na mieszkania socjalne 

przy ul. Tarchalskiego 2”  

„Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej 

położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-

Kulturalnego”  

Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na 

cele społeczne 
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Projekty i działania w zakresie rewitalizacji społecznej, np.: 

„Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców 

gminy Koniecpol”  

„Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w 

ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu”  

Produkty projektu i ich 

wskaźniki 

 

Przykładowe wskaźniki produktu, m.in.: 

Liczba zrewitalizowanych obiektów 

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

Rezultaty bezpośrednie 

projektu i ich wskaźniki 

 

Przykładowe wskaźniki rezultatu, m.in.: 

Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach 

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy 

Liczba osób korzystających z zrewitalizowanych przestrzeni publicznych 
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7 Załącznik nr 4.7 

Tytuł projektu 
Rozwój i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości lokalnej i 

ponadlokalnej na terenie Partnerstwa 

Numer porządkowy projektu 7 

Lider projektu Miasto Gmina Koniecpol 

Partnerzy Obecni Partnerzy w projekcie: 

∙Gmina Irządze 

∙Gmina Lelów 

Potencjalni Partnerzy: 

∙dodatkowe JST 

∙przedsiębiorcy 

∙organizacje pozarządowe 

Potrzeba realizacji projektu Projekt wzmacnia i podkreśla następujące potencjały i zasoby oraz wpływa 

na wyzwania rozwojowe  Partnerstwa określone w diagnozie: 

Dziedzictwo kulturowo-historyczne, folklor, tradycje. 

Wzmocnienie i kształtowanie świadomości mieszkańców oparte na 

historycznej i kulturowej różnorodności, wzmocnienie tożsamości lokalnej 

mieszkańców, promocja Partnerstwa w oparciu o produkty lokalne, zasoby 

kulturowo-historyczne. 

Projekt bezpośrednio odpowiadana na następujące deficyty i problemy 

określone w diagnozie: 

Niewystarczająca infrastruktura kulturalna, niska promocja działań 

kulturalnych, mała ilość działań kulturalnych, mała promocja produktów 

lokalnych.  

Brak usług i niska dostępność  do sektora kultury i rozrywki. 

Koncepcja projektu Celem projektu  jest: 

Rozwój infrastruktury oraz warunków dla rozwoju kultury oraz tożsamości 

lokalnej i ponadlokalnej na terenie Partnerstwa, w tym niwelowanie 

skutków i ograniczanie zagrożeń związanych z COVID-19. 
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W ramach zakresu projektu planowane są następujące działania: 

Budowa, przebudowa i modernizacja  infrastruktury i obiektów  

kulturalnych wraz z zakupem sprzętu i  wyposażenia oraz wdrażanie, 

realizacja i promocja działań dotyczących walorów kulturowych obszaru 

Partnerstwa, w tym inwestycje i działania związane z niwelowaniem 

skutków i ograniczaniem zagrożeń związanych z COVID-19. 

Projekt zawiera działania wchodzące w zakres finasowania m.in. EFRR, EFS. 

Projekt jest zgodny z celami określonymi w Strategii terytorialnej oraz 

komplementarny z realizowanymi i planowanymi do realizacji działaniami. 

Zgodność z celami Projekt realizuje następujące Cele strategiczne i Kluczowe działania 

rozwojowe  określone w Strategii Terytorialnej: 

A. Partnerstwo wykorzystujące potencjały do rozwoju gospodarki opartej 

na przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności 

A.II.Poprawa środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości  

B. Aktywne społeczeństwo z dostępem do usług publicznych, otwarte na 

integrację i sprzyjające włączeniu grup wykluczonych  

B.I. Rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego  

C. Zrównoważony rozwój przestrzenny i funkcjonalny z nowoczesną 

infrastrukturą i racjonalnie wykorzystywanymi zasobami  

C.I.Dobra  jakość i dostępność infrastruktury  niezbędnej do wysokiej 

jakości życia społeczno-gospodarczego 

C.II.Wysoka jakość zasobów przyrodniczych i  kulturowych  

C.III.Zrównoważony system osadniczy 

CEL HORYZONTALNY: SPRAWNE I SKUTECZNE ZARZĄDZANIE  

Okres realizacji Przewidywany okres realizacji projektu od 06.2022 do 06.2027 r (5 lat). 

Termin rozpoczęcia uzależniony od terminów uruchomienia  naborów 

wniosków o dofinansowanie w odpowiednich działaniach i instrumentach. 

Przewidywany okres eksploatacji i funkcjonowania projektu minimum  5 

lat zgodnie z zachowaniem okresu trwałości - przewidywany dłuższy okres 

funkcjonowania. 

Terytorialny zasięg projektu  Projekt realizowany będzie na terenie wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego wchodzących w skład  Partnerstwa: Miasta i Gminy 

Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze.  
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Projekt umożliwia zmianę terytorialnego zasięgu w związku z możliwością 

zmiany składu Partnerstwa. 

Komplementarność  z innymi 

projektami 

Projekt jest komplementarny z projektami strategicznymi zawartymi w 

Strategii terytorialnej oraz z projektami dotychczas zrealizowanymi przez 

jednostki wchodzące w skład Partnerstwa. 

Przykładowe komplementarne projekty strategiczne m.in.: 

Zrównoważona gospodarka turystyczna na obszarze Partnerstwa oparta 

na walorach kulturowych i przyrodniczych 

Rozwój zakresu oraz jakości usług publicznych na obszarze Partnerstwa 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenach miejskich i wiejskich 

oraz przywrócenie im i nadanie nowych funkcji społeczno gospodarczych  

Rynek pracy i kadry dla rozwoju gospodarki na terenie Partnerstwa 

Współpraca na terenie Partnerstwa z podmiotami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi  

Promocja obszaru Partnerstwa 

Przykładowe komplementarne projekty dotychczas zrealizowane m.in.: 

„Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej 

położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-

Kulturalnego”  

„III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Koniecpolu 

„Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Kultury w Koniecpolu” 

Muzeum w zabytkowym  wikariacie  

Informacja w zakresie dziedzictwa kulturowego związana z obchodami 

świąt i rocznic  m.in. dożynki, rocznice bitwy pod Mełchowem, święto 

Ciulimu – Czulentu (festiwal kultury polskiej i żydowskiej) 

Produkty projektu i ich 

wskaźniki 

 

Przykładowe wskaźniki produktu, m.in.: 

Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Partnerstwa 

Prowadzenie działań informacyjno-promujących ofertę kulturalną 

Partnerstwa przez media internetowe i społecznościowe 

Liczba inicjatyw promujących produkty lokalne 
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Liczba lokalnych produktów z Partnerstwa znajdujących się na 

ministerialnej liście produktów tradycyjnych i regionalnych 

Liczba wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe Partnerstwa 

Rezultaty bezpośrednie 

projektu i ich wskaźniki 

 

Przykładowe wskaźniki rezultatu, m.in.: 

Wzrost poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców Partnerstwa 

Wzrost liczby mieszkańców uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych 

organizowanych na terenie Partnerstwa 
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8 Załącznik nr 4.8 

Tytuł projektu Rynek pracy i kadry dla rozwoju gospodarki na terenie Partnerstwa 

Numer porządkowy projektu 8 

Lider projektu Miasto Gmina Koniecpol 

Partnerzy Obecni Partnerzy w projekcie: 

∙Gmina Irządze 

∙Gmina Lelów 

Potencjalni Partnerzy: 

∙dodatkowe JST 

∙przedsiębiorcy 

∙organizacje pozarządowe 

Potrzeba realizacji projektu Projekt wzmacnia i podkreśla następujące potencjały i zasoby oraz wpływa 

na wyzwania rozwojowe  Partnerstwa określone w diagnozie: 

Kapitał ludzki deklarujący gotowość do podjęcia własnej działalności 

gospodarczej, podtrzymanie i rozwój firm rodzinnych. 

Pobudzenie i stworzenie otoczenia do rozwoju przedsiębiorczości, 

innowacyjności i zawodów kreatywnych, ograniczenie wykluczenia 

ekonomicznego. 

Projekt bezpośrednio odpowiadana na następujące deficyty i problemy 

określone w diagnozie: 

Znikoma liczba przedsiębiorstw w sektorze kreatywnym i innowacyjnym, 

brak wsparcia przedsiębiorczości, brak mobilności zawodowej. 

Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców, niski poziom 

innowacyjności, niski poziom zarobków, wysokie bezrobocie młodych 

osób, starzenie zasobów siły roboczej. 

Koncepcja projektu Celem projektu  jest: 

Wspieranie oraz rozwój na terenie Partnerstwa rynku pracy oraz 

kwalifikacji i dostępności  kadr lokalnej gospodarki, w tym niwelowanie 

skutków i ograniczanie zagrożeń związanych z COVID-19. 
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W ramach zakresu projektu planowane są następujące działania: 

Programy aktywizacji zawodowej, tworzenie warunków i usług 

wspierających rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia (punkt obsługi 

przedsiębiorcy/inwestora) inkubator przedsiębiorczości, open office itp., 

programy realizowane wspólnie lub przy współpracy służb i instytucji 

rynku pracy oraz pozostałych podmiotów publicznych i prywatnych, w tym 

inwestycje i działania związane z niwelowaniem skutków i ograniczaniem 

zagrożeń związanych z COVID-19. 

Projekt zawiera działania wchodzące w zakres finasowania m.in. EFRR, EFS. 

Projekt jest zgodny z celami określonymi w Strategii terytorialnej oraz 

komplementarny z realizowanymi i planowanymi do realizacji działaniami. 

Zgodność z celami  Projekt realizuje następujące Cele strategiczne i Kluczowe działania 

rozwojowe  określone w Strategii Terytorialnej: 

A. Partnerstwo wykorzystujące potencjały do rozwoju gospodarki opartej 

na przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności 

A.I.Wzrost innowacyjności i kreatywności 

A.II.Poprawa środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości  

A.III.Poprawa kapitału ludzkiego i rynku pracy  

B. Aktywne społeczeństwo z dostępem do usług publicznych, otwarte na 

integrację i sprzyjające włączeniu grup wykluczonych  

B.I. Rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego  

B.III.  Włączenie  społeczne  grup zagrożonych lub wykluczonych społecznie   

C. Zrównoważony rozwój przestrzenny i funkcjonalny z nowoczesną 

infrastrukturą i racjonalnie wykorzystywanymi zasobami  

CEL HORYZONTALNY: SPRAWNE I SKUTECZNE ZARZĄDZANIE  

Okres realizacji Przewidywany okres realizacji projektu od 06.2022 do 06.2027 r (5 lat). 

Termin rozpoczęcia uzależniony od terminów uruchomienia  naborów 

wniosków o dofinansowanie w odpowiednich działaniach i instrumentach. 

Przewidywany okres eksploatacji i funkcjonowania projektu minimum  5 

lat zgodnie z zachowaniem okresu trwałości - przewidywany dłuższy okres 

funkcjonowania. 
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Zasięg terytorialny projektu  Projekt realizowany będzie na terenie wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego wchodzących w skład  Partnerstwa: Miasta i Gminy 

Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze.  

Projekt umożliwia zmianę terytorialnego zasięgu w związku z możliwością 

zmiany składu Partnerstwa. 

Komplementarny z innymi 

projektami 

Projekt jest komplementarny z projektami strategicznymi zawartymi w 

Strategii terytorialnej oraz z projektami dotychczas zrealizowanymi przez 

jednostki wchodzące w skład Partnerstwa. 

Przykładowe komplementarne projekty strategiczne m.in.: 

Zrównoważona gospodarka turystyczna na obszarze Partnerstwa oparta 

na walorach kulturowych i przyrodniczych 

Rozwój zakresu oraz jakości usług publicznych na obszarze Partnerstwa 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenach miejskich i wiejskich 

oraz przywrócenie im i nadanie nowych funkcji społeczno gospodarczych  

Rozwój i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości lokalnej i 

ponadlokalnej na terenie Partnerstwa 

Sprawne i skuteczne zarządzanie oraz  administracja na terenie 

Partnerstwa 

Współpraca na terenie Partnerstwa z podmiotami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi  

Promocja obszaru Partnerstwa 

Przykładowe komplementarne projekty dotychczas zrealizowane m.in.: 

„Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w gminie Koniecpol” 

„Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i 

kwalifikacji”  

Szkolenia „Przedsiębiorcą Być” –  Park Przemysłowo-Technologiczny 

„Revita Park” w Katowicach 

„Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców 

gminy Koniecpol”  

„Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w 

ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu”  

Przykładowe wskaźniki produktu, m.in.: 
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Produkty projektu i ich 

wskaźniki 

 

Liczba inicjatyw organizowanych dla osób bezrobotnych 

Liczba inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie 

Rezultaty bezpośrednie 

projektu i ich wskaźniki 

 

Przykładowe wskaźniki rezultatu, m.in.: 

Liczba pracujących po opuszczeniu projektu (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek) 

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych dla 

osób z niepełnosprawnościami 
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9 Załącznik nr 4.9 

Tytuł projektu 
Sprawne i skuteczne zarządzanie oraz  administracja na terenie 

Partnerstwa 

Numer porządkowy projektu 9 

Lider projektu Miasto Gmina Koniecpol 

Partnerzy Obecni Partnerzy w projekcie: 

∙Gmina Irządze 

∙Gmina Lelów 

Potencjalni Partnerzy: 

∙dodatkowe JST 

∙przedsiębiorcy 

∙organizacje pozarządowe 

Potrzeba realizacji projektu Projekt wzmacnia i podkreśla następujące potencjały i zasoby oraz wpływa 

na wyzwania rozwojowe  Partnerstwa określone w diagnozie: 

Infrastruktura bazowa, dostępność kadr, zasoby urzędów. 

Wzrost sprawności instytucjonalnej w zakresie cyfryzacji, zmniejszenie 

wykluczenia cyfrowego mieszkańców. 

Projekt bezpośrednio odpowiadana na następujące deficyty i problemy 

określone w diagnozie: 

Niski stopień cyfryzacji, niski dostęp do usług administracyjnych, brak 

efektywnej organizacji, brak nowoczesnej komunikacji elektronicznej, brak 

usług w istotnych obszarach m.in. w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, 

kompleksowej obsługi inwestora. 

Niska sprawność instytucjonalna Partnerstwa. 

Koncepcja projektu Celem projektu  jest: 

Poprawa sprawności i jakości zarządzania w ramach administracji 

samorządowej i jej służbach na terenie Partnerstwa, w tym niwelowanie 

skutków i ograniczanie zagrożeń związanych z COVID-19. 

W ramach zakresu projektu planowane są następujące działania: 
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Programy podnoszenia kwalifikacji i dostępności  administracji 

samorządowej wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia oraz opracowaniem 

dokumentów strategicznych i planistycznych m.in. plany 

zagospodarowania przestrzennego, wdrażanie   e-urzędu, obsługi 

przedsiębiorcy, zarządzania projektowego, w tym inwestycje i działania 

związane z niwelowaniem skutków i ograniczaniem zagrożeń związanych z 

COVID-19.  

Projekt zawiera działania wchodzące w zakres finasowania m.in. EFRR, EFS. 

Projekt jest zgodny z celami określonymi w Strategii terytorialnej oraz 

komplementarny z realizowanymi i planowanymi do realizacji działaniami. 

Zgodność z celami Projekt realizuje następujące Cele strategiczne i Kluczowe działania 

rozwojowe  określone w Strategii Terytorialnej: 

A. Partnerstwo wykorzystujące potencjały do rozwoju gospodarki opartej 

na przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności 

A.I.Wzrost innowacyjności i kreatywności 

A.III.Poprawa kapitału ludzkiego i rynku pracy  

B. Aktywne społeczeństwo z dostępem do usług publicznych, otwarte na 

integrację i sprzyjające włączeniu grup wykluczonych  

B.I. Rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego  

B.II. Podwyższenie  standardu i dostępu do usług publicznych  

B.III.  Włączenie  społeczne  grup zagrożonych lub wykluczonych społecznie   

C. Zrównoważony rozwój przestrzenny i funkcjonalny z nowoczesną 

infrastrukturą i racjonalnie wykorzystywanymi zasobami  

C.I.Dobra  jakość i dostępność infrastruktury  niezbędnej do wysokiej 

jakości życia społeczno-gospodarczego 

C.II.Wysoka jakość zasobów przyrodniczych i  kulturowych  

C.III.Zrównoważony system osadniczy 

CEL HORYZONTALNY: SPRAWNE I SKUTECZNE ZARZĄDZANIE  

Okres realizacji Przewidywany okres realizacji projektu od 06.2022 do 06.2027 r (5 lat). 

Termin rozpoczęcia uzależniony od terminów uruchomienia  naborów 

wniosków o dofinansowanie we odpowiednich działaniach i 

instrumentach. 
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Przewidywany okres eksploatacji i funkcjonowania projektu minimum  5 

lat zgodnie z zachowaniem okresu trwałości - przewidywany dłuższy okres 

funkcjonowania. 

Terytorialny zasięg projektu Projekt realizowany będzie na terenie wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego wchodzących w skład  Partnerstwa: Miasta i Gminy 

Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze.  

Projekt umożliwia zmianę terytorialnego zasięgu w związku z możliwością 

zmiany składu Partnerstwa. 

Komplementarność z innymi 

projektami 

Projekt jest komplementarny z projektami strategicznymi zawartymi w 

Strategii terytorialnej oraz z projektami dotychczas zrealizowanymi przez 

jednostki wchodzące w skład Partnerstwa. 

Przykładowe komplementarne projekty strategiczne m.in.: 

Dostępność komunikacyjna i transportowa oraz rozwój komunikacji 

zbiorowej i transportu niskoemisyjnego na obszarze Partnerstwa  

Zintegrowane środowisko rozwoju przedsiębiorczości na terenie 

Partnerstwa 

Infrastruktura techniczna zapewniająca zrównoważony rozwój społeczno 

gospodarczy na terenie Partnerstwa  

Rozwój zakresu oraz jakości usług publicznych na obszarze Partnerstwa 

Rynek pracy i kadry dla rozwoju gospodarki na terenie Partnerstwa 

Współpraca na terenie Partnerstwa z podmiotami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi  

Promocja obszaru Partnerstwa 

Przykładowe komplementarne projekty dotychczas zrealizowane m.in.: 

"Mogę-Chcę-Potrafię" -Rozwój Kompetencji Cyfrowych w Gminie 

Koniecpol"  

Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców 

gmin i powiatu w oparciu o system EZD PUW Gmina bliżej Mieszkańców 

„Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol - szansą na nowoczesność” 

Produkty projektu i ich 

wskaźniki 

Przykładowe wskaźniki produktu, m.in.: 

Liczba usług świadczonych drogą elektroniczną przez urzędy 
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System informacji online dla mieszkańców Partnerstwa 

Unowocześnienie witryn internetowych JST wchodzących w skład 

Partnerstwa  

Liczba pracowników urzędów biorących udział w szkoleniach, kursach, 

studiach podnoszących kompetencje zawodowe 

Rezultaty bezpośrednie 

projektu i ich wskaźniki 

Przykładowe wskaźniki rezultatu, m.in.: 

Odsetek mieszkańców zadowolonych z obsługi administracyjnej, w tym 

online 

Opracowanie i wprowadzenie sytemu pomiaru jakości usług świadczonych 

przez urzędy JST na terenie Partnerstwa 
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10 Załącznik nr 4.10 

Tytuł projektu 
Współpraca na terenie Partnerstwa z podmiotami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi  

Numer porządkowy projektu 10 

Lider projektu Miasto Gmina Koniecpol 

Partnerzy Obecni Partnerzy w projekcie: 

∙Gmina Irządze 

∙Gmina Lelów 

Potencjalni Partnerzy: 

∙dodatkowe JST 

∙przedsiębiorcy 

∙organizacje pozarządowe 

Potrzeba realizacji projektu Projekt wzmacnia i podkreśla następujące potencjały i zasoby oraz wpływa 

na wyzwania rozwojowe  Partnerstwa określone w diagnozie: 

Zasoby kapitału społecznego 

Zarządzanie partnerstwem w oparciu o partycypację społeczną 

Projekt bezpośrednio odpowiadana na następujące deficyty i problemy 

określone w diagnozie: 

Niewielka liczba organizowanych konsultacji społecznych, mała liczba 

zlecania zadań publicznych dla NGO, niski poziom nawiązywania 

współpracy. 

Niski poziom współpracy międzysektorowej. 

Koncepcja projektu Celem projektu  jest: 

Rozwój współpracy na terenie Partnerstwa z wewnętrznymi i 

zewnętrznymi partnerami publicznymi i prywatnymi, w tym niwelowanie 

skutków i ograniczanie zagrożeń związanych z COVID-19. 

W ramach zakresu projektu planowane są następujące działania: 
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Programy i działania rozwijające współpracę w ramach Partnerstwa oraz z 

podmiotami zewnętrznymi, m.in. tworzenie systemu zarządzania 

Partnerstwem, współpracy z ngo's, przedsiębiorcami, partnerami 

społecznymi, w tym inwestycje i działania związane z niwelowaniem 

skutków i ograniczaniem zagrożeń związanych z COVID-19. 

Projekt zawiera działania wchodzące w zakres finasowania m.in. EFRR, EFS. 

Projekt jest zgodny z celami określonymi w Strategii terytorialnej oraz 

komplementarny z realizowanymi i planowanymi do realizacji działaniami. 

Zgodność z celami Projekt realizuje następujące Cele strategiczne i Kluczowe działania 

rozwojowe  określone w Strategii Terytorialnej: 

A. Partnerstwo wykorzystujące potencjały do rozwoju gospodarki opartej 

na przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności 

A.I.Wzrost innowacyjności i kreatywności 

A.III.Poprawa kapitału ludzkiego i rynku pracy  

B. Aktywne społeczeństwo z dostępem do usług publicznych, otwarte na 

integrację i sprzyjające włączeniu grup wykluczonych  

B.I. Rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego  

B.II. Podwyższenie  standardu i dostępu do usług publicznych  

B.III.  Włączenie  społeczne  grup zagrożonych lub wykluczonych społecznie   

C. Zrównoważony rozwój przestrzenny i funkcjonalny z nowoczesną 

infrastrukturą i racjonalnie wykorzystywanymi zasobami  

C.I.Dobra  jakość i dostępność infrastruktury  niezbędnej do wysokiej 

jakości życia społeczno-gospodarczego 

C.II.Wysoka jakość zasobów przyrodniczych i  kulturowych  

C.III.Zrównoważony system osadniczy 

CEL HORYZONTALNY: SPRAWNE I SKUTECZNE ZARZĄDZANIE  

Okres realizacji Przewidywany okres realizacji projektu od 06.2022 do 06.2027 r (5 lat). 

Termin rozpoczęcia uzależniony od terminów uruchomienia  naborów 

wniosków o dofinansowanie w odpowiednich działaniach i instrumentach. 

Przewidywany okres eksploatacji i funkcjonowania projektu minimum  5 

lat zgodnie z zachowaniem okresu trwałości - przewidywany dłuższy okres 

funkcjonowania. 
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Terytorialny zasięg projektu Projekt realizowany będzie na terenie wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego wchodzących w skład  Partnerstwa: Miasta i Gminy 

Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze.  

Projekt umożliwia zmianę terytorialnego zasięgu w związku z możliwością 

zmiany składu Partnerstwa. 

Komplementarność z innymi 

projektami 

Projekt jest komplementarny z projektami strategicznymi zawartymi w 

Strategii terytorialnej oraz z projektami dotychczas zrealizowanymi przez 

jednostki wchodzące w skład Partnerstwa. 

Przykładowe komplementarne projekty strategiczne m.in.: 

Zrównoważona gospodarka turystyczna na obszarze Partnerstwa oparta 

na walorach kulturowych i przyrodniczych 

Dostępność komunikacyjna i transportowa oraz rozwój komunikacji 

zbiorowej i transportu niskoemisyjnego na obszarze Partnerstwa  

Zintegrowane środowisko rozwoju przedsiębiorczości na terenie 

Partnerstwa 

Infrastruktura techniczna zapewniająca zrównoważony rozwój społeczno 

gospodarczy na terenie Partnerstwa  

Rozwój zakresu oraz jakości usług publicznych na obszarze Partnerstwa 

Rozwój i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości lokalnej i 

ponadlokalnej na terenie Partnerstwa 

Rynek pracy i kadry dla rozwoju gospodarki na terenie Partnerstwa 

Sprawne i skuteczne zarządzanie oraz  administracja na terenie 

Partnerstwa 

Promocja obszaru Partnerstwa 

Przykładowe komplementarne projekty dotychczas zrealizowane m.in.: 

Udział w projekcie i akcji „Masz Głos”, prowadzonej przez Fundację 

Batorego wspólnie z Fundacją Aktywności Lokalnej przy wsparciu 

koordynatora regionalnego – Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej 

BONA FIDES 

Współpraca z Parkiem Przemysłowo-Technologiczny REVITA PARK w 

Katowicach 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
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Produkty projektu i ich 

wskaźniki 

Przykładowe wskaźniki produktu, m.in.: 

Liczba inicjatyw/projektów w celu wsparcia i promocji działań NGO’s 

Liczba inicjatyw/działań angażujących mieszkańców i lokalne grupy 

społeczne do promowania Partnerstwa jako miejsca przyjaznego do życia 

Organizowanie konsultacji społecznych dla mieszkańców i lokalnych grup 

społecznych 

Rezultaty bezpośrednie 

projektu i ich wskaźniki 

Przykładowe wskaźniki rezultatu, m.in.: 

Wzrost liczby mieszkańców biorących udział w konsultacjach społecznych 

Wzrost liczby porozumień o współpracy z podmiotami zewnętrznymi i 

wewnętrznymi zawartych przez JST wchodzące w skład Partnerstwa 
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11 Załącznik nr 4.11  

Tytuł projektu Promocja obszaru Partnerstwa 

Numer porządkowy projektu 11 

Lider projektu Miasto Gmina Koniecpol 

Partnerzy Obecni Partnerzy w projekcie: 

∙Gmina Irządze 

∙Gmina Lelów 

Potencjalni Partnerzy: 

∙dodatkowe JST 

∙przedsiębiorcy 

∙organizacje pozarządowe 

Potrzeba realizacji projektu  Projekt wzmacnia i podkreśla następujące potencjały i zasoby oraz wpływa 

na wyzwania rozwojowe  Partnerstwa określone w diagnozie: 

Dziedzictwo i walory historyczne, kulturowe, turystyczne, środowiskowe i 

przyrodnicze.  

Wzrost rozpoznawalności obszaru Partnerstwa oraz zainteresowania 

inwestorów i turystów. 

Projekt bezpośrednio odpowiadana na następujące deficyty i problemy 

określone w diagnozie: 

Brak programu strategii promocji, brak zdefiniowanych marek lokalnych. 

Niski poziom promocji obszaru Partnerstwa. 

Koncepcja projektu  Celem projektu  jest: 

Promocja obszaru Partnerstwa w wymiarze społecznym, gospodarczym 

oraz środowiskowo-przestrzennym, w tym niwelowanie skutków i 

ograniczanie zagrożeń związanych z COVID-19. 

W ramach zakresu projektu planowane są następujące działania: 
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Programy i działania wraz z opracowaniem dokumentów strategicznych i 

planistycznych promujące obszar Partnerstwa w wymiarze społeczno - 

gospodarczy, środowiskowo - przestrzennym, w tym inwestycje i działania 

związane z niwelowaniem skutków i ograniczaniem zagrożeń związanych z 

COVID-19. 

Projekt zawiera działania wchodzące w zakres finasowania m.in. EFRR, EFS. 

Projekt jest zgodny z celami określonymi w Strategii terytorialnej oraz 

komplementarny z realizowanymi i planowanymi do realizacji działaniami. 

Zgodność z celami  Projekt realizuje następujące Cele strategiczne i Kluczowe działania 

rozwojowe  określone w Strategii Terytorialnej: 

A. Partnerstwo wykorzystujące potencjały do rozwoju gospodarki opartej 

na przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności 

A.I.Wzrost innowacyjności i kreatywności 

A.III.Poprawa kapitału ludzkiego i rynku pracy  

B. Aktywne społeczeństwo z dostępem do usług publicznych, otwarte na 

integrację i sprzyjające włączeniu grup wykluczonych  

B.I. Rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego  

C. Zrównoważony rozwój przestrzenny i funkcjonalny z nowoczesną 

infrastrukturą i racjonalnie wykorzystywanymi zasobami  

C.I.Dobra  jakość i dostępność infrastruktury  niezbędnej do wysokiej 

jakości życia społeczno-gospodarczego 

C.II.Wysoka jakość zasobów przyrodniczych i  kulturowych  

C.III.Zrównoważony system osadniczy 

CEL HORYZONTALNY: SPRAWNE I SKUTECZNE ZARZĄDZANIE  

Okres realizacji Przewidywany okres realizacji projektu od 06.2022 do 06.2027 r (5 lat). 

Termin rozpoczęcia uzależniony od terminów uruchomienia  naborów 

wniosków o dofinansowanie w odpowiednich działaniach i instrumentach. 

Przewidywany okres eksploatacji i funkcjonowania projektu minimum  5 

lat zgodnie z zachowaniem okresu trwałości - przewidywany dłuższy okres 

funkcjonowania. 

Terytorialny zasięg projektu Projekt realizowany będzie na terenie wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego wchodzących w skład  Partnerstwa: Miasta i Gminy 

Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze.  
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Projekt umożliwia zmianę terytorialnego zasięgu w związku z możliwością 

zmiany składu Partnerstwa. 

Komplementarność z innymi 

projektami 

Projekt jest komplementarny z projektami strategicznymi zawartymi w 

Strategii terytorialnej oraz z projektami dotychczas zrealizowanymi przez 

jednostki wchodzące w skład Partnerstwa. 

Przykładowe komplementarne projekty strategiczne m.in.: 

Zrównoważona gospodarka turystyczna na obszarze Partnerstwa oparta 

na walorach kulturowych i przyrodniczych 

Zintegrowane środowisko rozwoju przedsiębiorczości na terenie 

Partnerstwa 

Infrastruktura techniczna zapewniająca zrównoważony rozwój społeczno 

gospodarczy na terenie Partnerstwa  

Rozwój zakresu oraz jakości usług publicznych na obszarze Partnerstwa 

Rozwój i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości lokalnej i 

ponadlokalnej na terenie Partnerstwa 

Sprawne i skuteczne zarządzanie oraz  administracja na terenie 

Partnerstwa 

Współpraca na terenie Partnerstwa z podmiotami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi  

Przykładowe komplementarne projekty dotychczas zrealizowane m.in.: 

Informacja i promocja na stronach internetowych JST wchodzących w 

skład Partnerstwa  

Uroczystości i święta m.in. dożynki, rocznice bitwy pod Mełchowem, 

święto Ciulimu – Czulentu (festiwal kultury polskiej i żydowskiej) 

Produkty projektu i ich 

wskaźniki 

Przykładowe wskaźniki produktu, m.in.: 

Opracowanie programu/ strategii promocji Partnerstwa 

Liczba materiałów promujących ofertę turystyczną Partnerstwa 

Liczba materiałów  promujących agroturystykę w Partnerstwie 

Liczba wydarzeń turystycznych, sportowych i kulturalnych 

Liczba materiałów promujących dziedzictwo historyczno-kulturowe 

Partnerstwa 
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Rezultaty bezpośrednie 

projektu i ich wskaźniki 

Przykładowe wskaźniki rezultatu, m.in.: 

Wzrost poziomu zadowolenia z usług turystyczno-kulturalnych na obszarze 

Partnerstwa 

Wzrost liczby mieszkańców uczestniczących w wydarzeniach sportowo-

turystycznych 

 

 

  



47 
 

 


