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1.

Zasady

przygotowania

Strategii

Rozwoju

Subregionu

Północnego.
W 2013 r. został przedstawiony jednostkom samorządu terytorialnego projekt Strategii
Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Diagnozą SpołecznoGospodarczą

Subregionu

Północnego.

Dokumenty

poddane

zostały

konsultacjom

społecznym. Projekt Strategii stał się podstawą przyjęcia decyzji Klubu Wójtów,
Burmistrzów, Prezydentów i Starostów

o stworzeniu partnerstwa dla opracowania

i realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
W dniu 5.12.2012 r. wybrana została Reprezentacja subregionu w składzie:
-

Prezydent Miasta Częstochowy – jako lider subregionu,

-

Starosta Powiatu Częstochowskiego,

-

Starosta Powiatu Kłobuckiego,

-

Starosta Powiatu Myszkowskiego

oraz zespół roboczy ds. przygotowania RIT-u składający się z przedstawicieli:
-

Urzędu Miasta Częstochowy,

-

Starostwa Powiatowego w Częstochowie,

-

Starostwa Powiatowego w Kłobucku,

-

Starostwa Powiatowego w Myszkowie,

-

Urzędu Miasta w Kłobucku,

-

Urzędu Miasta w Myszkowie.

Oparty

na

Strategii

Rozwoju

Subregionu

Północnego

Województwa

Śląskiego

i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych projekt Porozumienia, po zaakceptowaniu przez
jednostki

samorządu

terytorialnego

zrzeszone

w

Klubie

Wójtów,

Burmistrzów,

Prezydentów i Starostów, został poddany konsultacjom społecznym. Efektem konsultacji
jest

zawarcie

Porozumienia

Subregionalnego,

którego

sygnatariuszami

są

gminy

i powiaty Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
Porozumienie o współpracy w sprawie przygotowania i realizacji Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych

dla

Subregionu

Północnego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 wyłoniło gremia: Komitet
Oceniający i Komitet Monitorujący odpowiadające za analizowanie zgodności projektów
RIT oraz ich realizacji z wiążącymi dokumentami strategicznymi i przyjętymi przez
Porozumienie kryteriami.
Projekty realizowane w formule RIT muszą być zgodne ze wskazaniami Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego oraz zaakceptowanym przez Komisję Europejską

Regionalnym
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Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego. Wpisywać się powinny w cele
i priorytety

wskazane

w Strategii

Rozwoju

Subregionu

Północnego

Województwa

Śląskiego i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
Podstawą

prawną

przygotowywanej

Strategii

jest

Rozporządzenie

Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. oraz Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”. Zasady realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych ZIT wynikają z Ustawy o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia
11 lipca 2014r. (rozdział 11, art. 30). Ustawa ta wskazuje zasady realizacji Umowy
Partnerskiej, przyjętej strategii interwencji funduszy UE w Polsce w latach 2014-2020
oraz zakres Strategii ZIT. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie
2020+”, przyjętą przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 1 lipca 2013r., Subregion
Północny jest jednym z obszarów prowadzenia polityki rozwoju regionu. W ramach RPO
WSL 2014-2020 na jego obszarze będzie realizowany instrument Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych (wzorowany na instrumencie ZIT).
RIT

zgodnie

z

regulacjami

unijnymi

i

krajowymi

powinny

być

instrumentem

zwiększającym zaangażowanie miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie
środkami strukturalnymi UE na rzecz wdrażania przedsięwzięć realizujących wspólną
wizję rozwojową. Celem projektów RIT jest uzyskanie podstaw do zrównoważonego
rozwoju Subregionu w perspektywie 2020 +.
Strategia RIT realizuje bezpośrednio założenia następujących dokumentów:
Poziom europejski:
-

Strategia Europa 2020

Poziom krajowy:
-

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

-

Strategia Rozwoju Kraju 2020

-

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

-

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”

-

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

-

Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013

-

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

-

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020

-

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 roku
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-

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

-

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

-

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)

Poziom regionalny:
-

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”

-

Strategia Rozwoju Subregionu Północnego

-

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020

-

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

-

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018

-

Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030

-

Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

Poziom lokalny:
-

Częstochowa 2025. Strategia Rozwoju Miasta

-

Strategie rozwoju powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego

-

Strategie rozwoju gmin

-

Lokalne Programy Rewitalizacji

-

Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych

-

Programy Ochrony Środowiska
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2. Diagnoza strategiczna obszarów wsparcia RIT

Mapa 1. Podział administracyjny Subregionu (miasta, gminy miejsko-wiejskie
i wiejskie).

Źródło: Opracowanie własne

Demografia
Subregion Północny województwa śląskiego jest jednostką terytorialną zdefiniowaną
w pierwszej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego uchwalonej w dniu 25 września
2000r. jako jeden z 4 tzw. obszarów polityki rozwoju (subregionów) województwa
śląskiego, obok południowego, centralnego i zachodniego. Podział ten koresponduje
z wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 listopada 2007 roku klasyfikacją
statystyczną typu NTS, zgodnie z którą województwo śląskie zostało podzielone dla celów
statystycznych na osiem podregionów: bielski – tożsamy z południowym obszarem
polityki rozwoju (Subregion Południowy), częstochowski - tożsamy z północnym
obszarem polityki rozwoju (Subregion Północny), rybnicki – tożsamy z zachodnim
obszarem polityki rozwoju (Subregion Zachodni) oraz gliwicki, katowicki, bytomski,
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sosnowiecki i tyski, które składają się na środkowy

obszar polityki rozwoju tożsamy

z subregionem centralnym.
Każdy z subregionów zorganizowany jest wokół aglomeracji miejskiej o znaczeniu
europejskim lub krajowym, która jest zasilana przez swój obszar funkcjonalny oraz
wspomagana przez lokalne ośrodki rozwoju.
Subregion

Północny

obejmuje

trzy

powiaty

ziemskie:

częstochowski,

kłobucki

i myszkowski oraz miasto na prawach powiatu - Częstochowę. Jego obszar - 3050 km kw.
odpowiada

1/4

powierzchni

województwa

śląskiego

(24,7%).

Pod

względem

terytorialnym w subregionie dominuje powiat częstochowski (1522,49 km2, 12,3%
obszaru

województwa),

przed

kłobuckim

(odpowiednio:

889,15

km2,

7,2%),

myszkowskim (478,62 km2, 3,9%) oraz obszarem miejskim Częstochowy obejmującym
powierzchnię 159,61 km2.
Subregion zamieszkuje prawie 525 494 osób, czyli blisko 1/8 ogółu mieszkańców
województwa. Gęstość jego zaludnienia (173 osoby/km2) jest o połowę niższa niż średnia
dla województwa śląskiego (375 osób/km2), ale znacznie wyższa niż średnia krajowa
(123 osoby/km2).

Struktura administracyjna subregionu obejmuje 31 gmin, w tym

2 miejskie, 6 miejsko-wiejskich i 23 gminy wiejskie. Kompletna struktura osadnicza
subregionu obejmuje 586 miejscowości, w tym 8 miast, w których mieszka 58,3% ogółu
mieszkańców. Stosunek ludności zamieszkującej miasta do ludności wiejskiej (58,37)
sytuuje subregion wśród obszarów stosunkowo słabo zurbanizowanych. Największe
miasto subregionu - Częstochowa liczy 232 318 mieszkańców. Fakt, że drugi pod
względem liczby ludności

ośrodek miejski - Myszków zamieszkuje 32 619 osób,

a liczebność kolejnych gmin miejsko-wiejskich

oscyluje w granicach kilkunastu tysięcy

wskazuje na silnie monocentryczną pozycję stolicy subregionu.
W ciągu ostatnich 10 lat ludność subregionu uległa zatem zmniejszeniu o ponad
16 tysięcy osób. Analiza tendencji demograficznych wskazuje na utrzymanie tego
trendu w najbliższych latach; wskaźniki przyrostu naturalnego i salda migracji
w subregionie nadal bowiem pokazują wartości ujemne. Zjawisko wyludniania
dotyczy

głównie

terenów

miejskich,

zwykle

decydujących

o

wartościach

i tendencjach globalnych. Sytuacji ani prognoz nie zmienia dodatnie saldo migracji
w powiatach, gdyż jest to głównie efekt naturalnego trendu przemieszczania się
mieszkańców miast – głównie Częstochowy, na peryferia lub do ościennych miejscowości.
Negatywne

tendencje

demograficzne

subregionu

znajdują

potwierdzenie

w długoterminowych prognozach ruchu ludności. Z opracowanej przez Główny Urząd
Statystyczny analizy demograficznej do roku 2035 wynika, że sytuacja w Subregionie
Północnym będzie gorsza niż średnia w mocno wyludniającym się województwie śląskim.
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Prognozowany spadek liczby ludności oscylować będzie w granicach 16%, przy średniej
dla województwa –12,4%.
Największy odpływ ludności ma dotknąć miasta, w tym zwłaszcza Częstochowę, która
może utracić ponad 40 tysięcy mieszkańców (18,3%). Nieco mniejsze straty zanotują
powiaty: częstochowski (15,1%), myszkowski (13,4%) i kłobucki (11,4%). Niekorzystny
wydźwięk tendencji demograficznych Subregionu Północnego pogłębiają analizy ruchu
ludności w poszczególnych przedziałach wiekowych. Wśród zamieszkujących jego obszar
253 622 mężczyzn i 273 953 kobiet w wieku przedprodukcyjnym jest 87 808 osób,
w produkcyjnym - 336 184, a poprodukcyjnym - 103 583. W stosunku do 2005 r. liczba
osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszyła się o ponad 13 tys. (ze 101 199), w wieku
produkcyjnym

spadła

o

8

231

osób

(z

344

415),

natomiast

ludzi

w

wieku

poprodukcyjnym przybyło 12 085 (z 91 498). Wskaźnik obciążenia demograficznego
(liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym w stosunku do produkcyjnego) wzrósł z 55,9
do 56,9. Na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypada obecnie 32,4 w wieku
poprodukcyjnym.
Statystyki powiatowe w tym zakresie wskazują zwłaszcza powiat miasto Częstochowa,
gdzie w stosunku do 2005 roku liczba mieszkańców spadła o 12 418 osób, a od 2002 r.
o ponad 16 tysięcy, przy czym w szczególnie istotnych dla perspektyw rozwojowych
przedziałach wiekowych - przed i produkcyjnym zmniejszyła się aż o 19 639 (w wieku
produkcyjnym o 13 352, a przedprodukcyjnym – o 6 287). Z danych meldunkowych
wynika, że w okresie 2006 - 2011 przybyło i zameldowało się w Częstochowie 9 856
osób, a wymeldowało aż 24 251. Tendencja ta utrzymała się także w 2012 roku.
Największy odpływ migracyjny zauważalny był w grupie wiekowej 35-40 lat oraz w grupie
młodzieży z przedziału 18-25 lat. Porównywalną do obecnej liczbę mieszkańców
Częstochowa

osiągnęła

dwustutysięcznym.

w

roku

1980

(234

681);

Wzrost

liczby

mieszkańców

trwał

w

1975

od

1946

r.

była
r.

do

miastem
1993

r.

W szczytowym okresie w Częstochowie mieszkały 259 864 osoby. W ciągu ostatnich 16
lat Częstochowa straciła ok. 24 tys. mieszkańców.
Dane demograficzne wskazują na istnienie obszaru wzrostu demograficznego w gminach
graniczących

z

Częstochową:

w

Rędzinach,

Poczesnej,

Konopiskach,

Mykanowie,

Mstowie, Kłobucku, Olsztynie oraz Wręczycy Wielkiej. Na obszarze tzw. Aglomeracji
Częstochowskiej zmniejszenie liczby mieszkańców nastąpiło jedynie w Blachowni,
z 13 380 do 13 233, saldo – 147 . Proces migracji z Częstochowy do okolicznych
miejscowości (zwykle bezpośrednio za granice miasta) widoczny jest w danych
dotyczących budownictwa mieszkaniowego. W Częstochowie z powodu kryzysu liczba
nowo wybudowanych mieszkań spadła z 581 w 2010 do 348 w 2011 r. W subregionie ten
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poziom zmniejszenia był niższy: z 1 336 do 1 244, przy tym największy poziom nowej
zabudowy odnotowano w pasie gmin podmiejskich.
Na przeciwnym biegunie demograficznym są gminy: Kłomnice, Koniecpol, Przyrów,
Lelów, Dąbrowa Zielona i Janów w powiecie częstochowskim, Krzepice i Lipie w kłobuckim
oraz Niegowa w myszkowskim. Wymienione gminy w powiecie Częstochowskim utraciły
w ciągu 3 lat 494 mieszkańców (z ogółem 27 395), największe straty odnotował
Koniecpol: 317. Odnotowany był ujemny przyrost naturalny: od -9,2/1000 mieszkańców
w Lelowie do -5,2 w Koniecpolu. W Krzepicach i Lipiu (pow. kłobucki) ubytek ludności
w ciągu trzech lat wyniósł 201 (przy 15 925), ujemny przyrost naturalny wyniósł
w Krzepicach -2,7, w Lipiu -4,2. W Niegowie (pow. myszkowski) przy ogólnej liczbie
mieszkańców 5 692, ubytek ludności wyniósł od 2010 r. - 74 osoby, odnotowano ujemny,
-0,9 przyrost demograficzny. Problemy obszarów o systematycznie zmniejszającej się
populacji widoczne są także we wskaźnikach obciążeń demograficznych. Średnio w całym
subregionie na 100 osób przypada 55 w wieku nieprodukcyjnym. W Koniecpolu ten
wskaźnik wynosi 58,1, w Dąbrowie Zielonej 62,6, w Lelowie 62,4, Przyrowie 58,5,
w Krzepicach 58,6, w Niegowej 60,5.

Gospodarka
Możliwości rozwojowe subregionu uwzględnić muszą zachodzące przemiany w globalnej
gospodarce. W XX w. obszary subregionu przechodziły okres przemysłowego rozwoju
tworząc silny ośrodek przemysłu metalurgicznego i włókienniczego w Częstochowie,
regionalne

ośrodki

przemysłowe

w Myszkowie

i

Kłobucku

oraz

lokalne

„wyspy”

przemysłowe np. Koniecpol. Rozwój przemysłu oparty był na trzech podstawowych
zasobach:

dostępność

powierzchniowych

tanich

terenów

(niezbędnymi

przy

inwestycyjnych
stosowanych

z

dużymi

technologiach

zasobami
w

wód

metalurgii,

włókiennictwie, przetwórstwie spożywczym, wytwarzaniu papieru); dostępność lokalnych
surowców (ruda żelaza, surowce mineralne, zasoby drzewne),

dostępność taniej siły

roboczej wyposażonej w techniczne umiejętności. Nowa gospodarka wymaga innych
zasobów; najistotniejszym bogactwem staje się człowiek: jego wiedza, kreatywność,
zdolność adaptacji nowych rozwiązań.
Przyjąć można, że w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat trwać będzie rozwój
dwutorowy. Będziemy mieli do czynienia z wzmocnionym nowymi technologiami
rozwojem „starego przemysłu” oraz z nowymi formami „przemysłu jutra”,
którego dziś nie da się nawet precyzyjnie określić. W obu jednak wypadkach
zachowane

zostaną

podstawowe

determinanty

rozwojowe:

dostępność

zasobów
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i właściwy

poziom

skomunikowania

umożliwiający

zarówno

transport

surowców

i produktów, jak i odpowiednią prędkość przesyłu informacji.
W ograniczonym stopniu na rozwój gospodarczy wpłynąć może wykorzystanie zasobów
surowcowych. W pasie pod Myszkowem występują złoża cennej rudy wolframu, są także
pozostałe po 600 – letniej eksploatacji złoża rud żelaza. Koszty środowiskowe wydobycia
tych kopalin mogą być jednak wyższe niż potencjalne zyski. Wątpliwa jest także
opłacalność wydobywania gazu ziemnego rozpoznanego w łupkach w pasie między
Myszkowem a Przystajnią (obecnie na podstawie wydanych koncesji dwie firmy prowadzą
rozpoznanie złóż na terenie subregionu).
Przedmiotem gospodarczego wykorzystania są zasoby surowcowe. Kamień wapienny
wydobywa i przetwarza cementownia Cemex w Rudnikach, prowadzona jest eksploatacja
iłów na potrzeby lokalnych cegielni, wydobywane jest także kruszywo budowlane. Zasoby
tych surowców mają znaczenie jedynie lokalne. Gospodarczo wykorzystywane są zasoby
drzewne Lasów Państwowych, przy czym największe zapotrzebowanie tworzy sektor
energetyczny.
Cennym zasobem są podziemne wody pitne, w oparciu o wydobycie ze zbiorników
jurajskich dynamicznie rozwijają się takie zakłady przetwórstwa spożywczego, jak
rozlewnia wód „Jurajska” w Postępie pod Myszkowem, czy rozlewnia „Złoty Potok”.
Poziom naturalnego nasycenia minerałami wód jurajskich jest bliski idealnej proporcji
(520-550 mg/ l), subregion dysponuje jednymi z najlepszych zasobów wody pitnej
w Polsce.
Wartością godną wykorzystania są tereny poprzemysłowe. Względy przyrodniczokrajobrazowe nakazują oszczędną gospodarkę przestrzenią. W sposób bardzo ostrożny
należy pochodzić do wyznaczania nowych obszarów inwestycyjnych typu greenfield pod
przemysł. Korzystniejsze jest zachowanie wysokiej jakości środowiskowej wpływającej
pozytywnie

na

zdrowotne

warunki

rozwoju

osadnictwa

mieszkaniowego

czy

wykorzystanie ziemi w celach rolniczych.
W pierwszym rzędzie należy zogniskować działania na rewaloryzacji i ponownym
wykorzystaniu terenów poprzemysłowych. Z analizy zasobów tego typu terenów
wynikają następujące wskazania stref aktywności gospodarczych wyznaczonych pod
rozwój przemysłu:
-

Częstochowa: obszary b. Huty Częstochowa, tereny po ZGH Sabinów, obszary po
zakładach włókienniczych Gnaszyn, strefa Aniołów, strefy miejskie: Skorki, Kusięcka,

-

Kłobuck – tereny zwolnione przez przemysł ciężki,

-

Poczesna -Konopiska – tereny powojskowe związane z węzłem autostrady A-1
Częstochowa – południe,
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-

Myszków – tereny po zakładach „Światowit” i Papierni,

-

Koniecpol – obszar poprzemysłowy,

-

Poraj –Osiny – tereny po dawnych kopalniach rud i lokalnym przemyśle,

-

Blachownia – tereny pohutnicze,

-

Rudniki – obszar sąsiadujący z Zakładami Chemicznymi.

Wyznaczone strefy aktywności gospodarczej na terenach poprzemysłowych adresowane
mogą być pod duże podmioty kontynuujące formy „starego przemysłu”. Możliwe
i wskazane jest także tworzenie stref aktywności gospodarczej adresowanej przede
wszystkim pod rozwój podmiotów branży logistycznej:
-

Częstochowa – tereny przy DK1 Rząsawa

-

Kłobuck – węzeł Lgota i obszary przy DK43

-

Poczesna – obszar przy skrzyżowaniu DK1 z DW791

-

Rudniki – lotnisko i obszar przyległy,

-

Konopiska - tereny Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy węźle
Częstochowa-Południe autostrady A1 i drodze wojewódzkiej DW908.

Mapa 2. Tereny typu brownfield na obszarze Subregionu Północnego.

Źródło: Opracowanie własne
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Na dochody i potencjał gospodarczy Subregionu Północnego pracuje ponad 50
tysięcy podmiotów gospodarczych. W 2012 roku było ich dokładnie 50 774 i, co
warto podkreślić, oznaczało to przyrost w porównaniu z rokiem 2011 z 49 713
– wzrost o 1061). W zestawieniu podmiotów gospodarczych wg klas wielkości (zgodnie
z dyrektywą Komisji Wspólnot Europejskich; 0-9, 10-49, 50-249, 250-999 i powyżej
tysiąca zatrudnionych) widać wyraźną dominację firm mikro, których w subregionie było
48 175, oraz odpowiednio; firm małych (2157), średnich (390), dużych (46) i bardzo
dużych (6).
Analiza rynku pod kątem „ruchu” podmiotów w poszczególnych klasach wskazuje, że
ilościowy przyrost (o 1 061 firm) był przede wszystkim efektem pojawienia się 1 328
nowych mikro przedsiębiorstw, a w tej grupie - jak wynika z bazy ewidencji gospodarczej
– głównie podmiotów indywidualnych. Biorąc pod uwagę, że równocześnie zmniejszyła się
liczba firm klasyfikowanych jako małe (zatrudniające 10 – 49 pracowników; spadek
z 2426 do 2157) i średnie (spadek o 1), wzrosło bezrobocie i zmalała ogólna liczba
pracujących - ten ogólnie pozytywny bilans można z jednej strony uznać za efekt
państwowego i unijnego wsparcia firm rozpoczynających działalność, ale z drugiej za
konsekwencję likwidacji lub redukcji zatrudnienia w firmach większych. Statystyka
wskazuje

na

wyjątkowo

niski

poziom

aktywności

gospodarczej

w północnozachodniej i skrajnie zachodniej części Subregionu (tłumaczony ich
rolniczym charakterem), zagęszczenie podmiotów gospodarczych w samych miastach
i ich okolicach oraz pas aktywności prowadzący od Częstochowy do Myszkowa i dalej do
centrum obszaru metropolitarnego. Zróżnicowanie terytorialne w zakresie aktywności
gospodarczej potwierdza analiza wskaźników w poszczególnych gminach; słabe wskaźniki
na tradycyjnie rolniczych obszarach wokół Kruszyny, Kłomnic, Przyrowa czy Dąbrowy
Zielonej w powiecie częstochowskim, Lipia i Opatowa w kłobuckim oraz dobre i bardzo
dobre w Częstochowie, Kłobucku i Myszkowie. Warto na tym tle wyróżnić Koziegłowy
miasto, które ze wskaźnikiem 1855 podmiotów gospodarczych na 10 000 ludności jest
absolutnym liderem w województwie i w ścisłej czołówce w kraju. Pozytywnym
zjawiskiem

jest

fakt

systematycznego

wzrostu

wskaźnika

aktywności

gospodarczej w całym subregionie.
Pod względem wysokości zarobków Subregion Północny wypada nie najlepiej.
Ze średnią wynagrodzeń – 3021,20 (w 2011 roku) znajdował się nie tylko zdecydowanie
poniżej stosunkowo wysokiej średniej dla województwa (3794,62 – 104,7 średniej
krajowej), ale także poniżej przeciętnej płacy w większości podregionów. W stosunku do
średniej

krajowej

poziom

wynagrodzeń

w

subregionie

sięgał

83,3

procent,

a w poszczególnych powiatach wyglądał następująco: częstochowski – 77,1% (2796,73
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zł), kłobucki – 70,6% (2559,06 zł), myszkowski – 78,3% (2839,79 zł). Znacznie poniżej
średniej krajowej i wojewódzkiej kształtowały się też zarobki w mieście Częstochowa;
poziom wynagrodzeń w wysokości 3197,12 zł oznaczał 88,2% średniej w Polsce i 71,2%
przeciętnej dla województwa.
Poziom zarobków obniża poziom konsumpcji, a tym samym zmniejsza chłonność
i możliwości rozwojowe rynku. Z drugiej stanowi niewątpliwy

atut inwestycyjny,

zwłaszcza w kontekście wysokiego poziomu wykształcenia mieszkańców subregionu.
Odnotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy główne tendencje na rynku pracy w latach
2011- 2012, dotyczące Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wskazują:
-

poziom bezrobocia w subregionie był wyższy niż średnia województwa śląskiego
(w końcu 2011 r. - 10,1%, koniec 2012 r. - 11,1%) i średnia ogólnopolska (12,5%
i 13,4%). Najwyższy poziom bezrobocia w skali województwa występował
w powiatach częstochowskim i myszkowskim. Dynamika przyrostu bezrobocia
w Częstochowie (11,1%) i powiecie częstochowskim (12%) była wyższa niż średnia
w województwie (10,3%).

-

zmniejsza się odsetek bezrobotnych kobiet (średnio z 49% do 47%), w powiecie
kłobuckim występuje najniższy wskaźnik - 45%. 83% kobiet poszukujących pracy była
poprzednio zatrudniona. Szybciej wzrasta liczba bezrobotnych mieszkańców wsi
(9,9%) niż miast (8,6%). Bezrobocie agrarne cechuje także większa sezonowość –
wzrost liczby bezrobotnych w okresie zimowym.

-

większość bezrobotnych nie posiada prawa do zasiłku; otrzymywało go w 2011
r. 15,9%, w 2012 – 16,7%. Wysokość zasiłku w 2012 r. przez pierwsze 3 miesiące
wynosiła 794,2 zł, przez kolejne – 623, 6 zł. Oznacza to, że podstawowy ciężar
pomocy osobom bezrobotnym spoczywał na samorządach, obciążając budżety
wydatkami na cele pomocy socjalnej.

-

udział osób długotrwale bezrobotnych wynosi 10,6% ogółu, wyższy w tej
grupie

jest

udział

kobiet

52,2%;

dominują

osoby

o

niskiej

jakości

wykształcenia i z małym doświadczeniem zawodowym.
-

stosunkowo zmniejsza się wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży do 25 lat (w 2011 r.
wskaźnik

17%

ogółu,

w

2012

–

15,5%).

Najniższy

poziom

widoczny

jest

w Częstochowie (9,9%). Niski jest też udział osób młodych w grupie długotrwale
bezrobotnych (6, 8%).
-

najtrudniejsza

jest

sytuacja

bezrobotnych

w

wieku

50+

(25,8%

ogółu

bezrobotnych). Przeważają tu mężczyźni, kobiety stanowią 39,1%). W tej grupie
wiekowej 47,3% to długotrwale bezrobotni. Najwyższy wskaźnik bezrobocia osób 50+
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występuje w Częstochowie – 31,7%. Ich sytuację utrudnia niski poziom wykształcenia:
ponad 60% posiada jedynie wykształcenia podstawowe i zasadnicze zawodowe,
bezrobotni z wykształceniem wyższym stanowią 5,1%.
-

zwiększa się bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych. W końcu 2012 r. na
obszarze

WUP

Częstochowa

(subregion

północny

oraz

powiaty

lubliniecki

i zawierciański) było 2,8 tys. bezrobotnych niepełnosprawnych; 48% z nich to kobiety.
Najtrudniejsza

jest

sytuacja

w

Częstochowie,

gdzie

zarejestrowano

1

500

bezrobotnych niepełnosprawnych.
-

rośnie liczba bezrobotnych z wykształceniem wyższym, na obszarze działań
WUP ich liczba w końcu 2012 r. wynosiła 6,5 tys. (14,3% ogółu), w tym kobiety
stanowiły 65%.

Analizę WUP potwierdzają dane GUS na koniec 2014r. Liczba bezrobotnych w Subregionie
Północnym wynosiła 28 646 osób, w tym na wsi 12 015, w miastach - 16 631. Wśród
bezrobotnych było 14 801 mężczyzn i 13 895 kobiet. Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych wyniosła 2 107 (w tym 1 145 mężczyzn i 962 kobiet). Odnotowano 1 170 bezrobotnych w wieku 18-24 lat, pozostających bez zatrudnienia powyżej 6 miesięcy. Bezrobotnych w wieku 55-64 lata pozostających bez pracy powyżej 1 roku było 2 948 (2 023
mężczyzn i 925 kobiet). Bezrobotnych z wykształceniem wyższym było 4 416, z średnim
zawodowym - 6 979, z średnim ogólnokształcącym - 2 396, z zasadniczym zawodowym 7
959, z gimnazjalnym i niższym - 6 896.
Wskaźnik bezrobocia w Subregionie wynosił 13,6, w odniesieniu do Polski (100) - 118.
W powiecie częstochowskim bezrobocie dotyczyło 8 160 osób, wskaźnik 18,4, w stosunku
do Polski - 160. W powiecie kłobuckim - 4 183, wskaźnik 13%, w odniesieniu do Polski
113. W powiecie myszkowskim: 4 071, wskaźnik 16,2 (140,9). Miasto Częstochowa 12 232, wskaźnik 11,2% (97,8). Województwo śląskie miało wskaźnik bezrobocia 9,6,
w stosunku do Polski - 83,5.
Z analizy tendencji wieloletnich wynika, że podstawową barierą aktywności zawodowej
jest niskie wykształcenie (zwłaszcza w grupie osób 50+). Oznacza to, ze nawet przy
zwiększonej dynamice rozwoju gospodarczego część osób nie będzie w stanie znaleźć
pracy; ten rodzaj „bezrobocia naturalnego” można szacować w subregionie na 5%. Wśród
młodych ludzi z wyższym wykształceniem najtrudniejsza wydaje się sytuacja kobiet absolwentek

uczelni.

Prawdopodobną

blokadą

jest

obawa

pracodawców

przed

ponoszeniem kosztów społecznych opieki nad młodymi matkami.
Niepokojącym zjawiskiem jest wysoki, a do tego rosnący udział w grupie
bezrobotnych osób w najbardziej produktywnym okresie życia – 25–34 lata (9
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062 w 2011 r. i 9 807 w 2012 r.). W subregionie stanowili oni prawie 29 procent
bezrobotnych. Kolejną grupę wiekową stanowili bezrobotni w przedziale wiekowym 45–
54 lata, nieznacznie tylko wyprzedzając kolejną, bardzo produktywną grupę 35–44 lata.

W 2011 r. wartość produktu krajowego w subregionie wyniosła 17 502 mln zł i –
stanowiąc 8,82% wartości PKB dla śląskiego - była najniższa wśród subregionów
województwa. Udział subregionu w wytworzeniu wartości dodanej brutto ogółem
województwa śląskiego wyniósł 8,76% i pozostawał na poziomie najniższym wśród
subregionów województwa. W kwietniu 2014 r. w Częstochowie zarejestrowanych było
14 849 bezrobotnych (wskaźnik bezrobocia – 13,5%), w powiecie częstochowskim 9 341
(21,6% ), w kłobuckim 4 755

(15,5%), w myszkowskim 4 809 (20,0%). 46-49%

bezrobotnych stanowią kobiety, większość pozostających bez pracy to mieszkańcy
wsi (w powiecie częstochowskim 86,1%, w kłobuckim 76,7%, w myszkowskim 41,3%).

Ochrona środowiska naturalnego
Stan jakości powietrza w Subregionie Północnym został zdiagnozowany w przyjętym 17
listopada 2014 r. Programie ochrony powietrza dla terenów województwa śląskiego"
(uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/57/3/2014). Zauważalna jest poprawa:
w ciągu ostatnich trzech lat emisja PM10 zmniejszyła się na terenie Częstochowy o 5%,
emisja PM2,5 o 36%. Najniższe na terenie Subregionu, w odniesieniu do całego obszaru
województwa są wskaźniki przekroczenia norm emisji benzo(a)pirenu (przekroczenia
400 % normy). Największe zagrożenie emisją PM10 występuje na terenie Aglomeracji
Częstochowskiej (Częstochowa, gminy Konopiska, Poczesna, Rędziny, Mykanów) oraz na
obszarze Kłobucka.
W powiecie kłobuckim najistotniejszym źródłem zagrożenia emisja PM10 jest "niska
emisja" z budynków mieszkalnych i usługowych (44% emisji). Istotnym źródłem
zanieczyszczeń dla całego Subregionu jest emisja komunikacyjna (Częstochowa 19%,
powiat częstochowski 17%, myszkowski 14% ogółu emisji).
Nowy program podtrzymał konieczność kontynuacji działań zaplanowanym na obszarze
Miasta Częstochowy oraz w strefie częstochowsko-lublinieckiej, w ramach Programu
z 2008r.
W

strefie

częstochowsko

–

lublinieckiej

konieczność

podjęcia

działań

wynika

z przekroczeń dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pireny,
w szczególności w miastach o wysokim średniorocznym stężeniu:
Kłobucku,

Lublińcu,

Koszęcinie

Myszkowie.

Na

przekroczenia

Blachowni,

zanieczyszczeń

powietrza benzo(a)pirenem w tych miastach zasadniczy wpływ ma emisja komunalna,
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w szczególności pochodząca z wykorzystania do ogrzewania węgla i spalania go
w małosprawnych piecach ceramicznych. Na emisję z większych miast nakłada się emisja
z budownictwa rozproszonego wokół tych miast. Przyjęty w Programie kierunek działań
zakłada

wspieranie

energetyki

rozproszonej,

w

tym

budowanie

małych

sieci

energetycznych eliminujących konieczność utrzymywania indywidualnych systemów
grzewczych. Wspierane powinny być także działania z zakresu wymiany niskosprawnych
pieców i kotłów węglowych na rzecz nowoczesnych źródeł spalania o większej
sprawności.
W przypadku Miasta Częstochowy Obszar przekroczeń stężeń normatywnych pyłów, jak
i benzo(a)pirenu obejmuje praktycznie całą centralną część miasta, w tym dzielnice:
Śródmieście, Stare Miasto, południową część Dzielnicy Północ, Wyczerpy- Aniołów,
Zawodzie,

Dąbie,

Raków,

Wrzosowiak,

Błeszno,

Ostatni

Grosz,

Bór,

Stradom,

Podjasnogórską, Trzech Wieszczów i Partitkę. Występuje on na powierzchni ok. 31,5 km2
i jest zamieszkiwany przez ok. 80% populacji Częstochowy, czyli ok. 200 tys. osób.
Przyjęty Program zakłada redukcję:
-

emisji powierzchniowej,

-

emisji liniowej,

-

emisji punktowej.

W zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej w dzielnicach centralnych miasta
priorytetem jest modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej, podłączenie do niej
budynków mieszkalnych i usługowych, a przez to likwidacja domowych systemów
grzewczych.

Tam

gdzie

istnieje

zabudowa

rozproszona

wspierana

powinna

być

rozbudowa sieci gazowej i zastępowanie niskosprawnych pieców węglowych systemami
niskoemisyjnymi.
W zakresie ograniczenia emisji liniowej postulowane jest:
-

skierowanie ruchu tranzytowego w osi północ - południe na obwodnicę (A1). Według
ocen ograniczyć przez to będzie można natężenie ruchu tranzytowego przez centrum
miasta o ok. 60% samochodów ciężarowych i o ok. 30% samochodów osobowych;

-

usprawnianie tranzytu przez miasto w osi wschód – zachód, w perspektywie budowa
obwodnicy południowej w ramach Szlaku Staropolskiego;

-

rozwój transportu publicznego, w tym budowa nowych linii tramwajowych;

-

wymiana autobusów komunikacji publicznej na pojazdy spełniające normy
Euro IV;

-

wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania ruchem ulicznym;

-

promowanie stosowania samochodów elektrycznych (w latach 2012-2020 przewiduje
się powstanie 1000 punktów ładowań);
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-

tworzenie stref ograniczonego ruchu w dzielnicach Śródmieście i Stare Miasto.

W zakresie ograniczenia emisji punktowej (z zakładów przemysłowych) Program zakłada:
-

promowanie

i

wspieranie

materialne

działań

modernizacyjnych

w

obiektach

przemysłowych w tym zakładanie nowoczesnych urządzeń odpylających;
-

eliminacje stosowania węgla niskiej jakości;

-

zaostrzenie kontroli dotrzymywania przez zakłady dopuszczalnych standardów emisji
zanieczyszczeń;

-

stworzenie warunków do przeniesienia uciążliwej działalności gospodarczej poza
dzielnice mieszkaniowe (zachęty do przeniesienia do wydzielonych stref aktywności
gospodarczej);

-

inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wykorzystanie energii ze
źródeł odnawialnych.

Subregion Północny wyróżnia się pozytywnie na tle innych subregionów pod względem
jakości środowiska naturalnego. Znajdujące się

na terenie Subregionu wartości

przyrodnicze i krajobrazowe wymagają zwiększenia troski, zwłaszcza w zakresie
gospodarki

wodno-ściekowej

północnego

cechuje

duże

i

gospodarki

zróżnicowanie.

odpadami.

Współtworzą

Krajobraz

go

subregionu

następujące

krainy

fizjograficzne: Niecka Włoszczowska, Próg Lelowski Wyżyna Częstochowska, Wyżyna
Wieluńska, Obniżenie Górnej Warty, Obniżenie Krzepickie, Obniżenie Liswarty i Próg
Woźnicki.

Najwyższe

wypiętrzenia

-

powyżej

350

m.

n.p.m.

cechują

Wyżynę

Częstochowską, będącą częścią Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Grzbietem Wyżyny
przebiega dział wodny między dorzeczem Wisły i Odry.
Pod względem geologicznym obszar subregionu od zachodu budują wapienie triasowe, na
wschodzie przykryte osadami jurajskimi i kredowymi. Osady jury dolnej i środkowej
zawierają znaczne pokłady rudy żelaza, eksploatowane na terenie subregionu przez
blisko 600 lat.
Pod względem krajobrazowym najatrakcyjniejszy jest krasowy krajobraz Wyżyny
Częstochowskiej. Zbudowana jest ona z wapieni wieku jurajskiego, które łagodnie
pochylają się w kierunku południowo-zachodnim, na zachodzie tworząc wysoki próg
zwany kuestą.
Charakterystyczne

dla

Wyżyny

są

wychodnie

górnojurajskich

wapieni

skalistych,

tworzące malownicze ostańce. Zjawiska krasowe rozwijały się na obszarach jurajskich,
także w głębi masywów skalnych, tworząc - w postaci jaskiń - system odwadniający
masywy wapienne.
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Na obszarze Wyżyny znajduje się ponad 300 jaskiń i schronisk skalnych, których
atrakcyjność buduje bogata rzeźba nacieków.
Centralny obszar Jury, w okolicach Zawiercia, stanowi obszar źródeł trzech wielkich rzek:
Warty, Pilicy i Przemszy. Wody z terenów jurajskich zasilają Nidę, Małą Panew, Liswartę.
Sieć rzeczna zachowała w dużym stopniu swoje naturalne walory; ograniczona zdolność
retencyjna przy charakterystycznym dla rzek górskich, szybkim przepływie wody,
powoduje zagrożenie powodziowe. O bezpieczeństwie subregionu stanowią dwa zbiorniki
retencyjne chroniące Częstochowę: zbiornik Poraj i zbiornik Blachownia. Najpoważniejsze
zagrożenia powodziowe odnotowano na Warcie powyżej Częstochowy, w węźle wodnym
tworzonym przez Wartę i dopływy: Liswartę, Białą Okszę, Kocinkę oraz w koniecpolskim
węźle wodnym (Pilica-Białka).
Użytkowe wody podziemne występują na terenie subregionu w czterech piętrach
wodonośnych: czwartorzędowym, kredowym, jurajskim i triasowym. Największą wartość
dla zapewnienia zaopatrzenia mieszkańców mają podziemne zbiorniki wodne jurajskiego
piętra wodonośnego. Stanowią one źródło zaopatrzenia wody pitnej dla mieszkańców
Aglomeracji Częstochowskiej. Wysoka jakość wody, zawierającej niezbędne dla zdrowia
ludzkiego mikroelementy (wapń, magnez), stanowi o ich znaczeniu jako najcenniejszego
zasobu naturalnego.
Obszary leśne stanowią ok. 30% powierzchni subregionu. Dominuje bór świeży i bór
mieszany

świeży.

Panującymi

gatunkami

są

sosna

i

modrzew.

Zróżnicowanie

przyrodnicze wynika z występowania mozaikowego układu różnych, często skrajnie
odmiennych biotypów; od terenów piaszczystych do bagiennych torfowisk. Przez
subregion przebiegają granice zasięgu występowania znacznej liczby gatunków flory.
Wiele gatunków ma tu stanowiska wyspowe lub reliktowe oderwane od zwartego zasięgu.
Występują tu endemity i relikty, a także ostoje gatunków chronionych i rzadkich. W celu
ochrony walorów przyrodniczych ustanowiono tu Parki Krajobrazowe:„Lasy nad
Górną Liswartą”, „Orlich Gniazd”, „Stawki”. Znaczna część obszaru Subregionu
Północnego jest chroniona w ramach obszarów Natura 2000.
Kapitał społeczny i kapitał ludzki
Podstawowym czynnikiem wpływającym na

trwałość rozwoju Subregionu Północnego

jest jakość posiadanego kapitału społecznego i ludzkiego. W diagnozach sytuacji
społecznej wymiernymi wskaźnikami można określić jakość kapitału ludzkiego. Na
podstawie

danych

zdrowotności

statystycznych

(przewidywalna

określić

długość

można
życia,

cechy

związane

zachorowalność,

ze

udział

stanem
osób

niepełnosprawnych na tle ogółu populacji, obciążenia demograficzne), wykształcenia,
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wydajności pracy zasobów ludzkich. Mniejsze są możliwości oceny jakości kapitału
społecznego, a więc zakorzenionych w danej społeczności cech obywatelskich, takich jak
wzajemne zaufanie, umiejętność współdziałania, troska o dobro wspólne. Są to jednak
cechy bez których nie jest możliwe pełne wykorzystanie dla rozwoju posiadanego kapitału
ludzkiego czy materialnego.
Obraz kapitału

społecznego przynosi tu przygotowywana cyklicznie

przez zespół

socjologów kierowany przez Janusza Czapińskiego - Diagnoza Społeczna, bazująca na
ocenach własnych mieszkańców poszczególnych obszarów i jednostek administracyjnych.
Diagnoza przedstawia ranking miast i podregionów z podziałem na cechy: Poziom
cywilizacyjny, Dobrostan Społeczny, Dobrobyt materialny, Patologie, Kapitał społeczny,
Dobrostan fizyczny, Dobrostan psychiczny i Stres życiowy. W przyjmowanych tu
wskaźnikach ocena jakości kapitału społecznego Subregionu dokonana w analizie opinii
mieszkańców przynosi wyniki na poziomie średniej krajowej. Stosunkowo nisko opinia
mieszkańców oceniała posiadany dobrostan materialny i fizyczny; wysoko jednak ceniony
niski poziom stresów i równie niski poziom zjawisk patologicznych. Badania dokonane
w ramach

przygotowywania

Diagnoz

Społecznych

pokrywają

się

z

wskaźnikami

statystycznymi wpływającymi na ocenę jakości życia. W Krajowym Raportcie o Rozwoju
Społecznym

Polski

2012

-

sporządzonym

w

ramach

programu

United

Nations

Development Programme, przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej, na zlecenie
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dotyczącym

obszaru całego kraju, w którym

oceniany był poziom zamożności, szanse edukacyjne i zdrowotność, wśród powiatów
Częstochowa zajęła tu daleką 89 pozycję, powiat kłobucki został sklasyfikowany na
miejscu 186, myszkowski na 192, a powiat częstochowski dopiero na 252.
O jakości kapitału społecznego świadczyć mogą dane z zakresu trwałości małżeństw.
Średni

wskaźnik

rozwodów

na

1000

mieszkańców

nie

odbiega

tu

od

średniej

województwa śląskiego (1,8), przy tym w powiatach ziemskich wskaźnik ten wynosił od
1,2 w powiecie kłobuckim do 1,6 w powiecie myszkowskim. Najmniejszy poziom trwałości
małżeństw występuje w Częstochowie (2,4); jest to najwyższy wskaźnik w województwie
śląskim (Katowice – 2,0, Rybnik – 2.2, Bielsko-Biała 2,2). Zauważalny jest wpływ
trwałości małżeństw i wieku ich zawierania na zjawisko dzietności. W Częstochowie średni
wiek zawierania małżeństw (dla kobiet - 26,4 lat, dla mężczyzn – 28,3) jest o ponad rok
wyższy niż w gminach wiejskich. Dużo niższy jest wskaźnik dzietności: 1,1, przy średniej
w gminach wiejskich 1,8.
Dobrą samoocenę mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa i niskiego poziomu zjawisk
patologii społecznych potwierdzają dane ze statystyki przestępczości i wykroczeń.
W 2011r. w województwie śląskim odnotowano 172 073 przestępstw, w tym 5 728
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przeciw życiu i zdrowiu. W Subregionie Północnym było 13 865 przestępstw, w tym 382
przeciw życiu i zdrowiu; w mieście i powiecie częstochowskim - 10 362, w tym 382
przeciw życiu i zdrowiu, w powiecie kłobuckim – 1 656 (59 przeciw życiu i zdrowiu),
w myszkowskim 1 847 (43). Średnia wojewódzka wykrywalności przestępstw wynosiła
64,4%, w tym przestępstw kryminalnych 52,2%; w mieście i powiecie częstochowskim
było to odpowiednio 69,8% i 59,3%, w powiecie kłobuckim 82,6% i 64, 6%,
a w myszkowskim

80,5%

i

67,7%.

Zjawiska

patologiczne

zostały

szczegółowo

zdiagnozowane wyłącznie w Częstochowie: ok. 2% (4 600 osób) populacji uzależniona
jest od alkoholu, ok. 5-7% populacji nadużywa alkoholu w sposób szkodliwy, ofiarami
przemocy domowej jest rocznie ok. 11 000 osób. Mniej precyzyjne są dane dotyczące
używania substancji psychoaktywnych: kontakt z nimi miało ok. 30% uczniów szkół
ponad gimnazjalnych; najczęściej młodzież sięga po dopalacze (zażywa je ok. 11%
młodzieży szkolnej), w dalszej kolejności odurza się klejem, marihuaną i amfetaminą.
Zagrożenie wykluczeniem społecznym dotyczy w Częstochowie ok. 10 tys. osób, w tym
ubóstwo powodowane bezrobociem dotyka ponad 3 tys. rodzin (8,6 tys. osób). Ponad
1000 rodzin zdiagnozowanych zostało przez służby socjalne, jako rodziny wykazujące
bezradność w funkcjach opiekuńczo - wychowawczych lub bytowych.
Częstochowa, jak i Subregion Północny, odczuwa zmiany demograficzne powodujące
starzenie się populacji. Proces ten nie występuje równomiernie. W samej Częstochowie
do dzielnic o największym tempie starzenia się należą Tysiąclecie (31% mieszkańców
powyżej 65 roku życia), Północ, Wrzosowiak (25%), Śródmieście (24%). Do stosunkowo
„młodych” dzielnic należy Parkitka (12% powyżej 65 roku życia). Najmniejszy ubytek
mieszkańców w wieku do 18 lat widoczny jest w dzielnicach peryferyjnych (Błeszno,
Mirów, Kiedrzyn, Lisiniec); największy w dzielnicy Tysiąclecie, Raków, Śródmieście.
Podobna

nierównomierność

widoczna

jest

w gminach

otaczających

Częstochowę.

Wyraźny przyrost dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat widoczny jest w Rędzinach,
Olsztynie, Poczesnej, Konopiskach, Wręczycy. Do gmin o populacji starzejącej się należą
Koniecpol, Przyrów, Dąbrowa Zielona (wschód subregionu) oraz Krzepice, Popów, Lipie
(północny zachód).
Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zdrowie to stan dobrego
samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub
niepełnosprawności.
satysfakcjonujące

Zdrowy

pełnienie

człowiek

ma

ról społecznych,

większe

szanse

na

samorealizację,

czy też

dobrą adaptację

do

zmian

środowiska. Tylko zdrowe społeczeństwo może tworzyć dobra materialne i kulturowe oraz
zapewnić rozwój społeczny i gospodarczy.
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Tabela 1. Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Rok

Rozpoznanie - według najczęstszych
schorzeń

2010

2011

Niedokrwistość

403

421

Niedożywienie

194

205

Otyłość

488

543

1 632

1 685

1 746

1 899

pokarmowe

697

587

skórne

539

500

Zniekształcenia kręgosłupa

1 357

1 219

Choroby układu moczowego

241

209

fizycznego

185

243

psychomotorycznego

134

141

Zaburzenia refrakcji i akomodacji
dychawica oskrzelowa
Alergie

Zaburzenia
rozwoju, w tym:
Źródło: Opracowanie
w Katowicach.

Wydziału

Zdrowia

UM

na

podstawie

danych

Śląskiego

Urzędu

Wojewódzkiego

W zestawieniu dotyczącym leczenia dzieci i młodzieży w podstawowej opiece zdrowotnej
zwraca uwagę liczba występujących alergii, schorzeń kręgosłupa oraz zwiększająca się
liczba dzieci leczonych z powodu otyłości.
Tabela 2. Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Rozpoznanie - według najczęstszych
schorzeń
Choroby tarczycy
Cukrzyca
Choroby układu krążenia
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa
Przewlekłe choroby układu trawiennego
Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki
łącznej
Źródło: Opracowanie
w Katowicach.

Wydziału

Zdrowia

UM

na

podstawie

Lata
2010

2011

2 544
7 821
28 637
4 729
7 279

2 933
7 943
30 249
5 187
7 743

8 982

9 803

danych

Śląskiego

Urzędu

Wojewódzkiego

W przypadku osób dorosłych wśród przyczyn wizyt w podstawowej opiece zdrowotnej
dominują choroby układu krążenia, choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekły
nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa. Wśród chorób zakaźnych nadal zdarzają się
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przypadki szkarlatyny (71 w roku 2011), krztuśca (39 w roku 2011) oraz wirusowego
zapalenia wątroby (30, w tym 13 typu b, w roku 2011). Rozpoznane zachorowania na
gruźlicę w skali roku nie przekraczają 190 przypadków.
Do najczęstszych przyczyn zgonów w Częstochowie należą: choroby układu krążenia,
nowotwory oraz tzw. zewnętrzne przyczyny zgonów.
Tabela 3. Przyczyny zgonów Częstochowian w latach 2009-2010 (współczynnik
na 10 tys. mieszkańców)
Choroby układu

Nowotwory
2009
288,5
Źródło:

2010
289,0

Opracowanie

Wydziału

Zewnętrzne przyczyny

krążenia
2009
2010
504,9
538,5
Zdrowia

UM

na

podstawie

2009
59,1

danych

Śląskiego

Urzędu

2010
70,4
Wojewódzkiego

w Katowicach.

Prawie połowa zgonów spowodowana jest przez choroby układu krążenia. Obserwowany
wzrost liczby zgonów z powodu tej przyczyny można tłumaczyć z jednej strony efektem
starzenia się populacji, a z drugiej poprawą statystyki rejestrowania przyczyn zgonów
odnotowywanych w tzw. karcie zgonu. Drugą przyczyną zgonów w Częstochowie jest
umieralność z powodu chorób nowotworowych. Nie można wykluczyć, że wpływ na
zaistniałą sytuację mają zagrożenia środowiskowe w tym zawodowe oraz starzenie się
populacji.

Trzecią

najczęstszą

przyczyną

zgonów

są

tzw.

zewnętrzne

przyczyny

zachorowania i zgonu.
Stosunkowo ubogo wygląda w Subregionie Północnym opieka nad małymi
dziećmi. Statystyka za 2013 r. podaje istnienie 4 żłobków, jednego oddziału żłobkowego
i dwóch klubów dziecięcych, dysponujących 263 miejscami, opiekujących się 365 dziećmi.
W gestii samorządu pozostają 3 żłobki i 1 klub dziecięcy - miejsc 188, dzieci 293. Z ogółu
dzieci w wieku do 3 lat (13 834, w tym 7 873 miasta i 5 961 wieś) objętych opieką było
1,6% dzieci (2,4% miasta, 0,4% wieś). W subregionie dominuje tradycyjna forma opieki
nad dzieckiem, sprawowana przez matki.
W roku 2013 w Subregionie Północnym funkcjonowało 251 przedszkoli, 593 oddziały
przedszkolne. Dysponowały one 13 360 miejscami, uczęszczało do nich 12 809 dzieci.
Dzieci w wieku 2 lat - 229, 3 lat - 2 737, 4 lat - 3 598, 5 lat - 3 536, 6 lat - 2 645.
Wychowaniem przedszkolnym objętych było w 2013r.: w powiecie częstochowskim –
3 195 dzieci, 76,6% dzieci w wieku 3-5 lat (miasto – 84,1%, wieś – 73,5%), w powiecie
kłobuckim – 2 047 dzieci, 74,4% dzieci w wieku 3-5 lat (w miastach – 476, 91,9%, wieś
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– 1 501, 70,1%), w powiecie myszkowskim – 1 625 dzieci, 76,8% dzieci w wieku 3-5 lat
(miasta – 957, 79,6%, wieś – 688, 73,3%), w Częstochowie: 5 942 dzieci, 84,4% dzieci
w wieku 3-5 lat. Najmniejszy poziom uprzedszkolnienia występował w gminach
wiejskich powiatu częstochowskiego (Mstów 57,3%, Lelów 66,7%, Kruszyna
67%),

kłobuckiego

(Miedźno

59,4%,

Opatów

63,4%,

Wręczyca

66,4%),

myszkowskiego (Żarki 65,4%). Sieć istniejących w Częstochowie i Subregionie
przedszkoli

nie

odpowiada

zmieniającej

się

sytuacji

demograficznej.

W

2013r.

Częstochowa dysponowała 66 placówkami z 6 356 miejscami, przy liczbie wychowanków
5 942.
Ludność Subregionu cechuje dość dobre wykształcenie. Szczególnie widoczne jest to
w stolicy Subregionu – Częstochowie. W ogólnej liczbie mieszkańców Częstochowy
wyższe wykształcenie posiada (według spisu powszechnego z 2011 r.) 45 883 osoby,
w tym ok. 25 tys. kobiet i 20 tys. mężczyzn. Średnie wykształcenie – 77 904 osoby,
w tym średnie zawodowe 45 504. Wykształcenie zasadnicze posiadało 38 576 osób. Bez
wykształcenia (ukończona lub nie ukończona szkoła podstawowa) było 30 013 ludzi.
Wskaźniki powyższe zależne są od wieku mieszkańców. W grupie wiekowej 20-34 lat,
liczącej 43 639 mieszkańców, wyższym wykształceniem legitymowało się 19 558 osób.
Wśród osób w wieku 55-64, w grupie liczącej 38 405 osób, wyższe wykształcenie
posiadało zaledwie 5 413 osób, przy jednoczesnej liczbie 4 247 osób z wykształceniem
podstawowym lub niższym.
W 2013r. w Subregionie w 218 szkołach podstawowych kształciło się 27 387 uczniów,
w 111 gimnazjach - 15 378, w 19 szkołach zawodowych – 2 485, w 21 technikach –
6 787, a w 30 liceach – 9 364 uczniów.
Mimo malejącej liczby uczniów (ok. 10 % w stosunku do 2007 roku) na każdym poziomie
kształcenia, liczba placówek szkolnych pozostała w zasadzie bez zmian. System
oświatowy subregionu uzupełniało w 2012 roku 49 szkół policealnych z 6 463 uczniami.
W 2007 r. tego typu szkół było 46, a uczniów 6 488.
Częstochowski

ośrodek

akademicki

tworzą

następujące

uczelnie:

Politechnika

Częstochowska (7 861 studentów na studiach stacjonarnych, 3 632 na studiach
niestacjonarnych, ogółem 11 493); Akademia im. Jana Długosza (5 242 studentów na
studiach stacjonarnych oraz 1 285 na studiach niestacjonarnych, ogółem 6 527);
Akademia Polonijna (1 388 studentów); Wyższa Szkoła Zarządzania (597 studentów);
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki (364 studentów); Wyższa Szkoła Lingwistyczna
(68 studentów na studiach stacjonarnych i 848 na niestacjonarnych); Centrum Języków
Europejskich i Papieska Akademia Teologiczna – Wyższe Seminarium Duchowne.
Ogółem na częstochowskich uczelniach kształci się 21 tys. osób.
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Jakość dydaktyczna pracy szkół w subregionie uwidacznia się wynikami sprawdzianów
zewnętrznych przeprowadzonych przez OKE w Jaworznie. W sprawdzianie uczniów klas
6 szkół podstawowych średni wynik w województwie w 2012 r. wyniósł 23,55 pkt.;
w Częstochowie – 25,06, w powiecie częstochowskim – 23,36, w powiecie kłobuckim –
24,09, w myszkowskim –23,24 pkt. Na egzaminie gimnazjalnym z języka polskiego przy
średniej wojewódzkiej 65,99 pkt., w Częstochowie uzyskano 67,24 pkt., w powiecie
częstochowskim – 65,14,w kłobuckim –66,04, w myszkowskim – 63,64. Na egzaminie
z matematyki przy średniej wojewódzkiej 46,63 pkt., Częstochowa odnotowała wynik –
48,12, powiat częstochowski – 45,42, kłobucki – 45,65, myszkowski – 46,13. Na
egzaminie z języka angielskiego przy średniej 64,09 Częstochowa osiągnęła 68 pkt.,
powiat częstochowski – 60,7, kłobucki – 58,35, myszkowski – 61,06 pkt. Wyniki świadczą
o dobrym poziomie kształcenia, choć wyraźna jest potrzeba wzmocnienia nauczania
matematyki i języków obcych, zwłaszcza w szkołach znajdujących się w gminach
wiejskich. Wyniki egzaminów maturalnych w 2012 r. ogłoszonych przez OKE wskazują, że
poziom zdanych egzaminów (zakończonych zdobyciem matury) wynosił, przy średniej
wojewódzkiej 80,73 %, w Częstochowie - 80,96, w powiecie częstochowskim - 51,72,
w kłobuckim - 81,49, w myszkowskim - 79,86. Wskaźnik ten zależny był od rodzaju
szkół. W szkołach dla dorosłych średnia zdanych egzaminów wyniosła 24,85%, w liceach
w Częstochowie - 88,14 %, w powiecie częstochowskim - 76,92%, w kłobuckim 88,84%, myszkowskim - 89,46 %. W technikach sytuacja wyglądała następująco:
w Częstochowie - 66,9 %, w powiecie częstochowskim - 67,27%, w kłobuckim - 71,32%,
w myszkowskim – 62,50%.
Tabela 4. Główne potencjały i wyzwania w Subregionie Północnym
Główne potencjały
-

położenie na osi komunikacyjnej północ-południe;
północna brama województwa śląskiego;
korzystna lokalizacja między dużymi ośrodkami
gospodarczymi umożliwiająca funkcjonowanie w
ponadlokalnych sieciach kooperacji;
podziemny rezerwuar wody pitnej o znaczeniu
regionalnym;
źródłowy obszar 3 dużych rzek: Warta, Przemsza,
Pilica;
obszary o bardzo wysokich walorach
środowiskowych objęte rezerwatami przyrody;
dobrze zachowane walory środowiskowe – tereny
bogate w niezmienione i niezdegradowane walory
przyrodnicze;
potencjał dla rozwoju geotermii,
wysoki poziom wykształcenia technicznego;

Główne wyzwania
-

-

-

przełamywanie negatywnych
trendów demograficznych
wpływających na depopulację
obszaru, zwłaszcza na tle
ekonomicznym;
ukształtowanie nowych specjalizacji
gospodarczych wykorzystujących
potencjały subregionu oraz
przyczyniających się do podnoszenia
poziomu innowacyjności obszaru;
wzrost liczby miejsc pracy o
zróżnicowanym charakterze;
skuteczniejsze wykorzystywanie
wyjątkowych walorów
przyrodniczych i kulturowych
subregionu na rzecz wzmacniania
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-

-

wykształcone kadry inżynierskie;
uczelnie działające w Częstochowie;
niskie koszty pracy w stosunku do innych
subregionów;
wysoka mobilność pracowników;
skonsolidowane społeczności lokalne;
potencjał przedsiębiorczy – rzemiosło, drobna
wytwórczość, firmy rodzinne;
tradycyjne klastry MŚP: odzieżowy, obuwniczy,
spożywczy;
rozwinięta branża Automotive (części,
komponenty);
konkurencyjna branża przetwórstwa tworzyw
sztucznych;
tradycje przemysłowe hutnicze i włókiennicze;
działalność Parku Przemysłowo-Technologicznego
(Częstochowa);
rozwinięta rolnictwo ekologiczne, przetwórstwo
rolne, agroturystyka;
turystyka: rozwijająca się baza turystyczna, Jasna
Góra (centrum pielgrzymkowe o randze światowej)
oraz inne sanktuaria maryjne (Żarki, Leśniów,
Mrzygłód), niepowtarzalny krajobraz jurajski,
nieodkryte rzeki (Warta, Liswarta)
jurajska woda: Myszków, Postęp, Koziegłowy,
Złoty Potok;
korzystne warunki inwestowania (brak szkód
górniczych, duże wolne przestrzenie
inwestycyjne).
wysoka jakość kapitału społecznego

-

-

-

atrakcyjności turystycznej obszaru,
w tym wykreowanie marki turystki
jurajskiej w skali kraju;
przezwyciężanie peryferyjnego
położenia części obszarów wiejskich
subregionu;
rozwijanie powiązań
komunikacyjnych pomiędzy
subregionem a obszarami
metropolitalnymi regionu
podnoszące poziom mobilności
zawodowej mieszkańców oraz
dostępności do funkcji wyższego
rzędu;
przezwyciężanie procesu osłabiania
pozycji i tempa rozwoju średnich i
małych miast subregionu;
wzmacnianie naukowych,
edukacyjnych i kulturalnych funkcji
Częstochowy;
podnoszenie jakości kapitału
ludzkiego, w tym wzrost poziomu
kształcenia na wszystkich
poziomach;
poprawa dostępu do opieki
medycznej oraz usług dla osób
starszych.

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”

Tabela 5. Analiza SWOT
Siły
-

-

Położenie na osi komunikacyjnej północpołudnie; północna brama województwa
śląskiego;
Korzystna lokalizacja między dużymi
ośrodkami gospodarczymi umożliwiająca
funkcjonowanie w ponadlokalnych sieciach
kooperacji;
Rozległe, perspektywiczne tereny
inwestycyjne,
Podziemny rezerwuar wody pitnej o znaczeniu
regionalnym;
źródłowy obszar 3 dużych rzek: Warta,
Przemsza, Pilica;
Obszary o bardzo wysokich walorach
środowiskowych objęte rezerwatami przyrody;
podziemny rezerwuar wody pitnej o znaczeniu
regionalnym, źródłowy obszar 3 dużych rzek:
Warta, Przemsza, Pilica, dobrze
zagospodarowane i utrzymane lasy;

Słabości
-

Niekorzystne tendencje demograficzne,
Brak spójności komunikacyjnej
(dogodnych powiązań drogowych,
kolejowych, transportu zbiorowego),
Niska jakość dróg, wysoka
wypadkowość,
Niski poziom integracji multimodalnej
transportu
Niska jakość przestrzeni publicznych
(rekreacyjnych),
Słaby rozwój sieci internetowej
(szerokopasmowej) na obszarze
subregionu,
Utrata funkcji gospodarczych przez
mniejsze ośrodki i wiążąca się z tym
dezintegracja społeczności lokalnych,
Niekontrolowana sub-urbanizacja,
rozlewanie zabudowy,
Niski poziom aktywności zawodowej
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-

Dobrze zachowane walory środowiskowe –
tereny bogate w niezmienione i
niezdegradowane walory przyrodnicze;
Potencjał dla rozwoju geotermii,
Wysoki poziom wykształcenia technicznego;
wykształcone kadry inżynierskie m.in. w
dziedzinie energetyki i inżynierii środowiska;
Dobrze rozwinięta baza edukacyjna z 8
wyższymi uczelniami, w tym Politechniką
Częstochowską;
Niskie koszty pracy w stosunku do innych
subregionów;
Wysoka mobilność pracowników;
Potencjał przedsiębiorczy – rzemiosło, drobna
wytwórczość, firmy rodzinne;
Tradycyjne klastry małych i średnich
przedsiębiorstw: odzieżowy, obuwniczy,
spożywczy;
Rozwinięta branża automotive (części ,
komponenty);
Konkurencyjna branża przetwórstwa tworzyw
sztucznych;
Tradycje przemysłowe hutnicze i włókiennicze;
Działalność Parku PrzemysłowoTechnologicznego (Częstochowa);
Rozwinięte rolnictwo ekologiczne,
przetwórstwo rolne, agroturystyka;
Potencjał dla rozwoju turystyki: Jasna Góra
oraz inne sanktuaria maryjne , niepowtarzalny
krajobraz jurajski,
Znakomitej jakości jurajska woda pitna,
Zróżnicowana oferta kulturalna,
Bogactwo zabytków dziedzictwa kulturowego.

-

-

SZANSE

-

-

Modernizacja kluczowego układu
transportowego kraju z uwzględnieniem
obszaru subregionu,
Realizacja autostrady A1; zintegrowanie
systemu transportowego z autostradą
A1(połączenia z węzłami)
Wzrost popularności zbiorowej komunikacji
pasażerskiej,
Wsparcie spójności transportowej subregionów
w politykach i funduszach unijnych,
Poprawa jakości kształtowania przestrzeni,
Centralne wsparcie rozwoju usług publicznych,
ze szczególnym uwzględnieniem usług
kierowanych dla rodzin z małymi dziećmi i do
osób starszych,
Wsparcie dla budowy infrastruktury stref
aktywności gospodarczej i poszerzania SSE,
Dostępność środków UE dla rozwoju obszarów
wiejskich,
Rozbudowa infrastruktury udostępniającej
obszary przyrodniczo cenne turystom,
Wzrost popularności usług agroturystycznych
Moda na aktywny i zdrowy stylu życia,

mieszkańców
Słabo rozwinięta sieć powiązań uczelni z
gospodarką,
Słabo wykształcone mechanizmy
wspierające działalność badawczorozwojową,
Niezadowalający stan infrastruktury na
terenach inwestycyjnych,
Brak inkubatorów nowej gospodarki,
Brak subregionalnych powiązań i
współpracy w ramach branż,
Niedostosowanie do potrzeb gospodarki
kształcenia zawodowego i wyższego,
Brak kształcenia w zakresie
kształtowania postaw przedsiębiorczych,
kreatywnych,
Brak spójności i współpracy w zakresie
planowania i realizacji działań w ramach
subregionu, w tym promocji
inwestycyjnej, turystycznej,
Nieefektywne wykorzystanie terenów o
potencjale turystycznym,
Dysproporcje potencjału i aktywności
gospodarczej poszczególnych części
województwa
Odpływ wysoko wykwalifikowanych kadr,
Niska „przeżywalność” nowych
przedsiębiorstw,
Ubożenie społeczności lokalnej; brak
środków na korzystanie z oferty
turystycznej i kulturalnej.

ZAGROŻENIA

-

Pogłębienie się niekorzystnych tendencji
demograficznych,
Spadek atrakcyjności inwestycyjnej
województwa,
Brak zainteresowania (motywacji)
współpracą nauka-biznes,
Utrudniony dostęp do kredytów na
działalność gospodarczą,
Duża konkurencja pomiędzy ośrodkami
metropolitalnymi o pozyskanie projektów
naukowych i inwestorów,
Pogłębienie kryzysu gospodarczego;
osłabienie tempa BIZ, problemy z
kredytowaniem działalności,
Dewaluacja instytucji szkoły,
nauczyciela, wykształcenia,
Postrzeganie subregionu jako miejsca
nieatrakcyjnego do zamierzeń
gospodarczych, życia i zamieszkania,
Niewłaściwa polityka (kraj, UE) w
zakresie wspierania przedsiębiorczości,
Nadmierna fiskalizacja i biurokracja,
Inwestycje zagraniczne lokalizowane w
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-

-

-

Rosnąca popularność produktów lokalnych
opartych na tradycyjnych przepisach
wytwarzania lub na lokalnych surowcach,
Rozwój e-usług i e-edukacji,
Centralne wsparcie działań proekologicznych i
produkcji energii odnawialnej
Wzrost popularności nowych pozarolniczych
działalności gospodarczych na terenach
wiejskich, wspieranych ze środków unijnych,
Wzrost świadomości co do możliwości
wykorzystania walorów przyrodniczokulturowych dla rozwoju turystyki,
Dostępność środków zewnętrznych
wspierających rozwój sektora B+R i
współpracy na rzecz inteligentnych
specjalizacji
Rozwijanie systemu zachęt dla
rozpoczynających i rozwijających działalność
gospodarczą w kierunku nowoczesnej
gospodarki
Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego.

-

regionie, wykorzystujące niskie koszty
pracy a nie technologie (produkcja bez
rozwijania innowacji i kreatywności)
Rosnące koszty pracy i podatkowe
ograniczające możliwości inwestycyjne
firm
Przenoszenie produkcji do innych krajów
np. macierzystych koncernów lub do
krajów o niższych kosztach produkcji ,
Dalszy, niekontrolowany rozwój
osadnictwa,
Marginalizacja subregionu w krajowej
polityce transportowej i drogowej,
Brak stabilności i konsekwencji w
rozwoju transeuropejskich korytarzy
transportowych,
Opóźnienia w realizacji autostrady A1,
Duża konkurencja na rynku usług
turystycznych i kulturalnych,
Brak środków na organizację
prestiżowych imprez kulturalnych i
promocję,
Ubożenie społeczeństwa; kultura i
turystyka jako potrzeby „drugiego
rzędu”,
Globalne zmiany klimatyczne ; częste
występowanie zjawisk krańcowych.

Zawarta w Diagnozie Strategicznej Subregionu Północnego charakterystyka wybranych
aspektów sytuacji społeczno–gospodarczej w subregionie północnym województwa
śląskiego

wyraźnie

wskazuje

na

znaczne

terytorialne/przestrzenne

zróżnicowanie

poziomu rozwoju (mierzone m in. skalą rozpiętości wartości PKB na jednego mieszkańca,
wydajnością pracy (WDB na jednego pracującego), nasyceniem infrastrukturą transportu
drogowego, poziomem dochodów budżetów jednostek samorządów terytorialnych,
strukturą sektorową gospodarki, sytuacją na rynku pracy, potencjałem demograficznym,
stopniem urbanizacji), zarówno w skali województwa, jak i

subregionu północnego

(pomiędzy poszczególnymi powiatami a nawet gminami).
Analiza przedstawionych danych uprawnia do stwierdzenia, że największym zagrożeniem
dla trwałego rozwoju subregionu północnego jest postępujące wykluczenie z procesów
rozwojowych istotnych ośrodków jego sieci osadniczej, a zwłaszcza małych miast
i obszarów

wiejskich

(lub

nikłe

tylko

wykorzystanie

pojawiających

się

szans

rozwojowych). Proces taki może prowadzić do osłabienia, a nawet utraty wewnętrznej
i zewnętrznej spójności funkcjonalno–przestrzennej i gospodarczo-społecznej subregionu,
do osłabienia więzi pomiędzy Częstochową i jej subregionalnym zapleczem, pogłębiania
się dysproporcji rozwojowych całego regionu a w konsekwencji do dalszej marginalizacji
niektórych jego obszarów i wspólnot lokalnych oraz rozwarstwiania społeczeństwa.
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W świetle powyższego niezbędne jest podejmowanie intensywnych działań na rzecz
wyrównywania szans rozwojowych zarówno na szczeblu województwa śląskiego, jak
i powiatów

oraz

modernizacyjne,
a z drugiej -

z

gmin

subregionu

jednej

strony

północnego

inicjujących

minimalizujące

długofalowe

zagrożenie

jego

procesy

peryferyzacją,

uwalniające jego endogeniczne potencjały wzrostu. Można to będzie

osiągnąć głównie poprzez koordynację działań proinwestycyjnych i prorozwojowych
w ramach określonej wizji strategicznej traktującej subregion jako „zespół naczyń
połączonych”, a nie grupę odrębnych jednostek terytorialnych realizujących indywidualne
projekty rozwojowe. Tylko w ten sposób można budować wewnętrzną spójność
subregionu,

wyrównywać

dysproporcje

a

jednocześnie

efektywniej

wykorzystywać

posiadane i pozyskiwane fundusze.
Prognozy i trendy kształtujące procesy rozwoju Subregionu Północnego.
Prognozy

i

trendy

zostały

sformułowane

w

oparciu

o

zapisy

zawarte

m.in.

w następujących dokumentach strategicznych: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
Polska 2030, Trzecia Fala Nowoczesności, Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: REGIONY, MIASTA, OBSZARY
WIEJSKIE,

Strategia

Rozwoju

Kapitału

Ludzkiego,

Strategia

Rozwoju

Kapitału

Społecznego, Diagnoza Społeczna 2012 Warunki i Jakość Życia Polaków, Główny Urząd
Statystyczny - analiza demograficzna do roku 2035, Strategia Rozwoju Województwa
Śląskiego “Śląskie 2020+”, Strategia Rozwoju Miasta Częstochowy.
Biorąc pod uwagę powyższe dokumenty, a także analizując dostępne prognozy, trendy
i zjawiska społeczno-gospodarcze zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej do głównych
czynników warunkujących intensywność procesów rozwoju subregionu należy zaliczyć:
Zmiany społeczne:
-

depopulacja na skutek spadku dzietności, rosnącej emigracji i migracji oraz mobilności
przestrzennej ludności,

-

sukcesywny ubytek ludności w miastach przy jednoczesnym prognozowanym ubytku
ludności na obszarach wiejskich,

-

postępujący proces starzenia się społeczeństwa,

-

wydłużanie się przeciętnej długości życia przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby
osób w wieku aktywności zawodowej,

-

rosnąca świadomość i dbałość o stan zdrowia,

-

poprawianie się standardu życia,

-

rosnące uczestnictwo w kulturze zarówno masowej, jak i wysokiej,
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-

rosnące zapotrzebowanie na pracowników wysoko i średnio wykwalifikowanych przy
jednoczesnym spadku zapotrzebowania na pracowników niskowykwalifikowanych,

-

niedostosowanie umiejętności pracowników do oczekiwań nowoczesnego rynku pracy,

-

obniżanie poziomu kształcenia na poziomie wyższym na skutek nadpodaży miejsc na
uczelniach,

-

wynikający

z

tendencji

demograficznych

i

sytuacji

na

rynku

pracy

wzrost

zapotrzebowania na opiekę nad małym dzieckiem i osobami starszymi,
-

zmiany w systemie komunikacji społecznej na skutek postępującej informatyzacji.

Zmiany gospodarcze:
-

zwiększanie

się

podatności

gospodarek

krajowych

i

regionalnych

na

zmiany

koniunktury na rynkach światowych, w tym na długotrwałe zjawiska kryzysowe
w gospodarce,
-

pogłębiające się dysproporcje w poziomie rozwoju poszczególnych obszarów,

-

pogłębianie dysproporcji w zakresie zamożności ludności,

-

rozwijanie się nowej interdyscyplinarnej gałęzi gospodarki, tzw. przemysłu wolnego
czasu,

-

drenaż siły roboczej, kapitałów i technologii przez ośrodki lepiej rozwinięte,

-

rosnący udział dużych miast w gospodarce globalnej, w tym znaczenie miast jako
ośrodków kreacji nauki i kultury,

-

wzrastające

powiązania

gospodarcze,

naukowe

i

technologiczne

pomiędzy

przedsiębiorstwami, uczelniami, laboratoriami publicznymi i władzami regionalnymi,
-

rozwój turystyki i branż z nią powiązanych,

-

wzrost znaczenia specjalizacji regionalnych,

-

rozwój mediów i nowych form komunikacji, które w coraz większym stopniu służą
działalności gospodarczej, politycznej i społecznej,

-

rosnące znaczenie klastrów i rożnych form powiązań/współpracy biznesowej,

-

wzrastająca rola innowacji społecznych i organizacyjnych w stosunku do innowacji
technologicznych

(typu

hardware)

oraz

zwiększające

się

znaczenie

czynnika

niematerialnego w innowacjach (know-how, marketing, informacja, zarządzanie
zasobami, wiedza pozasłowna – nieskodyfikowana, tzw. tacit knowledge),
-

wzrastająca rola outsourcingu, szczególnie w fazie prac rozwojowych oraz (związana
z nim) rola rynku technologii i zaawansowanych technologicznie małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP),

-

zwiększenie udziału środków prywatnych w finansowaniu badań naukowych,
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-

postępująca specjalizacja funkcjonalna małych miejscowości w strefach otaczających
duże miasta, na obszarach metropolitalnych, przy czym rozwój znacznej ich części
będzie związany z pełnieniem funkcji mieszkaniowych,

-

upowszechnianie się dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną,

-

rewolucja w kulturze, która ujmuje przestrzeń kultury nie tylko jako obszar tworzenia,
lecz także innowacji o charakterze gospodarczym i społecznym,

Zmiany infrastrukturalne:
-

zwiększanie się roli szczebla regionalnego w uruchamianiu procesów rozwojowych,

-

wzrastające znaczenie współpracy w ramach mniejszych struktur terytorialnych,

-

utrzymujące się znaczenie funduszy europejskich jako instrumentu pełniącego rolę
silnego bodźca modernizacyjnego,

-

utrzymanie policentrycznej struktury układu przestrzennego zagospodarowania kraju,
przy większej przestrzennej koncentracji oraz integracja systemu osadniczego,

-

krystalizacja sieci największych ośrodków miejskich Polski, tj. Warszawy, Krakowa,
Metropolii Górnośląskiej, Wrocławia, Poznania, Łodzi i Trójmiasta – kosztem ośrodków
mniejszych,

-

rosnący poziom urbanizacji ze względu na procesy integracji terenów definiowanych
dziś administracyjnie jako wiejskie,

-

koncentrowanie się osadnictwa i działalności gospodarczej w strefach podmiejskich
dużych miast, pozytywnie wpływająca na procesy metropolizacji w bezpośrednim
otoczeniu funkcjonalnym miast,

-

budowanie spójnego systemu autostrad i dróg ekspresowych, obsługującego główne
korytarze transportowe (w tym międzynarodowe) i zapewniającego powiązania
pomiędzy największymi miastami w Polsce,

-

utrzymująca się presja popytu na zwiększanie potencjału infrastruktury drogowej,
zwłaszcza o znaczeniu międzynarodowym i krajowym przy dużym potencjalnym
popycie na usługi transportu kolejowego, zarówno pasażerskiego, jak i towarowego,

-

rosnąca liczba przewozów realizowanych transportem lotniczym i kolejowym,

-

rosnąca rola regionalnych portów lotniczych, w tym międzynarodowych i lotnisk
lokalnych,

-

zmieniający się podział zadań przewozowych odbijający się niekorzystnie na miastach,
gdzie

powstanie

presja

na

rozbudowę

układu

drogowego

i

parkingowego

w zatłoczonych obszarach śródmiejskich oraz na trasach dojazdowych,
-

rosnąca liczba dużych centrów logistycznych pociągających za sobą wzrost ruchu
multimodalnego.
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Zmiany środowiskowe:
-

rosnąca skala zagrożeń o podłożu naturalnym (powodzie, nawałnice, huragany) oraz
katastrofy ekologiczne wygenerowane przez człowieka i gospodarkę,

-

zmiany klimatyczne,

-

nowe wyzwania epidemiologiczne,

-

rosnąca ilość odpadów komunalnych i niebezpiecznych, przy jednoczesnym rozwoju
selektywnego

zbierania

i

segregacji

odpadów

komunalnych

oraz

odzyskiwania

i unieszkodliwiania odpadów,
-

zwiększanie się deficytu wody,

-

pogarszająca się jakość żywności,

-

zmniejszanie się powierzchni gruntów zdegradowanych i zdewastowanych,

-

regularnie

zmniejszanie

się

przewidywanego

poziomu

emisji

roślin,

zwierząt

substancji

zanieczyszczających powietrze i gazów cieplarnianych,
-

rosnący poziom lesistości,

-

wzrastający

stopień

zagrożenia

wybranych

grup

i

siedlisk

przyrodniczych.

Wyznaczanie wizji strategicznej
Podczas przeprowadzonych warsztatów z przedstawicielami gmin i powiatów subregionu
w wyniku debaty zdefiniowano podstawowe elementy wizji rozwoju subregionu 2020+:
-

utrzymanie Huty Częstochowa i huty szkła na rzecz zapewnienia miejsc pracy dla
mieszkańców Częstochowy i okolicznych miejscowości,

-

utrzymanie uczelni wyższych i aktualizacja kierunków kształcenia, dostosowanie do
rynku pracy,

-

połączenie bazy turystycznej różnych gmin,

-

dobre skomunikowanie obszaru z aglomeracjami: śląską, łódzką, warszawską (poprzez
system kolejowy i drogowy),

-

wykorzystywanie naturalnych zasobów (woda termalna, woda jurajska),

-

maksymalne wykorzystanie potencjału turystycznego w kluczowych obszarach –
turystyka aktywna, rodzinna, sakralna,

-

jakość życia dzięki dostępowi do miejsc pracy w MŚP,

-

poprawa infrastruktury technicznej,

-

ochrona środowiska,

-

rozwój przedsiębiorczości,

-

poprawa infrastruktury kolejowej i drogowej,
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-

połączenie komunikacyjne między obiektami atrakcyjnymi turystyczne,

-

zadowolenie z rozwoju subregionu,

-

lider innowacji w zakresie energetyki, budownictwa, ochrony środowiska i transferu
technologii cyfrowych,

-

szkolnictwo zawodowe na poziomie średnim i wyższym – odpowiedź na potrzeby
lokalnego i regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem LLL,

-

zintegrowana

komunikacja

łącząca węzły

autostradowe

z

terenami aktywności

gospodarczej,
-

atrakcyjna przestrzeń publiczna,

-

wysoka jakość usług publicznych ze szczegółowym uwzględnieniem potrzeb osób
dojrzałych,

-

bezpieczeństwo i porządek,

-

propagowanie idei współpracy branżowej między przedsiębiorstwami,

-

pomoc w promocji firm i regionu,

-

rozwój MŚP dzięki wykorzystaniu naturalnej zdolności mieszkańców subregionu
w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności, wzornictwa przemysłowego,

-

promocja i rozwój produktów regionalnych – turystyki, przetwórstwa spożywczego,
gastronomii, rzemiosła artystycznego,

-

subregion alternatywą dla wielkich ośrodków miejskich dzięki zdrowym warunkom
życia, bezpieczeństwu i spokojowi.

Z

Diagnozy

Subregionu

Północnego

Województwa

Śląskiego

z

2012r.,

będącej

załącznikiem niniejszego dokumentu wynikają następujące wyzwania:
-

niekorzystne trendy demograficzne powodujące wyludnianie się i starzenie populacji
subregionu,

-

nierównomierny

rozwój,

niebezpieczeństwo

trwałej

degradacji

obszarów

peryferyjnych (północna i wschodnia część subregionu),
-

poczucie

peryferyjności

subregionu

spowodowane

niskim

poziomem

spójności

komunikacyjnej z centrum województwa,
-

niski poziom trwałych instytucjonalnych powiązań między gminami i powiatami
subregionu

utrudniający

tworzenie

wspólnej

polityki

promocji

gospodarczej,

turystycznej oraz realizację wspólnych działań z zakresu edukacji, kultury, pomocy
społecznej.
Do walorów subregionu należy stosunkowo dobra jakość kapitału społecznego, rosnący
poziom

wykształcenia

mieszkańców,

tradycyjnie

ukształtowane

cechy

pracowitości
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i przedsiębiorczości.

Subregion charakteryzuje się także wysoką jakością środowiska

naturalnego, tworząc dobre pod względem zdrowotności warunki zamieszkania. Bogactwo
zachowanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego umożliwia tu rozwój branży
turystycznej. Subregion może pełnić rolę mieszkalnego i rekreacyjnego zaplecza Górnego
Śląska.
Subregion zachował poczucie odrębnej tożsamości, atutem jest przywiązanie do
tradycyjnych

wartości

kształtujących

dobrą

jakość

kapitału

społecznego.

Istotne

znaczenie ma tu wzrost zainteresowania kulturą i historia lokalna, umacniające poczucie
tożsamości.
Strategia Rozwoju Subregionu Północnego zdefiniowała wizję:
Częstochowskie atrakcyjnym i konkurencyjnym subregionem w strukturze
regionalnej kraju
i misję strategiczną:
Subregion Północny – bogaty różnorodnością miejsc i kultury życia – podejmuje
wyzwania o jak najlepsze wykorzystanie szans i okazji rozwojowych dla
kształtowania i umacniania spójności jego terytorium oraz tworzenia warunków
sprzyjających samorealizacji jednostek, rodzin i grup społecznych
oraz główny celu rozwoju:
Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców – od wzrostu atrakcyjności
inwestycyjnej

subregionu

oraz

konkurencyjności

i

innowacyjności

jego

gospodarki do wzrostu zamożności gospodarstw domowych.
Realizacja tak określonego celu oznacza, że Subregion Północny będzie obszarem:
-

stwarzającym szanse rozwojowe mieszkańcom, przy wykorzystaniu ich pracowitości
i kreatywności,

-

wzmacniającym solidarność społeczną, dającą poczucie bezpieczeństwa publicznego,
zdrowotnego i socjalnego,

-

gwarantującym dostępność i równe szanse edukacji na wszystkich poziomach, przy
czym poziom kształcenia dostosowany będzie do wyzwań przyszłości,

-

otwartym na współpracę w skali krajowej i międzynarodowej, szczycącym się
pozytywnym wizerunkiem trwale zakorzenionym w świadomości społecznej,

-

zdolnym

do

tworzenia

różnych

form

powiązań

między

ludźmi,

podmiotami

gospodarczymi, instytucjami publicznymi w celu efektywniejszej troski o dobro
wspólne,
-

gospodarce

zdolnej

adaptować

i

współtworzyć

zaawansowane

technologie

i rozwiązania innowacyjne, dysponującym i twórczo wykorzystującym potencjał
wysoko wykwalifikowanych zasobów pracowniczych i kadry naukowo-badawczej,

33

-

rozbudowanej i zmodernizowanej infrastrukturze, tworzącej warunki życia w stopniu
zgodnym z aspiracjami XXI w.,

-

dysponującym układem komunikacyjnym zapewniającym spójność regionalną,

-

chroniącym

i

kreatywnie

wykorzystującym

posiadane

dziedzictwo

kulturalne

i przyrodnicze dla rozwoju oferty turystyczno-rekreacyjnej,
-

wysokiej jakości środowiska

naturalnego, tworzącego warunki do zdrowego życia

i realizującego zasady zrównoważonego rozwoju.
Realizacja wizji wymaga skoncentrowania środków na obszarach Priorytetów:
A. Subregion

Północny

obszarem

rozwoju

gospodarczego

opartego

na

kreatywności i wiedzy mieszkańców.

B. Subregion Północny obszarem równych szans, spójnym pod względem
komunikacyjnym i społecznym.
C. Subregion

Północny

bogaty

różnorodnością

kulturową

i

przyrodniczą,

chroniący wysoką jakość środowiska naturalnego.

D. Wzmocnienie regionotwórczych funkcji Częstochowy oraz jej powiązań
z otaczającym obszarem funkcjonalnym.

Priorytet A. Subregion Północny obszarem rozwoju gospodarczego opartego na
kreatywności i wiedzy mieszkańców.

Wyzwaniem jest tworzenie warunków rozwojowych nowej gospodarki opartej na
kreatywności

i

wiedzy

pracowników

przy

jednoczesnym

zachowaniu

i

tworzeniu

możliwości rozwojowych istniejących form przemysłu, usług i rzemiosła. Dziedzinami
wsparcia powinno być:
1.

dostosowanie usług edukacyjnych do potrzeb nowej gospodarki,

2.

infrastruktura rozwoju gospodarczego,

3.

sieć wsparcia innowacyjnych form gospodarki,

4.

aktywizacja gospodarcza osób bezrobotnych i absolwentów szkół.
Wzmocniony powinien zostać mechanizm współdziałania lokalnych wyższych uczelni
z podmiotami gospodarczymi.
powinny zostać

Pod potrzeby przyszłych pracodawców sformatowane

specjalizacje kształcenia uczelni. Preferowana powinna być służąca

gospodarce działalność badawczo-rozwojowa, poprzez specjalne mechanizmy wsparcia
ułatwione być powinno wdrażanie

innowacyjnych rozwiązań

będących efektem pracy

badawczej. Tworzona sieć powiązań uczelni z gospodarką nie powinna ograniczać się do
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skali lokalnej; niemniej istotny jest transfer technologii i innowacyjnych rozwiązań
z innych, silnych ośrodków akademickich, a także przenoszenie i wdrażanie rozwiązań
sprawdzonych w innych państwach.
Dostosowane do potrzeb pracodawców powinno zostać szkolnictwo zawodowe - zarówno
średnie, jak i wyższe. Wymaga to budowania podstaw, wzmocnienia edukacji w zakresie
matematyki i przedmiotów ścisłych na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych,
wzmocnienie na tym poziomie doradztwa pedagogicznego tak, by identyfikować
preferencje młodzieży w kierunku kształcenia zawodowego. System edukacji zawodowej
powinien zostać doposażony we właściwe warunki kształcenia praktycznego. Powinien
powstać stały system powiązań między szkolnictwem zawodowym a podmiotami
gospodarczymi umożliwiający rozwój kształcenia praktycznego i stażów zawodowych.
Odbudowany powinien zostać autorytet mistrza – osoby wprowadzającej uczniów
w arkany wykonywania zawodu.
Wyznaczone i doinwestowane w odpowiednią infrastrukturę powinny zostać strefy
aktywności gospodarczej, umożliwiające rozwój przemysłu w sposób nie kolidujący ze
strefą mieszkaniową i terenami wysokiej jakości przyrodniczo-krajobrazowej. Poziom
doinwestowania

stref

powinien

być

dostosowany

do

różnorodnych

potrzeb

przedsiębiorców. Istotną też funkcję powinny odgrywać doinwestowane we właściwą
infrastrukturę parki przemysłowo-technologiczne. W pierwszym rzędzie ich rolą powinno
być

inkubowanie

przemysłu

opartego

na

wiedzy,

wykorzystującego

najnowsze

technologie.
Wzmocniony powinien zostać system wsparcia przedsiębiorców w zakresie finansowym,
ułatwiania transferu technologii, doradztwa podatkowego i inwestycyjnego, promocji
gospodarczej. Dążyć należy do umacniania roli klastrów otwierających różnorodne formy
współdziałania

podmiotów

gospodarczych,

instytucji

otoczenia

biznesu,

instytucji

naukowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Wspierany powinien być proces przekształceń przemysłu tradycyjnego w przemysł nowej
gospodarki. Wzmocniony w tym zakresie powinien być system kształcenia ustawicznego,
szkoleń i doradztwa umożliwiającego właściwe dostosowanie kwalifikacji pracowniczych.
System edukacji ustawicznej powinien sprzyjać także aktywizacji osób bezrobotnych;
istotne znaczenie ma upowszechnienie edukacji na poziomie studiów wyższych w grupie
osób 50+.
Istotne znaczenie ma utrzymanie systemu wsparcia dla osób odchodzących z działalności
rolniczej, podejmujących samodzielną działalność gospodarczą.
Ze względu na specyfikę subregionu szczególne wsparcie powinno być nakierowane na
działalność w zakresie usług turystycznych oraz rzemiosła opartego na wzorcach
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i surowcach

lokalnych.

Wspierane

powinno

być

tworzenie

sieci

udostępniającej

i promującej lokalne produkty i usługi.
Priorytet B. Subregion Północny obszarem równych szans, spójnym pod
względem komunikacyjnym i społecznym.

Otwarcie możliwości równych szans rozwoju społecznego i zawodowego dla każdego
mieszkańca subregionu, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, wymaga działań
znoszących istniejące bariery. Dziedzinami wsparcia powinny być:
1. dążenie do uzyskania spójności komunikacyjnej,
2. modernizacja kluczowego układu transportowego obsługującego subregion i wiążącego
go z resztą kraju,
3. rozwój zbiorowej komunikacji publicznej pasażerskiej,
4. świadome kształtowanie przestrzeni i inwestowanie w infrastrukturę wyznaczonych
stref osadniczych,
5. rozwój usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych dla
rodzin z małymi dziećmi i do osób starszych.
Z analiz wynika, że brak spójności komunikacyjnej prowadzi do wykluczenia z szans
rozwoju peryferyjnych obszarów subregionu. Konieczne jest określenie kierunków
i realizacja planu modernizacji i rozbudowy
tak, by zagwarantować

subregionalnego układu komunikacyjnego

czasu dojazdu z peryferyjnych miejscowości subregionu do

ośrodka centralnego w maksimum 60 min.
Do

podstawowych

zadań

należy

modernizacja

kluczowych

dla

subregionu

dróg

komunikacyjnych, tworzących szkieletowy układ transportowy. Elementami tego układu
są także drogi powiatowe i gminne, w sposób istotny uzupełniające sieć dróg krajowych
i wojewódzkich. Zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarczego ma także powiązanie
komunikacyjne

tworzonych

stref

aktywności

gospodarczej

z

głównymi

szlakami

tranzytowymi prowadzącymi przez subregion. Tworzenie spójności komunikacyjnej
wymaga także modernizacji częstochowskiego węzła drogowego, tworzonego przez drogi
krajowe DK1, DK43 i DK46 oraz drogi wojewódzkie. Szansą i jednocześnie wyzwaniem
jest budowa autostrady A1. Konieczne są rozwiązania uzupełniające, powiązania drogowe
z węzłami autostradowymi oraz tworzenie alternatywnych w stosunku do autostrady
rozwiązań umożliwiających przejmowanie ruchu lokalnego z północnej części subregionu
(gminy Kruszyna, Kłomnice, Mykanów, Rędziny). Pilnym wyzwaniem jest podjęcie
renowacji budowanej w latach 70-tych XX w. sieci dróg powiatowych, zniszczonych
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i niedostosowanych do obecnego natężenia ruchu samochodowego, w tym m.in.
zmodernizowanie układu komunikacyjnego stanowiącego zachodnią obwodnicę miasta
Częstochowy – połączenia aglomeracji śląskiej w kierunku Kłobuck, Kępno, Łask, Łódź
(DW492 – DW 904 – DW791).
Zasadnicze znaczenie dla spójności komunikacyjnej subregionu ma rozwój zbiorowej
komunikacji pasażerskiej. Utrzymać tu

należy dotychczasowy poziom regionalnej

komunikacji pasażerskiej kolejowej na linie Częstochowa – Katowice i Częstochowa –
Radomsko oraz przywrócić dobrą obsługę na liniach Częstochowa - Włoszczowa
i Częstochowa – Lubliniec.

Rozwój osadniczy gmin wokół Częstochowy (Aglomeracja

Częstochowska) wymaga budowy spójnego systemu pasażerskiej komunikacji miejskiej
i podmiejskiej, opartego na przewozach autobusowych i tramwajowych. Odbudowany
także powinien zostać system obsługi komunikacją zbiorową autobusową i mikrobusową
całego

subregionu.

Niezbędne

jest

tu

także

stworzenie

centrów

przesiadkowych

gwarantujących wysoką jakość obsługi ruchu pasażerskiego mieszkańców subregionu
i przybywających tu turystów.
Tworzenie spójności komunikacyjnej jest podstawowym warunkiem utrzymania spójności
społecznej. Częstochowa stanowi tu ośrodek dominujący w zakresie usług edukacyjnych,
zdrowotnych kulturalnych, administracyjnych; tu także tworzonych jest największa ilość
miejsc pracy. Brak odpowiedniej komunikacji stanowi blokadę dla mieszkańców dzielnic
peryferyjnych w korzystaniu z podstawowych usług publicznych, ogranicza szansę na
znalezienie dobrej pracy.
Subregion

wymaga

także

tworzenia

wspólnej

polityki

przestrzennej.

Ograniczony

powinien zostać niekontrolowany rozwój osadnictwa. Zjawisko to ma swoje negatywne
konsekwencje, prowadzi do degradowania wartości obszarów przyrodniczo i krajobrazowo
cennych; zwiększa także koszty budowania podstawowej infrastruktury i zapewniania
usług z zakresu dostarczania energii, wody, odprowadzania ścieków i transportowania
odpadów. Wsparcie dla rozbudowy publicznej infrastruktury bytowej powinno być
ogniskowane na terenach już zagospodarowanych (wyjątkiem
przyjętych

miejscowych

planów

zagospodarowania

oraz

mogą być realizacje już
uzbrajanie

terenów

inwestycyjnych pod działalność gospodarczą).
Niepokojące

wskaźniki

demograficzne

narzucają

konieczność

priorytetowego

potraktowania dwóch sfer usług publicznych. Potrzebne jest rozbudowa sieci wsparcia dla
rodzin, umożliwiających wychowanie i edukację dzieci (żłobki, przedszkola, odpowiednie
warunki kształcenia w szkołach podstawowych). Równocześnie tworzyć się powinno
różnorodne formy wspierania aktywności i opieki nad osobami starszymi. Oprócz form
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zapewniających dostęp do usług zdrowotnych i opiekuńczych konieczne jest tworzenie
oferty aktywnego i zdrowego życia, oferty kulturalnej i rekreacyjnej dla seniorów.
Priorytet C. Subregion Północy bogaty różnorodnością kulturową i przyrodniczą,
chroniącym wysoką jakość środowiska naturalnego.
Naturalne walory przyrodniczo-krajobrazowe, czystość środowiska oraz różnorodność
kulturowa tworzą tu dobre warunki zamieszkania i umożliwiają rozwój sfery usług
turystycznych. Dziedzinami wsparcia powinny być:
1. ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
2. wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez działania na rzecz efektywności
energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,
3. wdrożenie nowoczesnych form gospodarki odpadami stałymi i płynnymi,
4. poprawa jakości wód powierzchniowych i zwiększenie możliwości małej retencji
wodnej,

5. ochrona, kreatywne wykorzystania i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego,
6. rozwój różnorodnej oferty usług turystycznych i rekreacyjnych.
Jakość
w

posiadanego

środowiska

zagospodarowywaniu

intensywnością

przyrodniczego

przestrzeni

osadniczą

i

subregionu.

gospodarczą

powinny

wymaga

szczególnej

troski

przed

nadmierną

Ochroną
być

objęte

obszary

wskazane

w katalogu Natura 2000 oraz korytarze ekologiczne tworzone przez rzeki (Warta, Pilica,
Liswarta, Wiercica, Białka). Ograniczanie możliwości rozwojowych tych obszarów powinno
się łączyć z zachęcaniem i wspieraniem mieszkających tam osób w podejmowaniu
przyjaznej

dla

środowiska

formy

aktywności

gospodarczej

(rozwój

usług

agroturystycznych, rolnictwo ekologiczne).
Wyzwaniem

jest

utrzymanie

bezpieczeństwa

energetycznego

przy

jednoczesnym

zmniejszeniu negatywnych dla środowiska efektów produkowania energii. Zagrożeniem
środowiskowym jest nadmierna emisja pyłów, związana ze spalaniem w domowych
paleniskach i lokalnych kotłowniach węgla. Podstawowym kierunkiem działań powinna
być poprawa efektywności energetycznej. Wymaga to w pierwszych rzędzie modernizacji
sieci przesyłowych, wymiany na energooszczędne źródeł oświetlania ulic i innych miejsc
publicznych,

konsekwentne

termomodernizacje

budynków

użyteczności

publicznej

i budynków mieszkalnych. Wsparcie powinno być kierowane na wymianę pieców
grzewczych

w

domach

jednorodzinnych.

Preferowane

i

dotowane

powinno

być

wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji solarnych. Wspierany
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powinien być także rozwój małej energetyki wodnej oraz wiatrowej (tam gdzie nie ma
konfliktu z walorami krajobrazowymi).
Cennym

zasobem

subregionu

jest

zasób

wód

podziemnych

o

wysokiej

jakości

spożywczej.
Z tych względów szczególną uwagę należy poświecić eliminowaniu potencjalnych źródeł
zanieczyszczeń,

w

tym

gospodarce

odpadami

stałymi

i

odpowiednim

formom

odprowadzania i utylizacji ścieków. Współpracy międzygminnej wymaga stworzenie
systemu zbierania i utylizacji odpadów niebezpiecznych; korzystne skutki może także
przynieść współpraca w zakresie selektywnej zbiórki i zagospodarowania innych odpadów
komunalnych. Dążenie do tworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami powinno
uwzględniać

wykorzystanie

wymagających

rozwiązania

istniejących
jest

już

utylizacja

lokalnych

instalacji.

gromadzonych

osadów

Problemem
pościekowych.

Rozrzucone przestrzennie osadnictwo na terenach wiejskich powoduje potrzebę tworzenia
preferencji dla przydomowych oczyszczalni ścieków, przy jednoczesnym kontrolowaniu
spełnienia przez nie wymogów bezpieczeństwa ekologicznego.
Walorem subregionu jest sieć rzeczna w dużym stopniu zachowująca swój naturalny
charakter.

Globalne

zmiany

klimatyczne

powodują

częste

występowanie

zjawisk

krańcowych (zagrożenie powodzią lub katastrofalne susze). Odpowiedzią na to wyzwanie
powinno być zwiększenie retencji wodnej i spowolnienie przepływu rzek przez subregion.
Dążyć tu należy do zwiększania ilości małych zbiorników wodnych, do renaturalizacji
przepływu rzek a także do zachowania właściwej powierzchni terenów zalewowych.
Wdrożony

powinien

także

zostać

system

monitoringu,

wczesnego

ostrzegania

i zabezpieczenia przez powodziami i innymi formami klęsk żywiołowych.
Możliwość

rozwoju

usług

turystycznych

zależna

jest

bezpośrednio

od

jakości

zachowanego dziedzictwa kulturowego. Niezbędne jest stworzenie systemu wsparcia
mobilizującego prywatnych właścicieli do działań rewitalizacyjnych. Potrzebny jest także
mechanizm

wzmacniający

możliwości

samorządów

w

ochronie

i

rewitalizacji

najcenniejszych lokalnych obiektów zabytkowych. Walor dziedzictwa uwypukla właściwa
promocja, w tym celu przydatne jest stworzenie wspólnej sieci promocji turystycznej.
Atrakcyjność turystyczną budują także różnorodne formy imprez kulturalnych. Wsparcie
imprez

o

znaczeniu

ponadregionalnych

powinno

być

wspólnym

przedsięwzięciem

samorządów subregionu.
Podobnie istotne znaczenie ma współpraca przy wspólnej promocji lokalnych produktów
turystycznych.

Powstać powinien wspólny system informacji i promocji kulturalnej

i turystycznej, udostępniający

poprzez media elektroniczne dane o wydarzeniach

lokalnych. Dążyć także należy do zwiększania różnorodności oferty. Coraz atrakcyjniejsze
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stają się formy aktywnego zagospodarowania

czasu wolnego. Obszary subregionu

dysponują walorami odpowiadającymi tym potrzebom.
Priorytet D. Wzmocnienie regionotwórczych funkcji Częstochowy oraz powiązań
z otaczającym obszarem funkcjonalnym.
Dziedzinami wsparcia powinno być:
1. wzmacnianie funkcji Częstochowy jako regionalnego centrum usług społecznych,
gospodarczych, turystycznych, kulturalnych, edukacji - na poziomie wyższym,
2. poprawa połączeń transportowych między miastami oraz między miastami i obszarami
wiejskimi,
3. realizacja niskoemisyjnych strategii dla obszarów miejskich, w tym promowanie
transportu publicznego,

4. kompleksowa

rewitalizacja

wyznaczonych

w

lokalnych

planach

nakierowanych

na

wzmocnienie

rewitalizacji

zaniedbanych dzielnic.
5. rozwój

usług

edukacyjnych

kapitału

ludzkiego

subregionu,
6. poprawa jakości usług zdrowotnych i opiekuńczych.
Monocentryczny układ subregionu północnego powoduje, że Częstochowa jest głównym
dostawcą usług publicznych o znaczeniu
służące

subregionowi

uczelnie

wyższe,

ponadlokalnym. Tu funkcjonują wszystkie
tu

skoncentrowana

jest

większość

usług

specjalistycznej
i szpitalnej opieki zdrowotnej, specjalistycznych form pomocy społecznej. Tu także
funkcjonują instytucje kultury o regionalnym charakterze: Teatr, Filharmonia, Muzeum;
odbywają się wydarzenia kulturalne i sportowe o randze ogólnopolskiej. Częstochowa,
przez obecność Jasnej Góry, wpływa na rozpoznawalność i postrzeganie atrakcyjności
turystycznej całego subregionu. Rozwój subregionu zależny jest w dużym stopniu od
poziomu

realizacji

przez

Częstochowę

funkcji

o

charakterze

metropolitalnym,

odpowiednim dla miast wojewódzkich.
Zauważalny

wysoki

poziom

codziennej

migracji

wewnętrznej

w

aglomeracji

częstochowskich, szacowane na 40 tys. osób dojazdy mieszkańców do szkół i zakładów
pracy,

powodują

konieczność

wzmocnienia

powiązań

komunikacyjnych

centrum

Częstochowy z obszarem podmiejskich. Niezbędne jest tu promowanie systemów
spójnej, aglomeracyjnej komunikacji zbiorowej, w tym preferowanie przyjaznego dla
środowiska

transportu

tramwajowego.

Preferowane

powinny

być

także

działania
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z zakresu sterowania ruchem ulicznym, wykorzystania alternatywnych form komunikacji
(drogi rowerowe), tworzenie oferty „park and ride” i centrum przesiadkowych.
Obszary miejskie subregionu wymagają działań rewitalizacyjnym, szczegółowe wskazania
znajdują się w przyjętych przez samorządy lokalnych programach i planach rewitalizacji.
Szczególny nacisk położyć tu należy na rozwiązywanie problemów społecznych dzielnic
i osiedli zamieszkałych przez ludzi

związanych z likwidowanym tradycyjnym, duży

przemysłem. Niemożność odnalezienia się w nowej rzeczywistości powoduje tam
narastanie szeregu zjawisk patologicznych.
Spójność z dokumentami strategicznymi i planistycznymi
Strategia Rozwoju Subregionu Północnego realizuje następujące założenia strategiczne,
wynikające z opracowań na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym.
Priorytet A. Subregion Północny obszarem rozwoju gospodarczego opartego na
kreatywności i wiedzy mieszkańców.
Na poziomie unijnym priorytet ten realizuje Strategię Europa 2020 w zakresie wszystkich
trzech priorytetów podstawowych:

- rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
- rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;

- rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim
poziomie

zatrudnienia,

zapewniającej

spójność

społeczną

i

terytorialną,

w szczególności w zakresie następujących projektów przewodnich tej strategii:

-

„Unia innowacji” – projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do
finansowania badań i innowacji (…),

-

„Mobilna Młodzież” – projekt na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia
oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy;

-

„Europejska agenda cyfrowa” – projekt na rzecz upowszechnienia szybkiego
Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania
korzyści z jednolitego rynku cyfrowego;

-

„Polityka przemysłowa w erze globalizacji” – projekt na rzecz poprawy otoczenia
biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspierania rozwoju silnej
i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach
światowych;
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-

„Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – projekt na rzecz
modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój
kwalifikacji przez całe życie (…),

-

„Europejski program walki z ubóstwem” – projekt na rzecz zapewnienia spójności
społecznej i terytorialnej (…).

Na poziomie krajowym priorytet ten realizuje założenia:
- Długookresowej

Strategii

Rozwoju

Kraju

Polska

2030.

Trzecia

fala

nowoczesności (DSRK), w szczególności w obszarze konkurencyjności i innowacyjności
gospodarki (modernizacji),

- Strategii Rozwoju Kraju 2020, w szczególności w obszarze: Konkurencyjna gospodarka
oraz Spójność społeczna i terytorialna,

- Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, w szczególności celów 1 i 2:
Wspomaganie

wzrostu

konkurencyjności

regionów

oraz

Budowanie

spójności

terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych.
Na poziomie regionalnym priorytet ten realizuje Strategię Rozwoju Województwa
Śląskiego „Śląskie 2020+”, głównie w obszarze priorytetu A. Województwo śląskie
regionem nowej gospodarki, kreującym i skutecznie absorbującym technologie –
w zakresie wszystkich trzech jego celów strategicznych.
Priorytet A wpisuje się również w podstawowe założenia następujących krajowych
i regionalnych programów sektorowych woj. śląskiego:
-

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”,

-

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020,

-

Program

Ochrony

Środowiska

dla

Województwa

Śląskiego

do

roku

2013

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018.
Na poziomie lokalnym Priorytet A jest nawiązaniem i rozwinięciem głównego celu
Programu Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2007-2013 (Poprawa poziomu i jakości
życia mieszkańców (…), ma także odniesienie do Strategii Rozwoju Miasta „Częstochowa
2025”

(Priorytet

1,2,4),

Miejskiego

Programu

Rewitalizacji

Częstochowa

2013+,

Programu e-Powiat oraz strategii rozwojowych powiatów Subregionu: Strategii Rozwoju
Powiatu Częstochowskiego na lata 2007-2015 (Cele 1,2,5), Strategii Rozwoju Powiatu
Myszkowskiego (do 2015) – w zakresie celów 1 i 2 oraz nawiązuje do Strategii Rozwoju
Powiatu Kłobuckiego (do 2010) – w zakresie celów strategicznych 1 i 3.
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Priorytet B. Subregion Północny obszarem równych szans, spójnym pod
względem komunikacyjnym i społecznym.
Na poziomie unijnym priorytet ten realizuje Strategię Europa 2020 w zakresie priorytetu:

- rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim
poziomie

zatrudnienia,

zapewniającej

spójność

społeczną

i

terytorialną,

w szczególności w zakresie następujących projektów przewodnich tej strategii:

-

Europa efektywnie korzystająca z zasobów – projekt na rzecz uniezależnienia
wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną,

większego

wykorzystania

odnawialnych

źródeł

energii,

modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej;

-

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia – projekt na rzecz
modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój
kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia współczynnika aktywności
zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, między
innymi dzięki mobilności siły roboczej;

-

Europejski program walki z ubóstwem – projekt na rzecz zapewnienia spójności
społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie
mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa.

Na poziomie krajowym priorytet ten realizuje założenia:
-

Długookresowej
nowoczesności (DSRK),

Strategii
w

Rozwoju

szczególności

w

Kraju

Polska

obszarze

2030.

Trzecia

równoważenia

fala

potencjału

rozwojowego regionów (dyfuzji) – cel strategiczny 9.
-

Strategii Rozwoju Kraju 2020, w szczególności w obszarach strategicznych: II
(Konkurencyjna gospodarka, cele II.2 i II.4) i III (Spójność społeczna i terytorialna –
cele III.1, III.3,

-

Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, w szczególności celów:1.
Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów (zwłaszcza cel szczegółowy 1.1)
oraz 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów
problemowych (cel szczegółowy 2.2).

Na poziomie regionalnym priorytet B realizuje Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego
„Śląskie 2020+”, głównie w obszarze priorytetu B.: Województwo śląskie regionem
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o powszechnej dostępności do regionalnych usług publicznych o wysokim standardzie –
w zakresie celów strategicznych 1 i 3.
Priorytet B wpisuje się również w podstawowe założenia następujących krajowych
i regionalnych programów sektorowych woj. śląskiego:
-

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020,

-

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020,

-

Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013,

-

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020,

-

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku),

-

Projekt Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego,

-

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030.

Na poziomie lokalnym Priorytet B jest nawiązaniem i rozwinięciem głównego celu
Programu Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2007-2013 (Poprawa poziomu i jakości
życia mieszkańców (…), w szczególności celów AB1 i AB2, ma także odniesienie do
Strategii Rozwoju Miasta „Częstochowa 2025” (Priorytet 4), Miejskiego Programu
Rewitalizacji Częstochowa 2013+, oraz strategii rozwojowych powiatów Subregionu:
Strategii Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2007-2015 (Cel 1), Strategii
Rozwoju Powiatu Myszkowskiego (do 2015) – w zakresie celu strategicznego C.1 oraz
nawiązuje do Strategii Rozwoju Powiatu Kłobuckiego (do 2010) – w zakresie celu
strategicznego C.4.
Priorytet

C.

Subregion

Północny

bogaty

różnorodnością

kulturową

i przyrodniczą, chroniący wysoką jakość środowiska naturalnego.
Na poziomie unijnym priorytet ten realizuje Strategię Europa 2020 w zakresie priorytetu:
rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, w szczególności w zakresie
projektu „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia
wzrostu

gospodarczego

od

wykorzystania

zasobów,

przejścia

na

gospodarkę

niskoemisyjną.
Na poziomie krajowym priorytet ten realizuje założenia:

- Strategii Rozwoju Kraju 2020, w szczególności w obszarach strategicznych: II
(Konkurencyjna gospodarka, cele II.6),
- Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, w szczególności celów:1.
Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów (zwłaszcza cel szczegółowy 1.3,5)
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oraz 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów
problemowych (cele szczegółowe 2.2.4, 2.2.5 i 2.3).

Na poziomie regionalnym priorytet ten wpisuje się w obszar priorytetowy „Przestrzeń”
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, głównie w obszarze celu
strategicznego A.3 - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.
Priorytet C wpisuje się również w podstawowe założenia następujących krajowych
i regionalnych programów sektorowych woj. śląskiego:

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020,
- Strategia Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020,
- Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku,
- Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013,
- Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r.,
- Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,

- Program

Ochrony

Środowiska

dla

Województwa

Śląskiego

do

roku

2013

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018,

- Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030,
- Krajowy plan gospodarki odpadami 2014,
- Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014,
- Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020,
- Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030.
Na poziomie lokalnym Priorytet C jest nawiązaniem i rozwinięciem głównego celu
Programu Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2007-2013, głównie w zakresie celów
A3, B4, B5, B6 i B7, ma także odniesienie do Strategii Rozwoju Miasta „Częstochowa
2025” (Priorytet 2, cel ogólny 2,2, Priorytet 3), Miejskiego Programu Rewitalizacji
Częstochowa 2013+, Programu ochrony środowiska dla Miasta Częstochowy na lata 2004
– 2015, Planu gospodarki odpadami dla miasta Częstochowy oraz strategii rozwojowych
powiatów Subregionu: Strategii Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2007-2015
(kierunek działania 3, 4 i 5), Strategii Rozwoju Powiatu Myszkowskiego (do 2015) –
w zakresie celu strategicznego C.1 – zwłaszcza C.1.8 i C.1.9 oraz nawiązuje do Strategii
Rozwoju Powiatu Kłobuckiego (do 2010) – w zakresie celu strategicznego C.1.4.
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Priorytet D.

Wzmocnienie regionotwórczych funkcji Częstochowy oraz jej

powiązań z otaczającym obszarem funkcjonalnym.
Na poziomie unijnym priorytet ten realizuje Strategię Europa 2020 w zakresie wszystkich
trzech priorytetów strategicznych.
Na poziomie krajowym priorytet ten realizuje założenia:

- Strategii Rozwoju Kraju 2020, w szczególności w obszarach strategicznych: II
(Konkurencyjna gospodarka) i III (Spójność społeczna i terytorialna),

- Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, w szczególności celów: Cel 1.2.1
Zwiększanie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionów i 1.2.2 Wspieranie
rozwoju

i

znaczenia

miast

subregionalnych

i

Cel

2

Zwiększanie

dostępności

komunikacyjnej wewnątrz regionów,
- Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 – głównie
Priorytet 1. Cel 1,2 i 3.
Na

poziomie

regionalnym

priorytet

D

wpisuje

się

w

obszary

priorytetowe

A.:

„Nowoczesna gospodarka” i B.: „Szanse rozwojowe mieszkańców,” Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, w szczególności w cele operacyjne: A.1.
Innowacyjne i kreatywne przedsiębiorstwa oraz produkty województwa, A.2. Otwarty
i atrakcyjny rynek pracy, A.3. Konkurencyjna gospodarka województwa oparta na
elastyczności i specjalizacji firm oraz strukturach sieciowych i A.4. Przedsiębiorczość
lokalna i społeczna wykorzystująca lokalne rynki i potencjały, a także w zakresie celu
strategicznego obszaru priorytetowego B - Województwo śląskie regionem o wysokiej
jakości życia opierającej się na powszechnej dostępności do usług publicznych o wysokim
standardzie, głównie w zakresie celu B.3. Harmonia społeczna i wysoki kapitał zaufania
oraz dogodne warunki życia mieszkańców.
Priorytet

D

Strategii

Subregionu

wpisuje

się

również

w

podstawowe

założenia

następujących krajowych i regionalnych programów sektorowych woj. śląskiego:

- Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (Cel1.1),
- Strategia Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020,
- Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do 2015 roku,
- Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020,
- Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013,

- Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020,
- Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020,
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- Kierunki restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla
których organem założycielskim jest Województwo Śląskie na lata 2009 – 2013,
- Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku),

- Projekt Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego,
- Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030.
Na poziomie lokalnym Priorytet D jest nawiązaniem i rozwinięciem głównego celu
Programu Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2007-2013, głównie w zakresie celu
A.3 Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu i Działanie 6.2
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - „duże
miasta”. Ma także ścisły związek ze Strategią Rozwoju Miasta „Częstochowa 2025” głównie w zakresie priorytetu 4. Kształtowanie i umacnianie pozycji Częstochowy jako
centrum subregionu wypełniającego funkcje regionotwórcze dla całego obszaru jego
oddziaływania oraz z Miejskim Programem Rewitalizacji Częstochowa 2013+. Jest także
powiązany ze Strategią Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2007-2015 (kierunek
działania 1, 3, 4).
Jako dokument spójny z podstawowymi programami i strategiami zarówno szczebla
krajowego, regionalnego, jak i lokalnego w całości wypełnia warunki Umowy Partnerstwa
określającej warunki i mechanizmy finansowania projektów w perspektywie 2014-2020.

3. Priorytety, cele, działania
Priorytet A. Subregion Północny obszarem rozwoju gospodarczego opartego na
kreatywności i wiedzy mieszkańców
Cel A.1. Dostosowanie usług edukacyjnych do potrzeb nowej gospodarki
Kierunek działań A.1.1 Poprawa jakości kształcenia
Typy działań:
a) wspieranie opracowywania i wdrażania autorskich programów z zakresu edukacji
regionalnej, integrujących treści kulturowe i przyrodnicze,
b) wspieranie opracowywania i wdrażania autorskich programów i nowoczesnych narzędzi
nauczania, w tym e-learningu,
c) rozwijanie i wspieranie systemów stypendiów na wszystkich poziomach kształcenia,
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d) stworzenie podstawowej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania
uczniów, współuczestnictwo szkoły w realizacji programu wychowawczego po zajęciach
lekcyjnych,
e) wspieranie rozwoju narzędzi oraz podnoszenia jakości doskonalenia zawodowego
nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
f) wsparcie doradcze i opieka nad rozwojem uczniów uzdolnionych oraz rozwój systemu
stypendiów nagradzających wybitnie uzdolnionych uczniów oraz nagradzania postaw
prospołecznych, prośrodowiskowych i inicjatyw obywatelskich,
g) promowanie różnorodnych form zajęć z zakresu kultury fizycznej, kształtujących
postawę zdrowego stylu życia,
h) wspieranie rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,

i) poprawa

jakości

infrastruktury

edukacyjnej

na

poziomie

przedszkolnym,

podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, w tym infrastruktury naukowej,
informatycznej, multimedialnej, muzycznej, kulturalnej itp.
Kierunek działań A.1.2. Dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Typy działań:

a) wspieranie dostosowania programów kształcenia do wymagań rozwoju nowoczesnej
i innowacyjnej gospodarki regionu,
b) promowanie szkolnych programów praktyk zawodowych kształtujących postawy
kreatywne i przedsiębiorcze,
c) wspieranie rozwoju szkolnej infrastruktury kształcenia praktycznego,
d) wprowadzenie i upowszechnienie doradztwa zawodowego,
e) uruchomienie proinnowacyjnych profili kształcenia, w tym stworzenie sieci szkół
średnich wyprofilowanych pod kątem branż zidentyfikowanych w ramach regionalnego
foresightu technologicznego,
f) wzmocnienie współpracy szkolnictwa zawodowego z lokalnymi przedsiębiorstwami,
g) podnoszenia jakości doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Kierunek działań A.1.3. Wzmocnienie bazy badawczej i dydaktycznej szkolnictwa
wyższego.
Typy działań:
a) wsparcie instytucjonalne i finansowe badań naukowych i ich promocja,
b) wsparcie

ośrodków

badawczych

przy

uczelniach

wyższych,

mające

na

celu

umożliwienie prowadzenia prac badawczych z zakresu nauk wysokospecjalistycznych,
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c) utworzenie systemu stypendialnego dla pracowników naukowych oraz wsparcie
finansowe i instytucjonalne dla wdrożenia wyników ich prac,
d) rozwój systemu stypendiów nagradzających wybitnie uzdolnionych studentów oraz
nagradzania postaw prospołecznych, prośrodowiskowych i inicjatyw obywatelskich,

e) poprawa

jakości

infrastruktury

edukacyjnej

na

poziomie

przedszkolnym,

podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, w tym infrastruktury naukowej,
informatycznej, multimedialnej, muzycznej, kulturalnej itp.
Kierunek działań A.1.4. Wzmocnienie sieci powiązań między uczelniami wyższymi
a lokalnymi przedsiębiorstwami.
Typy działań:
a) integracja działań ośrodków badawczych, naukowców i przemysłu, mająca na celu
wykreowanie nowatorskich kierunków badawczych,

b) budowanie partnerstwa i współpracy między organizacjami wsparcia biznesu,
sektorem B+R, samorządem terytorialnym oraz firmami, w tym promowanie powiązań
sieciowych, kooperacyjnych i inicjatyw oddolnych, a także włączenie tych powiązań
w sieci międzynarodowe, umożliwiające m. in. stworzenie systemu wymiany informacji
o prowadzonych badaniach,
c) wspieranie rozwoju i tworzenia klastrów sektora kultury i przemysłów kreatywnych
(technologie i kultura jako filary budowy nowoczesnego społeczeństwa),
d) stworzenie infrastruktury instytucjonalnej i prawnej komercjalizacji nauki i technologii.
Cel A.2. Infrastruktura rozwoju gospodarczego
Kierunek działań A.2.1. Poprawa warunków inwestycyjnych w subregionie.
Typy działań:
a) rozbudowa i poprawa infrastruktury transportowej służącej obsłudze obszarów stref
atrakcyjnych gospodarczo,
b) zagospodarowanie obiektów i obszarów poprzemysłowych pod tereny inwestycyjne,
c) tworzenie i wspieranie rozwoju stref aktywności gospodarczej i technologicznej,
d) budowa systemu promocji inwestycyjnej,
e) przyciąganie do regionu inwestycji, w szczególności o wysokim zaawansowaniu
technologicznym.
Kierunek działań A.2.2. Tworzenie sieci finansowego i organizacyjnego wsparcia biznesu.
Typy działań:
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a) zapewnienie

profesjonalnej

obsługi

inwestora

oraz

stworzenie

spójnej

oferty

inwestycyjnej i promocyjnej gospodarki subregionu,
b) ułatwienie dostępu do instrumentów finansowych, w tym gwarancji i poręczeń,
c) tworzenie i rozszerzenie dostępu do regionalnych instytucji wsparcia kapitałowego,
d) wsparcie szkoleniowe, doradcze, informacyjne i finansowe (np. fundusze pożyczkowe)
dla rozpoczynających działalność gospodarczą i istniejących MŚP),

e) upowszechnienie i realizacja inwestycji dokonywanych w oparciu o partnerstwo
publiczno-prywatne,
f) wsparcie finansowe i organizacyjne dla instytucji otoczenia biznesu,
g) wspieranie inicjatyw klastrowych i inkubatorowych,

h) tworzenie,

wspieranie

i rzemieślniczych,

rozwoju

agencji

i

rozwoju,

promocja
inkubatorów,

działalności
centrów

izb

gospodarczych

transferu

technologii,

innowacji i przedsiębiorczości,
i) promowanie stosowania systemów zarządzania jakością oraz uzyskiwania certyfikatów
jakości,

j) promowanie produktów lokalnych opartych na tradycyjnych przepisach wytwarzania
lub na lokalnych surowcach.
Cel A.3. Sieć wsparcia innowacyjnych form gospodarki.
Kierunek działań A.3.1. Rozwój informatyki i telekomunikacji.
Typy działań:

a) koordynacja i wspieranie działań związanych z rozbudową sieci teleinformatycznych,
b) likwidacja „białych plam” w dostępie do Internetu szerokopasmowego oraz wspieranie
integracji sieci szerokopasmowych,
c) rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej z zapewnieniem jej
bezpieczeństwa oraz jakości,
d) zwiększenie

poziomu

rozwoju

systemów

informatycznych

na

całym

obszarze

subregionu, w tym w instytucjach publicznych,
e) wspieranie firm sektora ICT świadczących usługi w zakresie infrastruktury sieci
teleinformatycznych,

f) upowszechnienie dostępu do Internetu w miejscach publicznych jako elementu
przestrzeni publicznej.
Kierunek działań A.3.2 Wspieranie wdrożeń nowych technologii.
Typy działań:
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a) wspieranie

zmian

technologicznych

prowadzących

do

wytwarzania

przyjaznych

środowisku produktów i usług,
b) finansowe i organizacyjne wsparcie rozwoju i implementacji innowacyjności oraz
nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach, w tym MŚP,
c) tworzenie, rozwój oraz inwestowanie w centra zaawansowanych technologii, parki
naukowe, przemysłowe i technologiczne.
Kierunek działań A.3.3 Wspieranie procesów restrukturyzacji i adaptacji gospodarczej.
Typy działań:
a) wspieranie

ograniczenia

szkodliwego

oddziaływania

tradycyjnych

sektorów

na

środowisko naturalne, w tym wprowadzenie i promocja proekologicznych sposobów
produkcji,
b) wspieranie efektywności energetycznej tradycyjnych sektorów gospodarki,
c) wspieranie modernizacji i zwiększania efektywności przemysłów tradycyjnych,
d) podejmowanie i wspieranie inwestycji odtwarzających moce wydobywcze,
e) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności sektorów
zależnych od koniunktury gospodarczej.
Kierunek działań A.3.4 Unowocześnienie rolnictwa i sektora przetwórstwa płodów rolnych.
Typy działań:
a) kreowanie i promocja rolnych produktów markowych i ekologicznych,
b) upowszechnianie upraw roślin energetycznych,
c) wspieranie działalności badawczej na rzecz rolnictwa,
d) promowanie

partnerstwa

przetwórcami,

tworzenie

i

współpracy

tzw.

grup

pomiędzy

producentami

spółdzielczych

oraz

żywności

wspieranie

oraz

poprawy

komunikacji handlowej producentów żywności z odbiorcami na rynkach światowych
poprzez tworzenie sieci kooperacji z partnerami zagranicznymi oraz wprowadzanie i
upowszechnianie technik sprzedaży wykorzystujących narzędzia internetowe,
e) wspieranie inicjatyw służących podnoszeniu jakości produktów rolnych,
f) wsparcie rozwoju wielofunkcyjności gospodarstw rolnych,
g) scalanie gruntów i poprawianie ich żyzności,
h) rozwijanie

i

wspieranie

zrównoważonego

rolnictwa

opartego

na

metodach

gospodarowania zgodnych z wymogami ochrony środowiska (zwłaszcza w zakresie
ochrony gleb, wód, agroróżnorodności i krajobrazu), w tym rolnictwa ekologicznego,

i) promowanie

i

wspieranie

wdrażania

programów

rolno-środowiskowych,

w szczególności na obszarach chronionych,
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j) promowanie na terenach wiejskich nowych pozarolniczych działalności gospodarczych,
a w szczególności turystyki, rekreacji i usług oraz działalności w zakresie odnawialnych
źródeł energii,

k) wspieranie

wzrostu

produktywności

gospodarstw

rolnych

m.in.

poprzez

upowszechnianie systemu odmian zalecanych,
l) wspieranie MŚP z sektora przetwórstwa żywności, ze szczególnym uwzględnieniem
firm tworzących produkt regionalny opartych na lokalnych tradycjach i surowcach.
Cel A.4. Aktywizacja gospodarcza osób bezrobotnych i absolwentów szkół.
Kierunek działań A.4.1 Poprawa zatrudnialności w grupie wiekowej 50+.
Typy działań:
a) promocja

form

samozatrudnienia,

przez

wsparcie

dla

osób

rozpoczynających

działalność gospodarczą,
b) dokształcenie w celu uzyskania nowych kwalifikacji,
c) wdrożenie systemu doradztwa zawodowego.
Kierunek działań A.4.2 Zwiększenie możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego
przez absolwentów szkół.
Typy działań:
a) Wspieranie staży absolwentów,
b) wdrożenie systemu doradztwa zawodowego dla absolwentów,
c) wsparcie dla absolwentów rozpoczynających samodzielną działalność gospodarczą.
Kierunek działań A.4.3 Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia z rynku pracy.
Typy działań:
a) wspieranie spółdzielczości socjalnej,
b) wspieranie dostosowania przedsiębiorstw do zatrudniania osób niepełnosprawnych,
c) rozwój systemu szkoleń i doradztwa kierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem.
Kierunek działań A.4.4 Upowszechnienie elastycznych form zatrudnienia.
Typy działań:
a) wspieranie form pracy zdalnej wykonywanej przez osoby na urlopach macierzyńskich,
b) szkolenia i doradztwo umożliwiające powrót na rynek pracy po okresie przerwy
spowodowanej urlopem macierzyńskim lub zdrowotnym.
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oraz dodatkowo dla całego Celu A.4.:

a) zintegrowanie działań i budowanie dialogu instytucji rynku pracy, w tym urzędów
pracy, agencji pośrednictwa pracy, instytucji szkoleniowych,
b) promowanie samozatrudnienia,
c) rozwój usług z zakresu planowania i rozwoju kariery zawodowej,

d) promowanie i upowszechnienie kształcenia ustawicznego ukierunkowanego na
podnoszenie

kwalifikacji

bądź

reorientację

zawodową

(szkolenia

i

kursy

specjalistyczne, studia podyplomowe),
e) propagowanie aktywności zawodowej i mobilności w samodzielnym poszukiwaniu
pracy poprzez zapewnienie doradztwa, szkoleń oraz usług finansowo-prawnych,

f) pomoc doradczo-szkoleniowa przy podejmowaniu własnej działalności gospodarczej,
w tym dla osób w wieku 45+,
g) wspieranie aktywizacji osób zagrożonych marginalizacją,
h) ułatwienie współpracy doradców zawodowych pracujących w szkołach z urzędami
pracy,

i) prowadzenie stałego monitoringu rynku pracy.
Priorytet B. Subregion Północny obszarem równych szans, spójnym pod
względem komunikacyjnym i społecznym.
Cel B.1. Dążenie do uzyskania spójności komunikacyjnej.
Kierunek działań B.1.1. Modernizacja i rozbudowa szkieletowego układu dróg krajowych
i wojewódzkich.
Typy działań:
a) modernizacja nawierzchni i wzmocnienie nośności głównego układu drogowego,
b) przebudowa miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego,

c) budowa bezkolizyjnych węzłów DK-1 z drogami wojewódzkimi udrażniających tranzyt
w układzie wschód – zachód.
Kierunek działań B.1.2. Modernizacja częstochowskiego węzła komunikacyjnego.
Typy działań:
a) budowa połączeń centrum miasta z węzłami autostradowymi,
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b) wyznaczenie, modernizacja i wzmocnienie nawierzchni dróg przejmujących tranzyt
ruchu ciężkiego przez miasto,
c) budowa bezkolizyjnego węzła dróg DK1/DK 46.
Kierunek działań B.1.3. Wprowadzanie w miastach systemów sterowania ruchem
samochodowym.
Typy działań:
a) wdrożenie systemu monitoringu i sterowania ruchem ulicznym w sposób udrażniający
tranzyt przez miasto,
b) wyznaczenie i objęcie systemem sterowania szlaków tranzytowych przez miejski
obszar funkcjonalny (Myszków – Częstochowa – Kłobuck),
c) tworzenie

wspólnego

aglomeracyjnego

centrum

zarządzania

układem

komunikacyjnym.
Kierunek działań B.1.4. Modernizacja dróg powiatowych i gminnych łączących kluczowe
elementy układu drogowego subregionu.
Typy działań:

a) przeprowadzenie badań i analiz obciążenia ruchem samochodowym i wyznaczenie
odcinków dróg gminnych i powiatowych niezbędnych dla udrożnienia kluczowego
układu komunikacyjnego,
b) modernizacja i wzmocnienie nośności wybranych odcinków dróg,
c) przebudowa miejsc szczególnie niebezpiecznych dla uczestników ruchu drogowego,
d) objęcie wybranych dróg gminnych i powiatowych wspólnym systemem sterowania
ruchem ulicznym.
Kierunek działań B.1.5. Modernizacja podstawowych linii kolejowych.
Typy działań:
a) modernizacja podstawowych arterii komunikacji szynowej w sposób umożliwiający
zwiększenie prędkości przejazdów do 120km/h,
b) przebudowa skrzyżowań linii kolejowych z drogami samochodowych o kluczowym
znaczeniu dla układu komunikacyjnego, w sposób poprawiający bezpieczeństwo ruchu,

c) ograniczenie szkód środowiskowych transportu kolejowego, w tym emisji hałasu na
obszarach o dużej gęstości zamieszkania,
d) przebudowa

infrastruktury

kolejowej

w

sposób

umożliwiający

upowszechnienie

transportu intermodalnego,
e) rewitalizacja i zagospodarowanie obiektów dworcowych i przystanków kolejowych.

54

Cel

B.2.

Modernizacja

kluczowego

układu

transportowego

obsługującego

subregion i wiążącego go z resztą kraju.
Kierunek działań B.2.1. – Budowa dróg dojazdowych do węzłów autostrady A1.
Typy działań:
a) budowa i modernizacja połączeń miast aglomeracji częstochowskiej z węzłami
autostradowymi,

b) tworzenie infrastruktury stref aktywności gospodarczej przy węzłach autostradowych
(m.in. Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w gminie Konopiska –
miejscowości Wąsosz, Łaziec),

c) modernizacja drogi DW908 na terenie gminy Konopiska - alternatywy dla dojazdu do
aglomeracji śląskiej.
Kierunek działań B.2.2. - Budowa korytarza transportowego na linii wschód- zachód „szlaku staropolskiego” - śladem drogi DK46.
Typy działań:
a) przebudowa DK46 do parametrów drogi ekspresowej o nośności 11,5 t/oś,
b) budowa obwodnic miast i miasteczek na trasie DK46 (Olsztyn, Janów, Lelów),
c) ochrona

terenów

zamieszkałych

wzdłuż

trasy

DK46

przed

emisją

hałasu

komunikacyjnego,
d) przebudowa miejsc niebezpiecznych dla uczestników ruchu drogowego.
Kierunek działań B.2.3. Budowa połączeń drogowych z portem lotniczym Częstochowa –
Rudniki.
Typy działań:
a) budowa połączenia drogowego północnego węzła częstochowskiej obwodnicy A1 ze
strefą gospodarczą w Rudnikach, przez Rząsawy i obszary przyległe do lotniska
„Rudniki”,

b) przebudowa infrastruktury w sposób umożliwiający połączenie transportu lotniczego,
kolejowego i samochodowego,
c) budowa infrastruktury dla centrum logistycznego w sąsiedztwie lotnika Rudniki.
Kierunek działań B.2.4. Przebudowa układu drogowego tworząca alternatywne możliwości
kierowania ruchu lokalnego w sposób omijający płatną autostradę.
Typy działań:
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a) modernizacja DK91 będącej alternatywą komunikacyjną dla płatnej autostrady A1,
b) budowa obwodnicy Kłomnic na drodze DK 91,

c) modernizacja połączeń drogami gminnymi i powiatowymi miejscowości z gmin
Kruszyna, Kłomnice, Mykanów, Rędziny, Mstów z węzłami autostrady A1.
Cel B.3. Rozwój zbiorowej komunikacji publicznej pasażerskiej.
Kierunek działań B.3.1. - Rozbudowa przyjaznego dla środowiska miejskiego transportu
pasażerskiego szynowego.
Typy działań:
a) zakup taboru kolejowego dla utrzymania dogodnej regularnej komunikacji pasażerskiej
na linii nr 1 (Częstochowa – Katowice, Częstochowa – Radomsko),

b) zakup lekkiego taboru typu „autobusy szynowe” dla utrzymania regularnej
komunikacji na liniach Częstochowa – Koniecpol, Częstochowa – Lubliniec),

c) modernizacja otoczenia dworców kolejowych w Myszkowie i w Koniecpolu w kierunku
utworzenia centrów przesiadkowych łączących komunikację zbiorową pasażerską
kolejową i samochodową.
Kierunek działań B.3.2 - Odbudowa powiązań subregionalnych zbiorowej komunikacji
pasażerskiej.
Typy działań:
-

budowa i modernizacja dworców i przystanków subregionalnej komunikacji
zbiorowej autobusowej,

-

wspieranie odbudowy regularnego transportu autobusowego obsługującego gminy
subregionu,

-

zakup i wdrożenie do obsługi pasażerskiej na terenach o wysokiej jakości
środowiskowej autobusów o niskiej emisji zanieczyszczeń.

Kierunek działań B.3.3. Podwyższenie jakości

pasażerskiego transportu kolejowego,

w tym rozwój połączeń Częstochowa – Koniecpol, Częstochowa – Lubliniec.
Typy działań:
a) modernizacja

i

rozszerzenie

zakresu

funkcjonalności

dworców

i

przystanków

kolejowych,
b) rozbudowa i modernizacja miejsc parkingowych przy węzłach przesiadkowych,

c) preferowanie działań umożliwiających łączenie transportu pasażerskiego kolejowego
i rowerowego.
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Kierunek działań B.3.4. Rozwój infrastruktury sprzyjającej transportowi rowerowemu.
Typy działań:
a) tworzenie sieci wypożyczalni rowerów,

b) budowa i modernizacja układu komunikacyjnego preferującego transport rowerowy
(drogi rowerowe, oznakowania, preferencje w organizacji ruchu),
c) budowa parkingów rowerowych, w tym powiązanych z węzłami przesiadkowymi
transportu publicznego.
Cel

B.4.

Kształtowanie

przestrzeni

i

doinwestowanie

w

infrastrukturę

wyznaczonych stref osadniczych.
Kierunek działań B.4.1. Wzmacnianie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w
zakresie planowania przestrzennego.
Typy działań:
a) opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej i planu waloryzacji przestrzeni subregionu z
wyznaczenie przestrzeni chronionych przed presją urbanistyczną,

b) wyznaczenie obszarów zalewowych i naturalnych korytarzy ekologicznych wolnych od
zabudowy,
c) kreowanie nowej polityki lokalizacji obiektów budowlanych, uwzględniającą aspekty
bezpieczeństwa publicznego i przyjazności dla środowiska naturalnego.
Kierunek

działań

B.4.2.

Doinwestowanie

kanalizacyjne,

gazownicze,

w miejscowych

planach

w

infrastrukturę

teleinformatyczne

zagospodarowania

itd.)

(sieci

wodociągowego,

obszarów

przestrzennego

pod

wyznaczonych
budownictwo

mieszkaniowe.
Typy działań:

a) dofinansowanie budowy podstawowej infrastruktury na obszarach wyznaczonych w
miejscowych

planach

zagospodarowania

przestrzennego

pod

budownictwo

rozwoju

budownictwa

mieszkaniowe,
b) wzmocnienie

partnerstwa

publiczno-prywatnego

dla

mieszkaniowego pod wynajem na terenach wyznaczonych planami,
c) wspieranie tworzenia małych osiedli (zgodnych z ideą miast-ogrodów) zachowujących i
tworzących nowe obszary zieleni miejskiej,
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d) uwzględnianie w planach zagospodarowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe
bilansu retencji wody tak, by do minimum ograniczyć konieczność odprowadzania wód
deszczowych.
Kierunek działań B.4.3. Wyznaczenie i przygotowanie infrastrukturalne stref aktywności
gospodarczej.
Typy działań:

a) rekultywacja

terenów

i

obiektów

zdegradowanych

w

celu

ich

ponownego

wykorzystania dla realizacji funkcji gospodarczych,
b) wzmocnienie

współpracy

w

ramach

partnerstwa

publiczno-prywatnego

dla

zagospodarowania stref aktywności gospodarczej na terenach poprzemysłowych,

c) modernizacja infrastruktury terenów poprzemysłowych dostosowująca ją do potrzeb
nowej gospodarki,
d) połączenie stref aktywności gospodarczej „infostradami” - sieciami przesyłu danych
teleinformatycznych,

e) usuwanie szkód poprzemysłowych, w tym warstw gleby trwale zanieczyszczonej
metalami ciężkimi oraz zabezpieczanie hałd odpadów poprzemysłowych.

Cel B.5. Rozwój usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem usług
kierowanych do rodzin z małymi dziećmi i do osób starszych.
Kierunek działań B.5.1. Rozwój sieci żłóbków, przedszkoli i innych form opieki nad
małymi dziećmi.
Typy działań:
a) wspieranie partnerstwa społecznego z organizacjami pozarządowymi dla rozwoju form
opieki nad małymi dziećmi,
b) modernizacja i budowa nowych gminnych placówek opieki: żłóbków i przedszkoli,
c) wspieranie tworzenia przyzakładowych form opieki nad małymi dziećmi.
Kierunek działań B.5.2. Rozwój świetlic środowiskowych oraz innych form opiekuńczowychowawczych dla dzieci.
Typy działań:
a) wspieranie partnerstwa społecznego z organizacjami pozarządowymi dla tworzenia
sieci wsparcia opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci,
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b) objecie monitoringiem i wsparciem dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym lub społecznymi patologiami,
c) wspieranie partnerstwa społecznego z organizacjami pozarządowymi dla tworzenia
sieci form opieki, rehabilitacji i wsparcia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
d) rozwój rodzinnych form wsparcia dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej
(rodzinne pogotowia rodzinne, rodzinne domy dziecka),

e) wspieranie rozwoju pomocy doradczej (klinik rodziny) wspomagającej rodziny
w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci.
Kierunek działań B.5.3. Wspierania aktywności sektora organizacji pozarządowych
w zakresie działalności nakierowanej na potrzeby dzieci i osób w wieku dojrzałym.
Typy działań:
a) rozwój inkubatora organizacji pozarządowych nakierowanych na działania pomocowe
wobec dzieci i osób starszych,
b) rozwój działań doradczych i szkoleniowych nakierowanych na wzmocnienie potencjału
ludzkiego organizacji pozarządowych,
c) rozwój sieci współpracy i wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych,
d) wdrożenie

stałego

systemu

szkoleń

i

doskonalenia

zawodowego

dla

osób

wykonujących obowiązki opiekuńcze wobec dzieci, osób niepełnosprawnych i osób
starszych.
Kierunek działań B.5.4. Rozwój form aktywizacji i opieki nad osobami w wieku starszym.
Typy działań:
a) wspieranie tworzenia bazy opieki nad osobami starszymi, samotnymi o ograniczonych
możliwościach samodzielnej egzystencji (stałe lub dzienne domy spokojnej starości),
b) wspieranie organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań opiekuńczych wobec
osób starszych, samotnych o ograniczonej możliwościach samodzielnej egzystencji,
c) tworzenie świetlic środowiskowych, miejsc rekreacji i rozwoju kulturowego dla osób w
wieku starszym,

d) wspieranie rozwoju uniwersytetów III wieku i innych form aktywizacji intelektualnej i
kulturalnej osób w wieku starszym,
e) wspieranie organizacji różnorodnych imprez integracyjnych, z preferowaniem integracji
międzypokoleniowej.
Priorytet C. Subregion Północy bogaty różnorodnością kulturową i przyrodniczą,
chroniący wysoką jakość środowiska naturalnego.
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Cel C.1. Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych.
Kierunek

działań

C.1.1.

Przeprowadzenie

waloryzacji

przyrodniczej

subregionu,

wprowadzenie stałego monitorowania jakości środowiska przyrodniczego.
Typy działań:

a) opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej subregionu,
b) organizacja i wdrożenie monitoringu stanu środowiska na obszarach chronionych,

c) wprowadzenie nowych form ochrony dla obszarów cennych pod względem
przyrodniczo- krajobrazowym (obszaru chronionego krajobrazu, rezerwaty, pomniki
przyrody itp.).
Kierunek działań C.1.2. Rozbudowa infrastruktury udostępniającej obszary przyrodniczo
cenne turystom, w tym ścieżki rowerowe, ścieżki spacerowe, przystanie wodne, miejsca
relaksu.
Typy działań:
a)

budowa

ścieżek

rowerowych,

spacerowych,

przystani

wodnych,

miejsc

biwakowych, miejsc relaksu i innych form małej architektury,
b)

wspieranie partnerstwa społecznego z organizacjami pozarządowymi w celu
wyznaczania i utrzymywania szlaków turystycznych,

c)

szkolenia i doradztwo w celu zwiększenia potencjału osobowego lokalnych
przewodników turystycznych,

d)

dofinansowanie możliwości działań ratunkowych ratownictwa górskiego i wodnego
na obszarach atrakcyjnych turystycznie,

e)

szkolenia i doposażenie lokalnych ochotniczych straży pożarnych dla prowadzenia
działań ratowniczych wobec zagrożonych turystów,

f)

wyznaczenie i zagospodarowanie miejsc uprawiania aktywnych form turystyki
(wspinaczka skałkowa, speleologia, lotniarstwo itp.).

Kierunek działań C.1.3. Promocja walorów przyrodniczych.
Typy działań:
a) wspieranie

różnorodnych

form

promocji

walorów

przyrodniczych

(książkowe

wydawnictwa albumowe, przewodniki, e-booki, e-przewodniki, strony internetowe,
filmy przyrodnicze itp.),

b) wprowadzenie promocji walorów przyrodniczych do sieci informacji turystycznej,
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c) organizacja imprez promujących walory przyrodnicze (fotokonkursy, obserwacje
ptaków, lekcje przyrodnicze w terenie itp.),
d) organizacja

stałych

i

zmiennych

wystaw

muzealnych

promujących

przyrodę

subregionu.
Cel C.2. Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez działania na
rzecz

efektywności

energetycznej

i

wykorzystanie

energii

ze

źródeł

odnawialnych.
Kierunek działań C.2.1. Modernizacja energetycznej sieci przesyłowej.
Typy działań:
a) współpraca

samorządów

z

operatorem

energetycznych

sieci

przesyłowych

dla

wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego,
b) wspieranie modernizacji sieci przesyłowej dla zminimalizowania strat energii podczas
przesyłu.
Kierunek działań C.2.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
Typy działań:
a) remonty i modernizacje ograniczające zużycie energii w budynkach publicznych,
b) preferowanie przy budowie nowych obiektów publicznych budynków pasywnych lub
niskoenergetycznych,
c) doradztwo i szkolenia z zakresu zarządzania obiektami w celu poprawy efektywności
energetycznej,

d) wspierania

partnerstwa

publiczno-prywatnego

przy

inwestycjach

termomodernizacyjnych.
Kierunek działań C.2.3. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.
Typy działań:
a) wspieranie termomodernizacji budynków mieszkalnych poprzez preferencyjne pożyczki
i kredyty z regionalnych i krajowych instrumentów finansowych,
b) preferowanie

przy

budowie

nowych

budynków

komunalnych

efektywności

energetycznej,
c) edukacja i szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami pod kątem efektywności
energetycznej.
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Kierunek działań C.2.4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego
i oświetlenia przestrzeni publicznej.
Typy działań:
a) wspieranie

partnerstwa

publiczno-prywatnego

dla

inwestycji

poprawiających

efektywność energetyczną,
b) wspieranie inwestycji, remontów i modernizacji oświetlenia ulicznego preferencyjnymi
pożyczkami i kredytami z krajowych i regionalnych instrumentów finansowych,
c) wspieranie

sektora

badań

i

wdrożeń

technologii

poprawiających

efektywność

energetyczną (w tym systemy sterowania, układy oświetleniowe wykorzystujące
alternatywne źródła energii itp.).
Kierunek działań C.2.5. Dofinansowanie instalowania urządzeń do produkcji energii

ze

źródeł odnawialnych w gospodarstwach domowych.
Typy działań:
a) wsparcie dotacjami i kredytami preferencyjnymi instalowania domowych urządzeń do
produkcji

energii

ze

źródeł

odnawialnych

(instalacje

solarne,

pompy

cieplne,

elektrownie wiatrowe, przydomowe biogazownie na obszarach wiejskich itp.),

b) doradztwo i szkolenia z zakresu domowego wykorzystania energii odnawialnej,
c) wspieranie badań i wdrożeń nowych technologii wykorzystujących energię odnawialną
dla potrzeb gospodarstw domowych.
Kierunek działań C.2.6. Dofinansowanie budowy instalacji małej energetyki opartej na
źródłach odnawialnych. .
Typy działań:

a) przeprowadzenie

inwentaryzacji

wskazującej

potencjalne

możliwości

rozwoju

energetyki wodnej, wiatrowej i geotermalnej w subregionie,
b) dofinansowanie

realizacji

odwiertów

umożliwiających

rozpoznanie

potencjału

geotermy,
c) wspieranie kredytami preferencyjnymi z regionalnych i krajowych instrumentów
finansowych realizacji instalacji „małej energetyki” opartej na źródłach odnawialnych,
d) wsparcie dotacjami budowy elektrowni wodnych, tam gdzie jest to niezbędne dla
poprawy walorów retencyjnych wód powierzchniowych.
Cel

C.3.

Wdrożenie

nowoczesnych

form

gospodarki

odpadami

stałymi

i płynnymi.
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Kierunek działań C.3.1. Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów stałych.
Typy działań:
a) organizacja i wdrożenie zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w przyjętych
rejonach działań,
b) budowa

subregionalnej

sieci

zbierania

i

transportu

odpadów

nietypowych

(wielkogabarytowych, elektronicznych, budowlanych).
Kierunek działań C.3.2. Wdrożenie subregionalnego systemu zbiórki, transportu i
utylizacji odpadów niebezpiecznych.
Typy działań:
a) tworzenie sieci punktów zbierania komunalnych odpadów niebezpiecznych,
b) zakup i wdrożenie urządzeń do transportu zebranych odpadów niebezpiecznych,
c) budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji do odzysku i utylizacji odpadów
niebezpiecznych,

d) dofinansowanie usuwania azbestu z budynków mieszkalnych i publicznych.
Kierunek

działań

C.3.3.

Wdrożenie

systemu

dehydryzacji

i

utylizacji

odpadów

pościekowych.
Typy działań:
a) modernizacja

lokalnych

oczyszczalni

ścieków

doposażająca

je

w

możliwości

dehydryzacji osadów pościekowych,
b) tworzenie i doposażanie laboratorium kontrolującego stopień zanieczyszczeń osadów
pościekowych metalami ciężkimi i innymi niebezpiecznymi związkami,

c) wdrażanie wykorzystania osadów obojętnych dla środowiska w celach rolniczych lub do
rekultywacji obszarów zdegradowanych,
d) wdrożenie technologii termicznej utylizacji wysuszonych osadów pościekowych.
Kierunek

działań

C.3.4.

Upowszechnienie

energetycznego

wykorzystania

biogazu

powstającego w oczyszczalniach ścieków i składowiskach odpadów.
Typy działań:
a) dofinansowanie badań i wdrożeń nad energetycznym wykorzystaniem odpadów,
b) wspieranie tworzenia instalacji wykorzystujących biogaz powstający na składowiskach
odpadów i w oczyszczalniach ścieków,

c) wspieranie

partnerstwa

publiczno-prywatnego

w

zakresie

energetycznego

wykorzystania biogazów.
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Kierunek działań C.3.5. Rozbudowa i modernizacja instalacji gospodarowania odpadami.
Typy działań:

a) budowa, modernizacja i rozbudowa zakładów gospodarki odpadami (sortownie,
kompostownie, obiekty termicznego przekształcania odpadów, składowiska o funkcji
ponadlokalnej, sieć punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych),
b) monitoring składowisk dla najbardziej niebezpiecznych substancji oraz monitoring
skażonych terenów po ich likwidacji,
c) likwidacja

dzikich

składowisk,

wysypisk,

mogilników;

sprzyjanie

możliwościom

ponownego wykorzystania odpadów i zamiany ich po procesie przekształcenia na nowy
produkt lub surowiec,
d) likwidację składowisk niespełniających norm w zakresie ochrony środowiska.
Cel C.4. Poprawa jakości wód powierzchniowych i zwiększenie możliwości małej
retencji wodnej.
Kierunek

działań

C.4.1.

Rozbudowa

i

modernizacja

systemu

odprowadzania

i oczyszczania ścieków komunalnych.
Typy działań:
a) monitorowanie jakości wody pitnej z ujęć podziemnych w celu ich skutecznej ochrony
przed przesączaniem skażeń,
b) rozbudowa systemu kanalizacyjnego według planów aglomeracyjnych,
c) wsparcie rozwoju sieci kanalizacyjnych na obszarach wiejskich,
d) wspierania

instalowania

przydomowych

i

osiedlowych

oczyszczalni

ścieków

na

obszarach o dużym rozproszeniu osadnictwa,
e) modernizacja istniejących komunalnych oczyszczalni ścieków poprawiająca jakość
oczyszczania wody i zmniejszająca ich energochłonność.
Kierunek działań C.4.2. Budowa małych zbiorników wodnych i renaturalizacja cieków
wodnych.
Typy działań:
a) opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji wód powierzchniowych uwzględniającej
niebezpieczeństwa przyboru wody (powodzie) i jej niedoboru (katastrofalne susze),
b) wyznaczenie

terenów

zalewowych,

wskazań

budowy

polderów

i

zbiorników

retencyjnych oraz renaturalizacja przypływu cieków wodnych,
c) budowa polderów i zbiorników retencyjnych,
d) wdrażanie nowych metod melioracji przywracającej naturalne walory cieków wodnych.
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Kierunek

działań

C.4.3.

Budowa

urządzeń

służących

bezpieczeństwu

przeciwpowodziowemu.
Typy działań:
a) budowa i wdrożenie systemu monitorowania zagrożeń powodziowych,
b) budowa, rozbudowa, remonty wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń wodnych
chroniących bezpieczeństwo mieszkańców.
Kierunek działań C.4.4. Budowa systemu monitorowania i alarmowania o stanach
zagrożeń katastrofami i kataklizmami naturalnymi.
Typy działań:
a)

doposażenie w sprzęt ratunkowy państwowej i ochotniczej straży pożarnej,

b)

stworzenie systemu powiadamiania ratunkowego,

c)

stworzenie i doposażenie baz działań ratunkowych.

Cel C.5. Ochrona, kreatywne wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa
kulturowego.
Kierunek działań C.5.1. Waloryzacja i promocja zachowanego dziedzictwa kulturowego.
Typy działań:
a) opracowanie inwentaryzacji obiektów zabytkowych subregionu północnego,
b) wsparcie działań ustalających stan formalno-właśnościowy obiektów zabytkowych
zagrożonych degradacją lub zniszczeniem,
c) wsparcie dla różnorodnych form promocji (wydawnictwa, strony internetowe, filmy itp)
lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Kierunek

działań

C.5.2.

Dofinansowanie

form

ochrony

i

rewaloryzacji

obiektów

zabytkowych.
Typy działań:
a) wsparcie

właścicieli

obiektów

zabytkowych

poprzez

wykorzystanie

istniejących

regionalnych i krajowych źródeł finansowania prac renowacyjnych,
b) organizacja szkoleń, warsztatów, form doradztwa z zakresu renowacji i właściwego
wykorzystania obiektów zabytkowych,
c) wsparcie partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie zagospodarowania obiektów
zabytkowych,

d) wdrożenie form edukacji zawodowej w kierunku renowacji obiektów zabytkowych.
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Kierunek

działań

C.5.3.

Wspieranie

działań

z

zakresu

rewitalizacji

dziedzictwa

kulturowego.
Typy działań:

a) uwzględnienie działań na rzecz przywrócenia wartości obiektów zabytkowych
w lokalnych planach rewitalizacji,
b) ochrona planistyczna miejskich i wiejskich historycznych układów urbanistycznych,
c) wspieranie

partnerstwa

publiczno-prywatnego

dla

właściwego

zagospodarowania

zachowanych form architektonicznych dziedzictwa zabytków techniki,

d) tworzenie stałych i zmiennych wystaw prezentujących dziedzictwo techniczne,
e) rozwój edukacji regionalnej uwzględniającej walory dziedzictwa kulturowego.
Cel C.6. Rozwój różnorodnej oferty usług turystycznych i rekreacyjnych.
Kierunek działań C.6.1. Rozbudowa infrastruktury służącej turystyce aktywnej.
Typy działań:
a) rozbudowa sieci e-informacji turystycznej,
b) budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury służącej rozwojowi turystyki
aktywnej,
c) wspieranie przedsięwzięć prywatnych w zakresie usług turystycznych.
Kierunek działań C.6.2. Promocja walorów turystycznych, w tym organizacja imprez
kulturalnych promujących subregion.
Typy działań:
a) wdrożenie systemu informacji i promocji walorów turystycznych i imprez kulturalnych,

b) wsparcie finansowe i promocyjne najważniejszych imprez kulturalnych, rekreacyjnych
i sportowych promujących subregion,
c) promocja

turystyczna

na

międzynarodowych

i

krajowych

targach,

wystawach,

konferencjach,
d) organizacja kampanii promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim.
Kierunek działań C.6.3. Wspieranie rozwoju usług agroturystycznych.
Typy działań:
a) wspieranie inwestycji służących rozwojowy agroturystki,
b) szkolenia i doradztwo wzmacniające potencjał ludzki usług agroturystycznych,
c) wdrożenie programów edukacji zawodowej z zakresu usług agroturystycznych.
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Kierunek

działań

C.6.4.

Budowa

infrastruktury

i

bazy

informacyjno-promocyjnej

wspierającej tradycję pielgrzymowania na Jasną Górę.
Typy działań:
a) wyznaczenie i doposażenie infrastruktury tras pielgrzymkowych na Jasną Górę,

b) promocja sanktuarium i kościołów zabytkowych otaczających Klasztor Jasnogórski,
c) edycja różnorodnych form wydawnictw, wystaw, filmów promocyjnych informujących
o tradycji i ofertach pielgrzymowania na Jasną Górę.
Priorytet D. Wzmocnienie regionotwórczych funkcji Częstochowy oraz powiązań
z otaczającym obszarem funkcjonalnym.
Cel D.1. Wzmacnianie funkcji Częstochowy jako regionalnego centrum usług
społecznych, gospodarczych, turystycznych, kulturalnych i edukacji na poziomie
wyższym.
Kierunek działań D.1.1. Rozwój e-usług publicznych.
Typy działań:
a) rozwój miejskiej sieci przesyłowej teleinformatycznej Czestman.
b) tworzenie stref wi-fi w atrakcyjnych turystycznie centrach miast.

c) wdrażanie e-Karty Miejskiej służącej jako forma płatności za przejazdy komunikacją
zbiorową, parkingi, bilety do miejskich instytucji kulturalnych i sportowych,
d) rozbudowa systemu miejskiej informacji, tak by objęła różnorodne usługi publiczne,
e) rozwój form naboru elektronicznego do przedszkoli i szkół obejmującego cały miejski
obszar funkcjonalny,

f) digitalizacja i udostępnienie cennych zbiorów regionalnych z bibliotek, archiwum,
muzeum.
Kierunek działań D.1.2. Organizacja wydarzeń kulturalnych, naukowych, sportowych o
znaczeniu ponadregionalnym.
Typy działań:
a) organizacja wielkich imprez plenerowych,
b) wsparcie finansowe, organizacyjne i promocyjne wydarzeń kulturalnych o charakterze
ogólnopolskim i ponadnarodowym,
c) wspieranie

partnerstwa

społecznego

z

klubami

sportowymi

i

organizacjami

pozarządowymi dla organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
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d) współpraca z lokalnymi uczelniami dla organizacji konferencji, kongresów i innych
wydarzeń naukowych.
Kierunek działań D.1.3. Modernizacja i rozbudowa instytucji kultury o znaczeniu
subregionalnym.
Typy działań:
a) modernizacja i rozbudowa bazy lokalowe placówek kultury,
b) doposażenie

bazy

kulturalnej

w

sprzęt.

instrumenty

muzyczne,

nowoczesne

technologie wystawiennicze,
c) wsparcie

form

nadzoru

i

doradztwa

merytorycznego

instytucji

o

charakterze

regionalnym na instytucjami lokalnymi (Regionalny Dom Kultury, Biblioteka itp.).
Kierunek działań D.1.4. Tworzenie bazy dla organizacji kongresów, wystaw, imprez
kulturalnych i sportowych o charakterze ponadregionalnym.
Typy działań:

a) doposażenie istniejącej bazy (hali sportowej, stadionu miejskiego, filharmonii) w
sposób umożliwiający organizację dużych imprez masowych,
b) budowa

Centrum

Kongresowo-Wystawienniczego

jako

zaplecza

dla

organizacji

kongresów i konferencji.
Cel D.2.

Poprawa połączeń transportowych między miastami oraz między

miastami i obszarami wiejskimi.
Kierunek działań D.2.1. Stworzenie wspólnego systemu obsługi transportem zbiorowym
pasażerskim obszaru aglomeracji częstochowskiej, w tym zakup taboru i wdrożenie
systemu sterującego.
Typy działań:

a) tworzenie i wdrożenie wspólnego dla aglomeracji częstochowskiej systemu organizacji
miejskiego transportu zbiorowego,
b) wprowadzenie

jednolitego

systemu

taryfowego

na

wszystkie

środki

transportu

obsługujące aglomerację,
c) rozbudowa sieci linii tramwajowej,
d) remont istniejącej sieci tramwajowej,
e) wymiana użytkowanego taboru tramwajowego,

f) zakup i wdrożenie do obsługi pasażerskiej autobusów o niskiej emisji zanieczyszczeń.
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Kierunek działań D.2.2. Budowa centrów przesiadkowych umożliwiających dogodne
łączenie różnych form transportu zbiorowego.
Typy działań:
a) budowa intermodalnych centrów przesiadkowych w Częstochowie łączących transport
miejski,

regionalny

samochodowy,

i

ogólnopolski;

pełniących

transport

uzupełniające

pasażerski

funkcje

obsługi

zbiorowy

kolejowy

i

dla

MPL

„Pyrzowice-

w

aglomeracji

Katowice”,
b) budowa,

rozbudowa,

modernizacja

węzłów

przesiadkowych

częstochowskiej,
c) modernizacja przystanków komunikacji publicznej i doposażenie ich w dynamiczny
system informacji pasażerskiej.

d) budowa intermodalnego centrum cargo dla obsługi transportu towarowego.
Kierunek działań D.2.3. Budowa systemu usprawniającego komunikację rowerową na
obszarze aglomeracji.
Typy działań:
a) wdrożenie systemu wypożyczalni rowerów miejskich,
b) modernizacja taboru komunikacji zbiorowej pasażerskiej w kierunku umożliwienia
dogodnego przewozu rowerów,
c) preferowanie ruchu rowerowego w systemu znakowania układu komunikacyjnego,
d) rozbudowa sieci dróg rowerowych,
e) rozbudowa sieci parkingów rowerowych.
Kierunek działań D.2.4. Wdrożenie systemu sterowania ruchem ulicznym.
Cel D.3.

Realizacja niskoemisyjnych strategii dla obszarów miejskich, w tym

promowanie transportu publicznego.
Kierunek działań D.3.1. Wspieranie działań ograniczających niską emisję z lokalnych
kotłowni, pieców i palenisk przydomowych.
Kierunek działań D.3.2. Upowszechnienie niskoemisyjnego transportu zbiorowego.
Typy działań:
a) zwiększenie zakresu uprzywilejowania transportu publicznego w ruchu miejskim,
b) zwiększenie ilości wydzielonych pasów ruchu dla autobusów.
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Kierunek działań D.3.3. Ograniczenie emisji hałasu na terenach mieszkaniowych.
Kierunek działań D.3.4. Wdrożenie

systemu monitorowania stanu zanieczyszczeń

atmosfery.
Cel D.4

Kompleksowa rewitalizacja zaniedbanych dzielnic wyznaczonych w

lokalnych planach rewitalizacji.
Cel realizowany zgodnie z wskazaniami lokalnych planów rewitalizacji.

Cel D.5. Rozwój usług edukacyjnych nakierowanych na wzmocnienie kapitału
ludzkiego subregionu.
Kierunek działań D.5.1. Rozbudowa bazy szkolnictwa ustawicznego.
Kierunek działań D.5.2. Modernizacja bazy szkolnictwa specjalnego.
Kierunek

działań

D.5.3.

Wzmocnienie

potencjału

zawodowego

nauczycieli

szkół

specjalnych.
Kierunek działań D.5.4. Rozwój integracyjnych form edukacyjnych.
Cel D.6. Poprawa jakości usług zdrowotnych i opiekuńczych.
Kierunek działań D.6.1. Modernizacja i doposażenie publicznych placówek szpitalnych.
Kierunek działań D.6.2. Doposażenie systemu ratownictwa medycznego.
Kierunek działań D.6.3. Rozwój instytucjonalny i organizacyjny usług kierowanych na
wsparcie osób niepełnosprawnych.
Kierunek działań D.6.4. Rozwój form opieki hospicyjnej.

4.

Wskaźniki

realizacji

celów

Strategii

Rozwoju

Subregionu

Północnego Województwa Śląskiego
Wskaźniki oddziaływania
-

wielkość PKB per capita w Subregionie w porównaniu do średniej województwa i kraju,

-

nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach per capita,

-

przewidywalna długość życia mężczyzn i kobiet,

-

przyrost demograficzny,
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-

saldo migracji.

Wskaźniki rezultatu
Priorytet A
Cel A.1
-

liczba placówek szkolnych wdrażających autorskie

programy z zakresu edukacji

regionalnej,
-

liczba uczniów i studentów – beneficjentów systemu stypendialnego,

-

liczba nauczycieli doskonalących swoje umiejętności zawodowe w ramach kursów,
szkoleń, studiów,

-

ilość godzin przeznaczanych w placówkach szkolnych na zajęcia pozalekcyjne (szkoły
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne),

-

frekwencja na obiektach służących rozwojowi kultury fizycznej wśród młodzieży,

-

liczba przedsiębiorstw prowadzących praktyczna naukę zawodu dla uczniów szkół
zawodowych,

-

wskaźnik zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych,

-

wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów lokalnych uczelni,

-

liczba zarejestrowanych patentów uzyskanych przez ośrodki badawcze lokalnych
uczelni,

-

liczba wdrożonych wyników badań naukowych prowadzonych na lokalnych uczelniach.

Cel A.2
-

nakłady

na

bezpośrednie

inwestycje

w

rozwój

przedsiębiorstw

przemysłowych

i usługowych, korzystających z pomocy publicznej,
-

powierzchnia przygotowanych pod działalność gospodarczą terenów inwestycyjnych,

-

wzrost podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości od terenów i obiektów
przeznaczonych pod prowadzenie działalności gospodarczej,

-

liczba przedsiębiorstw w subregionie korzystających z pomocy publicznej (zwolnienia
podatkowe, gwarancje finansowe, dotacje, kredyty preferencyjne itp.),

-

liczba

patentów

zarejestrowanych

przez

działające

w

subregionie

podmioty

gospodarcze,
-

liczba zarejestrowanych lokalnych produktów opartych na tradycyjnych przepisach
wytwarzania lub na lokalnych produktach.

Cel A.3
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-

odsetek osób wykorzystujących ICT w życiu codziennym (e-commers, e-banking, eurząd itp. (ankieta),

-

odsetek osób posiadających dostęp do szerokopasmowej sieci internetowej (ankieta),

-

liczba podmiotów gospodarczych korzystających z lokalnych instytucji wspierających
transfer nowoczesnych technologii (ARR),

-

energochłonność gospodarki (zużycie energii w stosunku do PKB),

-

zmniejszenie zużycia wody w gospodarce (pobór wody z ujęć podziemnych w stosunku
do PKB),

-

liczba grup producenckich rolników,

-

liczba gospodarstw rolnych z certyfikatem produkcji ekologicznej,

-

liczba gospodarstw realizujących programy rolno-środowiskowe.

Cel A.4
-

wskaźnik zatrudnienia w grupie wiekowej 50-67 lat,

-

wskaźnik bezrobocia w grupie 18-30 lat,

-

liczba osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 2 lat) w odniesieniu do ogólnej liczby
bezrobotnych,

-

odsetek

kobiet

powracających

do

pracy

zawodowej

po

zakończeniu

urlopu

macierzyńskiego,
-

wskaźnik bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych.

Priorytet B
Cel B.1 i B.2
-

czas podróży samochodem z miast na obrzeżach Subregionu do Częstochowy,

-

ilość wypadków drogowych w stosunku do 10 tys. mieszkańców,

-

długość dróg przystosowanych do ruchu ciężkiego (do 11,5 t/oś),

-

czas tranzytu przez Częstochowę drogami krajowymi DK1 i DK46,

-

czas podróży pasażerskim transportem kolejowym z Częstochowy do Katowic,

Radomska, Koniecpola i Lublińca.
Cel B.3
-

czas dojazdu z centrum Częstochowy do węzłów autostrady A1,

-

ilość pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej kolejowej, tramwajowej
i samochodowej,

-

czas dojazdu z centrum Częstochowy do MPL „Pyrzowice”,

-

udział transportu rowerowego w ogólnym strumieniu ruchu pasażerskiego.
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Cel B.4
-

odsetek powierzchni Subregionu objęty miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego,

-

powierzchnia terenów przygotowanych pod budownictwo mieszkaniowe.

Cel B.5
-

liczba nowych miejsc w żłobkach, liczba nowoutworzonych żłobków i punktów opieki
nad dziećmi do lat 3.

-

odsetek dzieci w wieku 3-14 lat objętych wsparciem opiekuńczo-wychowawczym,

-

odsetek osób w grupie wiekowej 65+ korzystających z form wsparcia opiekuńczoaktywizacyjnego (świetlice, uniwersytety III wieku, zorganizowane formy rekreacji
itp.).

Priorytet C
Cel C.1
-

odsetek powierzchni Subregionu z inwentaryzacją przyrodniczą,

-

ilość nowych form ochrony przyrodniczej (pomniki przyrody, rezerwaty,

obszary chronionego krajobrazu itp.)
-

długość ścieżek rowerowych w subregionie,

-

długość zagospodarowanych szlaków turystycznych,

-

ilość obiektów „małej infrastruktury” turystycznej (miejsca biwakowe, miejsca

relaksu, ścieżki przyrodnicze, ścieżki rekreacyjne, przystanie wodne itp.).
Cel C.2
-

energochłonność budynków mieszkalnych (zużycie energii na 1 mieszkańca),

-

energochłonność

obiektów

budynków

publicznych

(zużycie

energii

na

1

m2

powierzchni),
-

zużycie energii przeznaczonej na oświetlenie dróg publicznych,

-

udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii.

Cel C.3
-

udział

odpadów

poddanych

odzyskowi

w

ogólnej

liczbie

zebranych

odpadów

komunalnych,
-

ilość zutylizowanych osadów pościekowych,

-

ilość biogazu pozyskanego z oczyszczani ścieków i składowisk odpadów,
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-

ilość odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

Cel C.4
-

korzystający z instalacji wodnokanalizacyjnych w % ludności,

-

zużycie wody na potrzeby komunalne (w decymetrach sześciennych),

-

odsetek ścieków komunalnych oczyszczonych,

-

powierzchnia nowych zbiorników retencyjnych.

Cel C.5
-

ilość zinwentaryzowanych obiektów zabytkowych,

-

ilość obiektów zabytkowych restaurowanych lub zabezpieczanych z pomocą środków
publicznych.

Cel C.6
-

ilość wejść do systemu e-informacji turystycznej,

-

ilość miejsc noclegowych w obiektach turystycznych,

-

ilość gospodarstw prowadzących usługi agroturystyczne,

-

liczba

kulturalnych

imprez

plenerowych

o

znaczeniu

ponadregionalnym

organizowanych w subregionie,
-

ilość osób pielgrzymujących na Jasną Górę,

-

liczba hoteli w podziale na kategorie.

Priorytet D
Cel D.1
-

powierzchnia stref wi-fi na obszarze aglomeracji częstochowskiej,

-

ilość osób korzystających z Karty Miejskiej,

-

ilość szkół i przedszkoli z obszaru aglomeracji częstochowskiej objętych systemem
elektronicznego naboru,

-

odsetek regionalnych zbiorów bibliotek, archiwum państwowego oraz muzeum
zdigitalizowanych i udostępnianych,

-

liczba

imprez

sportowych

i

kulturalnych

o

znaczeniu

ogólnopolskim

lub

międzynarodowym organizowanych w aglomeracji,
-

frekwencja w placówkach kultury (Filharmonia, Teatr, Miejska Galeria Sztuki, Muzeum
Miejskie).

Cel D.2
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-

liczba pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej obsługującej aglomerację,

-

długość obsługiwanych przez pasażerską komunikację zbiorową linii autobusowych
i tramwajowych,

-

długość wydzielonych dróg rowerowych na obszarze aglomeracji,

-

czas przejazdu przez Częstochowę w dzień powszedni w godzinach szczytu (Korytarz
Północny – centrum – Orkana/Jesienna).

Cel D.3
-

ilość pyłu zawieszonego emitowanego w aglomeracji częstochowskiej,

-

ilość przekroczeń norm hałasu na obszarach mieszkalnych.

Cel D.4
-

ilość przedsięwzięć zrealizowanych w partnerstwie z mieszkańcami w ramach planu
rewitalizacji.

Cel D.5
-

ilość zmodernizowanych i doposażonych obiektów szkolnictwa zawodowego,

-

liczba osób niepełnosprawnych włączonych w system edukacji integracyjnej,

-

odsetek osób niepełnosprawnych kończących studia wyższe.

Cel D.6
-

ilość łóżek szpitalnych na 10 tys. mieszkańców,

-

zgony na choroby układu krążenia i nowotworowe na 100 tys. mieszkańców

-

czas reakcji służb ratownictwa medycznego,

-

ilość osób starszych 65+ objętych opieką placówek opiekuńczych,

-

odsetek rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w stosunku do ogółu osób
w wieku produkcyjnym

-

ilość osób objętych opieką hospicyjną.

5. Wymiar terytorialny wsparcia.
Model zdefiniowanych obszarów funkcjonalnych wynika z analiz zawartych w Strategii
Rozwoju

Województwa

Częstochowska

to

Śląskiego

centralny

obejmujący wyłącznie

2020+.

ośrodek

Według

północnego

strategii
obszaru

Aglomeracja
funkcjonalnego

miasto Częstochowę. W skład jej bezpośredniego
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otoczenia funkcjonalnego wchodzą gminy: Mstów, Olsztyn, Rędziny, Kłomnice,
Mykanów, Przyrów, Kruszyna, Blachownia, Konopiska, Poczesna, Janów. Oprócz
Aglomeracji Częstochowskiej i jej bezpośredniego obszaru funkcjonalnego
wskazano także obszar funkcjonalny Myszkowa i obszar funkcjonalny Kłobucka,
tworzony z gmin należących do powiatu myszkowskiego i kłobuckiego.
Wskazanie w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Aglomeracji i jej bezpośredniego
otoczenia nie zmienia przyjętego w tej Strategii zdefiniowania obszaru funkcjonalnego.
Jest nim cały Subregion Północny.
Dominująca funkcja Częstochowy w Subregionie Północnym tworzy tu monocentryczny
model rozwoju. Wynika z tego coraz wyraźniejszy podział na obszary centralne
powiązane z Aglomeracją Częstochowską i obszary peryferyjne; zauważalna jest inna
dynamika rozwojowa, tym samym niezbędne są zróżnicowane narzędzia strategicznej
interwencji.
Brak jednoznacznie opisanej definicji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego utrudnia
wskazanie realnych granic Aglomeracji Częstochowskiej. Przyjąć tu można wskaźniki
delimitacji wskazane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego obejmujące liczbę osób
dojeżdżających do pracy i szkół, liczbę zameldowań ze rdzenia MOF, udział pracujących
w zawodach pozarolnicznych, liczbę podmiotów gospodarczych, gęstość zaludnienia,
dynamikę przyrostu budownictwa mieszkaniowego.
Częstochowa należy do jednego z najważniejszych ośrodków województwa śląskiego pod
względem liczby osób dojeżdżających do pracy; przybywa tu 12,1 tys. osób dziennie
(dane z Diagnozy Systemu Transportu Województwa Śląskiego). Jest także miejscem
najliczniejszych w województwie śląskim dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych (6 tys.
osób dziennie). Łącznie ruch z domu do pracy/szkoły i z powrotem dotyczy blisko 40 tys.
przejazdów dziennie. Z analizy strumieni dojazdów, zawartej w Diagnozie Systemu
Transportu Województwa Śląskiego wynika, że strumienie powyżej 500 osób dziennie
dojeżdżających do pracy dotyczą dojazdów z gmin: Kłobuck, Wręczyca Wielka,
Blachownia, Konopiska, Poczesna, Olsztyn, Mstów, Rędziny, Kłomnice, Mykanów. Żaden
inny ośrodek miejski w subregionie nie generuje podobnej wielkości strumienia dojazdów.
Dojazdy rzędu do 250 osób dziennie występują do Myszkowa z gmin: Koziegłowy, Żarki
oraz do Kłobucka z gmin: Panki, Opatów, Krzepice. Podobnie dominująca jest rola
Częstochowy w dojazdach do szkół. Tu duże strumienie dojazdów do Częstochowy
obejmują, prócz wymienionych, także gminy Poraj, Miedźno, Kruszyna. Zauważalny jest
także strumień dojazdów z Myszkowa, Koniecpola, Przystajni, a więc z obszarów
odległych od centrum Aglomeracji. W porównaniu z Częstochową znikomą liczbę
dojazdów generuje Kłobuck (z gmin Opatów, Popów, Lipie), Krzepice (Lipie, Opatów),
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Koniecpol (Dąbrowa Zielona). Odrębne powiązania z zakresu dojazdów do szkół tworzy
Myszków z gminami Koziegłowy, Żarki, Niegowa.
Przyrost demograficzny będący efektem migracji wewnątrz subregionu występuje
w gminach powiatu częstochowskiego: Konopiska, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna,
Rędziny,

Starcza;

powiatu

kłobuckiego:

Wręczyca

Wielka

i

Kłobuck,

powiatu

myszkowskiego: Poraj i Żarki.
Największą dynamiką przyrostu budownictwa mieszkaniowego cieszą się gminy Rędziny,
Mykanów, Poczesna, Blachownia, Wręczyca Wielka i Kłobuck. Charakterystyczny jest
także w tych gminach wysoki wskaźnik zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na
10 tys. mieszkańców: najwięcej jest w Częstochowie (1137), Koziegłowach (1127),
Kłobucku (1027), Mykanowie (977), Olsztynie (977), Myszkowie (916). Powyżej 800
podmiotów na 10 tys. mieszkańców występuje także w Blachowni, Kamienicy Polskiej,
Koziegłowach, Pocześnie, Rędzinach, Wręczycy.
Wskaźniki

rozwojowe

wyznaczają

więc

obszar

rozwojowy

obejmujący

centrum

Subregionu z powiązanymi wzajemnie ośrodkami Częstochowa – Kłobuck – Myszków.
Intensywność dojazdów i widoczna ciągłość urbanistyczna wskazuje, że można tu mówić
o dwóch aglomeracjach.
-

Aglomeracja Częstochowska i jej obszar funkcjonalny - obejmujący miasta:
Częstochowa, Kłobuck, Blachownia i gminy podmiejskie: Mykanów, Rędziny, Mstów,
Olsztyn, Poczesna, Konopiska, Starcza, Wręczyca Wielka i Kamienica Polska.

-

Funkcjonalny obszar miejski Myszkowa (lokalny ośrodek rozwoju, obszar
korytarzy sieci transportowych) obejmujący Myszków, Żarki, Poraj, Koziegłowy.

Dyskusyjnym może być włączenie ośrodka lokalnego jakim jest Kłobuck do Aglomeracji
Częstochowskiej. Zauważyć tu jednak należy, że zarówno to miasto, jak i wiejskie tereny
gminy Kłobuck oraz sąsiadującej z nim gminy Wręczyca Wielka, od lat stanowią zaplecze
mieszkaniowe Częstochowy. W ten istotny sposób różnią się od rolniczych obszarów
pozostałej części powiatu kłobuckiego.
W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego przy wyznaczaniu obszarów strategicznej
interwencji wskazano Częstochowę jako miasto wymagające rewitalizacji o wysokim
natężeniu problemów społecznych. Dodatkowo wskazano powiat kłobucki i myszkowski
jako obszary o najgorszej dostępności do usług publicznych. Podobnie Częstochowa,
Blachownia,

Kłobuck

i

Myszków

są

miastami

wskazanymi

w

Strategii

Rozwoju

Województwa Śląskiego jako obszary wymagające rewitalizacji. Wynika to z przemian
gospodarczych skutkujących upadkiem tradycyjnego przemysłu.
Szczególnie istotne znaczenie może mieć interwencja pobudzająca rozwój Aglomeracji
Myszkowskiej. Myszków jako miasto rozwinęło się w drugiej połowie XX w. dzięki
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ulokowanemu tu przemysłowi metalurgicznemu i papierniczemu. Upadek tych branż
powoduje, że miasto traci funkcję rdzenia MOF.
Odnosząc wskazane obszary do definicji obszarów funkcjonalnych wskazanej w Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Aglomerację Częstochowską przedstawić
można jako MOF ośrodka regionalnego (1.1.2) spełniający w dużym stopniu (potencjał
ludnościowy, gospodarczy, szkolnictwo wyższe, funkcja kulturotwórcza) wymogi MOF
ośrodka wojewódzkiego. MOF Aglomeracji Częstochowskiej porównywalny jest z MOF
takich ośrodków wojewódzkich jak Kielce, Opole, Rzeszów. Dostrzec tu jednak należy
problemy

wymagające

interwencji

strategicznej

zarówno

w

celu

wzmocnienia

konkurencyjności, jak i rewitalizacji społecznej wybranych dzielnic Częstochowy oraz
miast

Kłobuck

i

Blachownia,

jako

tracących

dotychczasowe

funkcje

społeczno-

gospodarcze.
Aglomeracja Myszkowska – obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego wymaga
interwencji

strategicznej

zarówno

w

zakresie

wzmocnienia

spójności

w

układzie

regionalnym, jak i restrukturyzacji oraz rewitalizacji miast (Myszków, Żarki) tracących
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze.
Zróżnicowane

są

także

problemy

obszarów

wiejskich

położonych

na

peryferiach

Subregionu Północnego. Gminy Janów i Niegowa, położone na atrakcyjnych krajobrazowo
terenach

Jury

Krakowsko-Częstochowskiej

przeszły

swoistą

restrukturyzację

przekształcając się z gmin o charakterze rolniczym w turystyczne, stając się dodatkowo
zapleczem mieszkalnym osób migrujących z centrum województwa. Gminy Janów
i Niegowa ze względu na walory krajoznawcze, przyrodnicze oraz znaczenie dla ochrony
jakości podziemnych zbiorników wody pitnej, wyczerpują definicję KPZK 2030 jako
obszary kształtowania potencjału rozwojowego (1.1.4). W tym sensie uzupełniają się
z gminami jurajskimi leżącymi na obszarze MOF Aglomeracji Częstochowskiej (Olsztyn,
Mstów) i Myszkowskiej (Żarki).
Gminy, gdzie dominuje rolnictwo znajdują się na peryferiach zachodnich, północnych
i północno-wschodnich Subregionu. Tu także sytuacja jest zróżnicowana. Zachodni obszar
z ośrodkiem lokalnym Krzepice oraz Kłobuckiem (częściowo pełniącym dla tego obszaru
funkcję lokalnego ośrodka wzrostu) kwalifikować można jako wiejski obszar funkcjonalny
uczestniczący w procesach rozwojowych. Przemawia za tym dobry poziom rozwoju
rolnictwa oraz lokalnej branży przetwórstwa. Celem strategicznej interwencji może tu być
podniesienie konkurencyjności, w tym rozwój lokalnego centrum rozwoju – Krzepic.
W przypadku miasta Krzepice konieczne są także działania rewitalizacyjne, niezbędne ze
względu na trwające procesy restrukturyzacyjne zmieniające tradycyjne funkcje tego
ośrodka.
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Znacznie trudniejsza jest sytuacja obszarów położonych na północy i północnymwschodzie subregionu: gminy Kłomnice, Kruszyna, Dąbrowa Zielona, Przyrów, Lelów,
Koniecpol. Przytoczone w Diagnozie na stronie 8 odniesienia do wskaźników przyrostu
demograficznego, starzenia się populacji, niskiego poziomu aktywności gospodarczej
mieszkańców uwypuklają problemy tych gmin.
Zasadniczymi problemami tego obszaru są: niski poziom dostępności komunikacyjnej do
centrum Subregionu i Województwa, niedostateczny poziom infrastruktury rozwojowej
(brak systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, niski poziom w zakresie dostarczania
gazu i energii elektrycznej), a tym samym niski poziom dostępności mieszkańców do
usług publicznych.
Dodatkowym negatywem jest upadek tradycyjnego przemysłu w Koniecpolu, w wyniku
czego miasto to traci funkcję lokalnego ośrodka wzrostu. W tym przypadku można
definiować ten obszar jako wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów
rozwojowych (KZPK 2030 pkt 1.2.2). Niezbędne tu są interwencje strategiczne kierowane
do miasta Koniecpol jako tracącego swoje funkcje społeczno-gospodarcze (KZPK 2030
pkt 2.2.3) oraz do gmin wiejskich jako obszarów o najniższym poziomie dostępu
mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe (KZPK 2030 pkt
2.2.2.).
Strategia Rozwoju Subregionu wskazuje, że na tym obszarze powinny zostać skupione
działania z zakresu:
1.

wzmacniania funkcji metropolitalnych (naukowych, społecznych, gospodarczych,
turystycznych, kulturalnych),

2.

poprawy

połączeń

transportowych

między

miastami

oraz

między

miastami

i obszarami wiejskimi,
3.

realizacji niskoemisyjnych strategii dla obszarów miejskich, w tym promowania
transportu publicznego,

4.

kompleksowej rewitalizacji,

5.

ochrony środowiska,

6.

poprawy efektywności energetycznej,

7.

edukacji,

8.

dostępu do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo.
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REGIONALNE INWESTYCJE TERYTORIALNE

6. Wyzwania, obszary wymagające interwencji RIT
W

ramach

RPO

WSL

na

lata

2014-2020

uzgodniono

zastosowanie

instrumentu

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych realizowanych w Subregionie Północnym zgodnie
z ustaleniami Zarządu Województwa z partnerami lokalnymi. RIT dotyczyć będą działań
w następujących obszarach:
-

zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach „brownfield”,

-

zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE,

-

poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,

-

wzrost atrakcyjności transportu publicznego,

-

zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów,

-

rozbudowa systemu oczyszczania ścieków,

-

ochrona zasobów naturalnych,

-

poprawa dostępu do usług społecznych oraz aktywizacja społeczno- gospodarcza na
obszarach rewitalizowanych,

-

zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego,

-

dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo.

W ramach RIT realizowane powinny być komplementarne przedsięwzięcia łączące
wsparcie z kilku osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020, w tym interwencje dwóch
funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Zdefiniowane w RPO obszary wsparcia w ramach RIT wpisują się w priorytety i cele
Strategii

Rozwoju

Subregionu

Północnego.

Stanowią

więc

jeden

z

instrumentów

pozwalających realizować Strategię.

W zakresie obszarów wskazanych do realizacji w ramach RIT ujawniają się następujące
problemy:
-

zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach „brownfield”.

Subregion Północny, ze względu na wysokie walory środowiska przyrodniczego, objęty
jest ograniczeniami w zakresie rozwoju przemysłu. Niekorzystnym zjawiskiem jest
„rozlewanie” zabudowy prowadzące do zajmowania terenów cennych pod względem
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przyrodniczym przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów ich obsługi infrastrukturalnej.
Korzystnym rozwiązaniem jest zahamowanie procesu nadmiernego zużycia zasobów
przestrzennych przez ponowne wykorzystanie pod rozwój przemysłu i usług terenów
zdegradowanych,

typu

„brownfield”.

zagospodarowanie

terenów

Szczególnie

pofabrycznych

Koniecpolu, Blachowni, Rędzinach.

wskazane

w Częstochowie,

jest

tu

ponowne

Myszkowie,

Kłobucku,

Barierą są problemy własnościowe na terenach

poprzemysłowych, występujący wysoki poziom zanieczyszczeń oraz brak dostosowanej
do nowych potrzeb, zmodernizowanej infrastruktury.
-

zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE.

Badania prowadzone na zlecenie Zarządu Województwa Śląskiego pokazały wysoki
potencjał energetyczny OZE występujący w Subregionie Północnym: energetyka solarna
(160kWh/m2/rok dla energii elektrycznej i 1,6 GJ/m2/rok dla energii cieplnej), energia
wiatrowa,

siła

przypływu

wód

powierzchniowych

(rzeki

Warta,

Liswarta,

Pilica,

Młynkówka, Wiercica, Białka). Występują także możliwości wykorzystania biomasy:
metanu (z oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, ferm zwierząt hodowlanych) oraz
niewykorzystanych w inny sposób surowców rolniczych lub drewna leśnego. Potencjał
biogazu możliwego do pozyskania z oczyszczalni ścieków w powiecie częstochowskim
określono na 1 mln m3/rok, w kłobuckim - 640 tys./rok, w myszkowskim - 545 tys./rok.
Możliwości czerpania z metanu powstającego na składowiskach odpadów określono na:
9,9 mln. m3 w powiecie częstochowskim, 6,6 mln m3 w powiecie kłobuckim i 5,4 mln m3
w powiecie myszkowskim. Około 30 mln m3 biogazu możliwe jest do pozyskania
z gospodarstw rolniczych.
Rolnicze obszary subregionu możliwe są także do zagospodarowania plantacjami roślin
energetycznych. Pod obszarami gminy Olsztyn rozpoznano zasoby wód termalnych
o temperaturze 22-25 st., na prawdopodobnej głębokości 400-500 m. Wydajność z ujęć
tych wód szacowana jest na 100 m/h, potencjał energetyczny wyliczony przy wydajności
50 m/h wynosi 9 TJ/rok.
-

poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

W Subregionie Północnym z dostaw energii elektrycznej w 2010 r. korzystało 211 401
rodzin, zużywając łącznie 403,1 GWh (761,3 kWh na 1 mieszkańca). Poziom zużycia
energii jest zbliżony do średniej wojewódzkiej, nie uwidaczniają się także dysproporcje
między powiatami. Najniższe zużycie energii na 1 mieszkańca odnotowano w powiecie
myszkowskim 755,9 kWh/1os; najwyższe w Częstochowie – 764,3. Zdecydowana
większość budynków mieszkalnych wielorodzinnych w subregionie powstawała w okresie
1950-1990, budowana była w sposób powodujący ich wysoką energochłonność. Podobnie
wysoka

energochłonność

cechuje

obiekty

użytku

publicznego

(szkoły,

placówki
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kulturalne, obiekty służby zdrowia, budynki administracyjne). Realizowane projekty
termomodernizacyjne wskazują, że możliwa jest poprawa ich efektywności energetycznej
o

ponad

50%.

termomodernizację
zmniejszonemu

Preferowane
ze

zużyciu

powinny

być

zmianą/

modernizacją

energii

towarzyszyć

projekty

źródeł
może

kompleksowe,

ogrzewania.
ograniczenie

W

łączące

ten

sposób

„niskiej

emisji”

zanieczyszczeń powietrza (przekraczającej w miastach subregionu w okresie zimowym
dopuszczalne wskaźniki).
-

wzrost atrakcyjności transportu publicznego.

Analizy przygotowane na zlecenie Zarządu Województwa wskazują, że Częstochowa – ze
względu na dominującą pozycję w subregionie – generuje wysokie wskaźniki mobilności
mieszkańców. Codziennie do pracy i do szkół dojeżdża blisko 40 tys. osób. Analiza
dojazdów wskazuje na konieczność tworzenia spójnego dla Subregionu systemu
transportu

publicznego,

łączącego

przewozy

kolejowe,

autobusowe

regionalne,

komunikację miejską. Wyzwaniem jest spadająca liczba korzystających z komunikacji
miejskiej w Częstochowie. W 1990 r. MPK obsługiwało, oprócz Częstochowy 10 gmin
subregionu, w 2013 r. liczba obsługiwanych gmin zmniejszyła się do pięciu. W 2005 r.
liczba pasażerów przewożonych przez MPK sięgała 70 mln, w 2013 nie przekraczała 40
mln. Ograniczono

przewozy pasażerskie

PKS Częstochowa, zlikwidowany został PKS

Myszków. Ze względu na ograniczenie usług związane z modernizacją torów drastycznie
spadła liczba pasażerów korzystających z przewozów kolejowych, zwłaszcza na trasach
Częstochowa – Lubliniec, Częstochowa – Koniecpol, Częstochowa – Siemkowice.
Szczególnym wyzwaniem jest poprawa spójności komunikacyjnej obszarów peryferyjnych
Subregionu: obecnie czas dojazdu komunikacja publiczną z Koniecpola do Częstochowy
przekracza 60 minut (czas wskazywany jako gwarancja spójności).
-

zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów.

Na obszarze powiatu częstochowskiego wytworzonych było w 2010 r. 13 750,43 Mg
odpadów, w tym w gospodarstwach domowych 11 643,04 Mg; w powiecie kłobuckim –
9 372,8 Mg, w tym gospodarstwa domowe 8 805,92 Mg, w powiecie myszkowskim –
12 513,89 Mg, w tym gospodarstwa domowe 8 827,87 Mg, w Częstochowie –
66 852,51 Mg, w tym w gospodarstwach domowych - 48 404,51 Mg. Subregion
częstochowski w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami włączony został do rejonu I,
obejmującego

powiaty:

Częstochowa,

powiat

częstochowski,

kłobucki,

lubliniecki,

myszkowski i zawierciański. W tym Rejonie wytwarzanych jest 229 959 Mg odpadów,
w tym 124 421 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Zrealizowane i zaplanowane do
realizacji (finansowane z innych niż RIT źródeł) inwestycje regionalnego zakładu
gospodarki odpadami oraz wprowadzone przez gminy zasady zbiórki i recyklingu
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„u źródeł” odpadów komunalnych, wskazują na możliwość realizacji w Subregionie
unijnych wskaźników zmniejszenia składowania odpadów. Problemem istotnym pozostaje
usuwanie i unieszkodliwianie z obiektów mieszkalnych i przemysłowych materiałów
zawierających azbest.
W

rozbudowa systemu oczyszczania ścieków.

2012r.

bardzo

słabo

na

tle

województwa

śląskiego

wyglądała

gęstość

sieci

kanalizacyjnej; jej wartość – 46,0 na 100 km2 była ponad dwukrotnie niższa niż
w subregionie południowym (110,1), ponad trzykrotnie niższa niż w zachodnim (139,0)
i tyle samo, średnio, odbiegała od wskaźnika dla podregionów subregionu centralnego.
W ramach subregionu średnie dla powiatów są zbliżone (29,4 – częstochowski i kłobucki,
30,7 – myszkowski, 343,2 – Częstochowa), ale zróżnicowanie na poziomie gmin jest już
zdecydowane: od 0,2 w Dąbrowie Zielonej, 7,6 w Koziegłowach do 107,5 w Starczy
i 108,3 w Kamienicy Polskiej. Bliższy średniej dla województwa wskaźnik korzystających
z kanalizacji w stosunku do liczby ludności (58,4) wskazuje jednak, że gęstość
infrastruktury kanalizacyjnej jest w znacznej mierze pochodną gęstości zaludnienia, choć
i tu występuje znaczne zróżnicowanie na poziomie gmin – od 1,3% w Dąbrowie Zielonej,
3,4% w Koziegłowach po 65,0% w Starczy. W miastach subregionu wskaźnik ten sięgnął
81,2% a na terenach wsi – 26,3%. Dane wskazują na konieczność zwiększenia nakładów
na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich. Jednocześnie jednak konieczne
jest ograniczanie zjawiska rozpraszania zabudowy znacznie podrażającego koszty
odprowadzania i utylizacji ścieków.
-

ochrona zasobów naturalnych.

Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego uwypuklając wartości przyrodnicze
Subregionu Północnego określiła występujące tu zagrożenia.
Naturalny krajobraz stworzony rzeźbą wapiennych skał Jury Krakowsko-Częstochowskiej
ulega degradacji poprzez niekontrolowany rozwój osadnictwa. Emisje zanieczyszczeń do
atmosfery skutkują zanieczyszczeniem gleb związkami siarki i metalami ciężkimi. Nadal
poważnym

zagrożeniem

są

„dzikie

wysypiska”,

występujące

nawet

na

terenach

przyrodniczo cennych. Zaniechania i nieprzemyślana działalność człowieka w zakresie
rolnictwa prowadzi do zmniejszenia bioróżnorodności jurajskich muraw, zagrażając
występującym tu rzadkim gatunkom zwierzęcym. Niekontrolowany proces osadniczy
prowadzi do zabudowywania obszarów przyrodniczo i krajobrazowo cennych, w tym
terenów będących korytarzami ekologicznymi.
Do priorytetowych działań w zakresie ochrony zasobów naturalnych w Subregionie
należy:
-

ochrona zbiorników wód podziemnych 325,326 (wody jurajskie pod Częstochową) i nr
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327 (wody triasowe Myszków – Lubliniec) będących ze względu na wysoką jakość,
czystość i zasoby dyspozycyjne najważniejszym rezerwuarem wody pitnej dla
przyszłych pokoleń mieszkańców województwa śląskiego,
-

ochrona

walorów

krajobrazowych

Jury

Krakowsko-Częstochowskiej,

będących

unikalnym krajobrazem kulturowym wpisującym w naturalne układy skał wapiennych
architektoniczne formy budownictwa obronnego, rezydencjonalnego i sakralnego,
-

ochrona korytarzy ekologicznych wyznaczanych dolinami rzek: Warta i jej dopływy
oraz Pilica z dopływami,

-

ochrona bioróżnorodności przyrodniczej, w tym gatunków rzadkich.

Obszary chronione na terenie Subregionu obejmują blisko 1/3 powierzchni. Narzucone
ww. priorytetami obowiązki prowadzą do ograniczenia w zakresie możliwości rozwoju
gospodarczego. Skuteczne działania na rzecz ochrony zasobów naturalnych prowadzić
muszą nie tylko do pogłębiania świadomości ekologicznej, ale i do wzrostu miejsc pracy
związanych z usługami turystycznymi. Działania na rzecz ochrony wymagają ścisłej
współpracy

z

lokalnymi

społecznościami

i

wykorzystania

potencjału

społecznego

organizacji pozarządowych.
-

poprawa dostępu do usług społecznych oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza
na obszarach rewitalizowanych.

O pozycji Subregionu Północnego w zakresie dostępu do usług społecznych świadczy
ranking jakości życia sporządzony w ramach programu UNDP, w którym oceniany był
poziom

zamożności,

szanse

edukacyjne

i

zdrowotność.

Wśród

powiatów

miasto

Częstochowa zajęła tu daleką 89 pozycję, powiat kłobucki został sklasyfikowany na
miejscu 186, myszkowski na 192, a powiat częstochowski dopiero na 252 (wyniki
rankingu -marzec 2013 r.). Ocenę potwierdza statystyka dostępu do wybranych usług.
Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 łóżko w szpitalach ogólnych wskaźnik
dla Subregionu (251 osób) jest najniższy wśród pozostałych podregionów województwa
śląskiego i niższy od średniej dla województwa (181 osób). Pod względem ilości placówek
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 10 tys. ludności – 6. Subregion plasuje się na
poziomie średniej wojewódzkiej, lecz widoczne jest zróżnicowanie między dostępnością
tych usług na terenach wiejskich (Lelów - 2, Opatów – 3) a miastami. Ubogo wygląda
w Subregionie Północnym opieka nad małymi dziećmi, funkcjonują jedynie 4 żłobki
i jeden oddział żłobkowy, opiekujące się 220 dziećmi. 3 żłobki opiekujące się 200 dziećmi
ulokowane są w Częstochowie, jeden, dla 20 dzieci - w Kłobucku. W 2012r. w Subregionie
Północnym funkcjonowało 16 placówek pomocy społecznej dysponujących 1 279
miejscami. Zarówno pod względem ilości placówek, jak i oferowanych przez nie miejsc
sytuacja w subregionie była najgorsza w województwie śląskim. Najwięcej placówek było
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zlokalizowanych w Częstochowie (9 z 698 miejscami) i w powiecie częstochowskim
(5 z 445 miejscami). Pozostałe rozlokowane były w powiecie myszkowskim, w Myszkowie
(1 – 36 miejsc) i Poraju (1 – 100 miejsc). Powiat kłobucki nie dysponował ani jedną tego
typu placówką. Duże potrzeby w zakresie pomocy społecznej sygnalizuje liczba
korzystających

zarówno

ze

świadczeń

rodzinnych,

jak

i

środowiskowej

pomocy

społecznej. W 2011 roku zasiłki rodzinne na 35 790 dzieci pobierało w subregionie
19 940 rodzin, a środowiskową opieką objęto 31 705 osób w 13 042 rodzinach. W obu
przypadkach były to liczby największe wśród podregionów województwa śląskiego. Niskie
są także wskaźniki dostępu do podstawowych usług z zakresu upowszechniania kultury.
Z liczby 880 bibliotek obsługujących województwo śląskie, jedynie 105 funkcjonowało
w Subregionie

Północnym.

Mniejsza

też

od

wskaźników

wyznaczających

średnią

wojewódzką jest dostępność do usług domów kultury, teatrów, muzeum czy sal
koncertowych.
Zmieniająca się sytuacja demograficzna tj. ubytek dzieci i młodzieży w stosunku do sytuacji dzisiejszej, oznacza - w perspektywie do roku 2020, zmniejszone zapotrzebowanie na
infrastrukturę oświatową,

a jednocześnie umożliwi bardziej indywidualne podejście do

potrzeb tej grupy wiekowej. Należy także spodziewać się wzrostu liczby osób w wieku senioralnym. Należy podejmować działania zarówno w obszarze opieki, jak i aktywizacji
osób w wieku senioralnym. W zakresie opieki decydujące o możliwości jak najdłuższego
przebywania w dotychczasowym środowisku są rozwinięte usługi opiekuńcze, sieć ośrodków wsparcia dziennego oraz dostosowana do potrzeb mieszkańców infrastruktura ochrony zdrowia (poradnie geriatryczne, rehabilitacyjne, oddziały szpitalne geriatryczne, psychiatryczne, internistyczne).
Wraz ze starzeniem się populacji wzrasta liczba osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne są bardzo zróżnicowaną grupą, konieczna jest zatem polityka, która będzie
respektować tę różnorodność. Szczególnej uwagi wymagają osoby o złożonych, wielorakich potrzebach uzależniających je od pomocy innych oraz ich rodziny. Niepełnosprawni
są często gorzej wykształceni, co zdecydowanie utrudnia ich funkcjonowanie na rynku
pracy. Rodziny posiadające niepełnosprawne dzieci wymagają szczególnej uwagi jeżeli
chodzi o ich edukację i aktywny udział w społeczeństwie. Sporych wysiłków wymaga rehabilitacja społeczna i zawodowa osób chorych psychicznie, których systematycznie przybywa oraz budowa dla tej grupy osób systemu wsparcia.
System opieki nad dzieckiem pozbawionym właściwej opieki rodziców winien dalej rozwijać się zgodnie z potrzebami społecznymi, czyli m.in. proponować działania profilaktyczne
i osłonowe dla rodzin niewydolnych wychowawczo, tak by jak najdłużej utrzymać dziecko
w środowisku rodzinnym.
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Przyjąć można, że nadal problemem społecznym będzie rozpad rodzin i opieka na dzieckiem pozbawionym rodziny. Kryzys rodziny przekładający się na upośledzenie jej funkcji
wychowawczych winien zaktywizować system pomocy społecznej do aktywności, szczególnie w rozwoju pracy socjalnej oraz asystentury rodzin. Wzmacnianie rodziny, wraz z
rozwojem atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego adresowanych do dzieci i młodzieży, winno przełożyć się na ograniczenie rozwoju zachowań patologicznych, jak np. rozbojów czy prostytucji wśród młodzieży.
Stopniowo zmienia się krajobraz miejskich obszarów zdegradowanych technicznie i społecznie. W latach 90-tych ujawnił się problem społeczny zdegradowanych Starówek miejskich (centrum Częstochowy, Kłobucka, Koniecpola i innych ośrodków miejskich Subregionu). Problemy społeczne rodziły się także w dawnych osiedlach robotniczych związanych z likwidowanymi zakładami pracy (częstochowski Raków i Ostatni Grosz, myszkowski „Światowid”). Powstałe w subregionie lokalne programy rewitalizacyjne koncentrują
swoją działalność na tych obszarach. W bliskiej perspektywie nowe problemy rodzić będzie społeczna degradacja dzielnic powodowana zjawiskami demograficznymi (starzenie
się populacji zamieszkałej w osiedlach powstałych w latach 60-70 – tych XX w.). Proces
rewitalizacji społecznej i gospodarczej powinien uprzedzająco uwzględniać owe problemy.
-

zwiększenie

dostępu

do

wychowania

przedszkolnego

oraz

kształcenia

zawodowego.
W roku 2013 wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-5 lat objętych było: w powiecie częstochowskim – 3 195, 76,6% (miasto – 84,1%, wieś – 73,5%), w powiecie kłobuckim – 2 047 dzieci, 74,4% (w miastach – 476, 91,9%, wieś – 1 501, 70,1%), w powiecie myszkowskim – 1 625, 76,8% (miasta – 957, 79,6%, wieś – 688, 73,3%), w Częstochowie: 5 942, 84,4%. W powiecie częstochowskim w istniejących 46 placówkach były
3 262 miejsca, liczba wychowanków – 3 195. Dzieci w wieku 3-5 było ogółem 4 214. Za
trzy lata liczba dzieci w rocznikach podlegających opiece przedszkolnej zmniejszy się do 3
589 osób. W powiecie kłobuckim, w 25 placówkach, było 2 080 miejsc, liczba wychowanków – 2 047. Ogólna liczba dzieci w wieku 3-5 lat wynosiła 2 609, za trzy lata liczba ta
spadnie do 2 311. W powiecie myszkowskim w 14 placówkach dysponujących 1 662
miejscami wychowywało się 1 625 dzieci. Ogólna ilość dzieci w wieku przedszkolnym wynosiła 2 142, za trzy lata spadnie do 2013. W mieście Częstochowa w 66 placówkach,
dysponujących 6 356 miejscami wychowywało się 5 942 dzieci. Liczba dzieci w wieku
przedszkolnym wynosiła 6 289, za trzy lata zmniejszy się do 5921.
Tabela 6. Ilość dzieci wg wieku.
Przedział

Częstochowa

Powiat czę-

Powiat

Powiat

Subregion
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wiekowy
Ludność
ogółem
0-1
1 -2
2-3
3-4
4-5
5-6

233 211
1
2
2
2
2
2

stochowski
135 484

829
008
084
068
257
241

1
1
1
1
1
1

kłobucki
85 667

myszkowski
71 939

767
774
770
892
902
865

664
644
705
715
753
674

105
228
256
349
458
407

Północny
526 301
4
4
4
5
5
5

365
654
818
024
370
187

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych

Tabela 7. Spodziewany deficyt/nadwyżka miejsc przedszkolnych na koniec
2016r.

Dzieci w przedziale wiekowym
0-2
Dostępne istniejące miejsca
przedszkolne
Deficyt/nadwyżka
miejsc przedszkolnych

Częstochowa

Powiat częstochowski

Powiat
kłobucki

Powiat
myszkowski

Subregion
Północny

5 921

3 589

2 311

2 013

13 834

6 356

3 262

2 080

1 662

13 360

+435

-327

-321

-351

-474

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych

Liczbę miejsc w przedszkolach należy odnieść do populacji dzieci w wieku 3-5 lat. Z danych z 2013 r. wynika, że Częstochowa dysponuje trwałą nadwyżką miejsc przedszkolnych, gwarantującą opiekę nad wszystkimi dziećmi w wieku 3-5 lat. W powiecie częstochowskim istnieje, w stosunku do ilości dzieci, deficyt 952 miejsc, za trzy lat deficyt ten
zmniejszy się do 327 miejsc. W powiecie kłobuckim deficyt wynosi 529 miejsc, za trzy
lata zmniejszy się do 231. W powiecie myszkowskim deficyt wynosi 480 miejsc, perspektywicznie zmniejszy się do 351.
Operowanie wskaźnikami deficytowymi tworzyć może obraz daleki od rzeczywistości. Deficyty ujawnić się mogą tylko w przypadku wprowadzenia przymusu wychowania przedszkolnego obejmującego wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym. Zakorzeniona tradycja
powoduje, że znaczna ilość rodzin, zwłaszcza na terenach wiejskich nie decyduje się na
kierowanie dziecka do przedszkola. Istnieje tez bariera materialna (koszt wychowania
przedszkolnego) powodująca, że wskaźnik uprzedszkolnienia jest niższy, tam gdzie występuje strukturalne bezrobocie (Koniecpol, niektóre dzielnice Myszkowa). Dyskusyjne
jest także powiązanie miejsc przedszkolnych z miejscem zamieszkania dzieci. Dla części
rodzin, tam gdzie dojeżdża się do pracy w Częstochowie, istotniejsze jest umieszczenie
dziecka w pobliżu miejsca pracy.
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Stosunkowo niski deficyt miejsc przedszkolnych nie odzwierciedla jakości placówek. Zdecydowana większość placówek przedszkolnych mieści się w budynkach powstałych 40-50
lat temu, o niskiej jakości technicznej. Część placówek nie spełnia wymaganych przepisami prawnymi norm sanitarnych, bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Zróżnicowany jest poziom wyposażenia placówek w sprzęt dydaktyczny, podobnie widoczne
są dysproporcje (zależne od ofiarności rodziców) w prowadzonych w placówkach programach zajęć dodatkowych. Na poziomie przedszkolnym uwidacznia się wyraźne zróżnicowanie w szansach korzystania z dobrej edukacji, zróżnicowanie upośledzające rodziny
biedne. Tym samym rozwój powszechnej opieki przedszkolnej nie sprzyja zmniejszeniu
zjawiska wykluczenia społecznego.
Szkolnictwo zawodowe
Model kształcenia, powstały w latach 90-tych XX w., odzwierciedlający aspiracje rodzin
przyczynił się do zwiększonego upowszechnienia kształcenia średniego ogólnokształcącego, przygotowującego do podjęcia studiów. Doprowadziło to do zmniejszenia naboru do
szkół zawodowych. O degradacji szkolnictwa zawodowego nie decydowały tylko aspiracje
rodziców. Szkoły nie potrafiły dostosować profilu nauczania do potrzeb nowej gospodarki
rynkowej, kształcono w zawodach i umiejętnościach zbędnych na rynku pracy (tokarz,
hutnik odlewnik, tkaczka). W statystykach bezrobotnych dominowały osoby z wykształceniem średnim zawodowym, ten fakt dodatkowo stygmatyzował szkolnictwo zawodowe
jako swoiste „fabryki bezrobotnych”. Proces zmniejszania się naboru do szkół zawodowych widoczny był także w ostatnim dziesięcioleciu.
Szkolnictwo zawodowe na poziomie zasadniczym w 2012 r. realizowało w subregionie 19
szkół kształcących ogółem 2 485 uczniów. W 2007 r. było 17 szkół kształcących 2 599
uczniów. W powiecie częstochowskim 1 szkoła kształciła 100 uczniów (113 w 2007 r.),
w kłobuckim - w trzech uczyło się 473 uczniów (494 w 2007 r.), w myszkowskim szkoły
kształciły 308 uczniów (244), w 13 częstochowskich placówkach uczniów było 1 604.
Sześć lat wcześniej szkół było 12, a uczniów 1 748. W 2012 r. istniało w subregionie 1 liceum profilowane – w Częstochowie, kształcące 17 uczniów. W 2007 r. takich liceów było
w subregionie 13, a naukę pobierało w nich ogółem 1 019 uczniów. 8 placówek funkcjonowało w Częstochowie, 3 w powiecie myszkowskim, 2 w kłobuckim. Techników było w
subregionie 21, a ich uczniów – 6 787. Sześć lat wcześniej 23 technika radziły sobie z 8
455 uczniami. W powiecie częstochowskim do dwóch techników uczęszczało rok temu
394 uczniów; w 2007 roku było ich 3, ale uczniów 523. W powiecie kłobuckim do 4 techników uczęszczało 654 uczniów; w 2007 w pięciu placówkach uczyło się 1 080 dzieci, w
myszkowskim były 3 z 738 uczniami. W 2007 kształciło się w nich 1 102 uczniów. W 12
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częstochowskich technikach liczba uczniów spadła z 5 750 w 2007 roku do 5 001 w 2012
r.
W 2013 r. sieć szkolnictwa zawodowego ponadgimnazjalnego obejmowała następujące
formy edukacji:
-

zasadnicze szkoły specjalne przysposabiające do zawodu: 8 placówek, w tym
1 gminna, 1 miasta na prawach powiatu, 1 powiatu ziemskiego, 1 organizacji
pozarządowej, 1 wyznaniowa; kształcono w nich ogółem 192 osoby;

-

zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży: 15 placówek, w tym 5 powiatów
ziemskich, 8 miasta na prawach powiatu, 2 organizacji pozarządowych; kształcono
2 274 osoby;

-

technika dla młodzieży: 22 placówki, w tym 7 powiatów ziemskich, 11 miasta na
prawach powiatu, 3 organizacji pozarządowych, 1 inne; kształcono 6 463 osoby;

-

technikum dla dorosły: 1 placówka, prowadzona przez organizację pozarządową, 10
uczniów;

-

technika uzupełniające dla dorosłych: 9 placówek, 1 powiatu ziemskiego, 3 miasta na
prawach powiatu, 5 organizacji pozarządowych; kształcono 260 uczniów;

-

szkoły artystyczne nadające uprawnienia zawodowe: 3 placówki prowadzone przez
Ministerstwo Kultury; 388 uczniów;

-

szkoły policealne dla młodzieży: 6 placówek, w tym 1 miasta na prawach powiatu,
5 podmiotów innych niż jst; uczniów 831;

-

szkoły policealne dla dorosłych: 25 placówek, 3 powiatów ziemskich, 1 miasta na
prawach powiatu, 1 samorządu wojewódzkiego, 1 Ministra Kultury, 5 organizacji
pozarządowych, 14 innych podmiotów niepublicznych; kształcono 3 928 osób.

Realizowano następujące profile kształcenia:
-

zasadnicze szkoły zawodowe: ekonomiczno-administracyjne (87 uczniów), techniczne
(899), produkcja/przetwórstwo (242), budowlany (397), usługi (649);

-

technika: artystyczne (388), społeczne (572), ekonomiczno-administracyjny (784),
informatyczny (958), techniczny (1 415), produkcja/przetwórstwo (129), usługi dla
ludności (1 515), usługi transportowe (123), ochrona środowiska (49);

-

szkoły policealne: społeczny (39), medyczny (781), opieka społeczna (11);

-

zasadnicze szkoły specjalne: produkcja/przetwórstwo (59), budownictwo (5), rolnictwo
(14), usługi (84);

-

technika

dla

dorosłych:

ekonomiczno-administracyjny

(19),

techniczny

(138),

produkcja/przetwórstwo (16), budownictwo (15), usługi (82);
-

szkoły policealne dla dorosłych: artystyczne (219), ekonomiczno-administracyjne
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(1 021), informatyczne (256), techniczne (31), budowlane (55), weterynaryjne (26),
medyczne (137), opieka społeczna (228), usługi (697), ochrona bezpieczeństwa
(1 025), inne (21).
Kształcenie w szkołach zawodowych, według opinii lokalnych środowisk gospodarczych,
nie w pełni odpowiada potrzebom rynkowym. Analiza informacji z PUP i ogłoszeń
prasowych
(graficy

wskazuje na istniejący deficyt pracowników o wyższych kwalifikacjach
komputerowi,

farmaceuci,

projektanci

wzornictwa

przemysłowego,

wykwalifikowani kucharze, barmani, specjaliści od marketingu ze znajomością kilku
języków obcych, kierowcy samochodów ciężarowych, operatorzy maszyn budowlanych)
lub doświadczeniu. Pracodawcy sygnalizują, że wiedza nabyta w szkole zawodowej nie
przekłada się na rzeczywiste umiejętności pracownicze absolwentów. Podkreślany jest też
zanik cech kultury pracowniczej: solidność, lojalność wobec pracodawców, pracowitość,
chęć doskonalenia swoich umiejętności.

-

dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo

Dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dotyczące zarejestrowanego bezrobocia
na koniec 2014r. przedstawiały następujące informacje:
Podregion częstochowski: ogółem zarejestrowanych: 30 370, w tym kobiet 14 441
(47,6%), osób z prawem do zasiłku 5 169, osób zamieszkałych na wsi 12 837, stopa
bezrobocia 14,2,
Powiat Częstochowski: ogółem 8 432 osób, w tym kobiet 3 931 (46,6%), osób z prawem
do zasiłku 1 600, osób zamieszkałych na wsi 7 241, stopa bezrobocia 18,9,
Powiat Kłobucki: ogółem 4 738, osób, w tym kobiet 2 201 (46,5%), osób z prawem do
zasiłku 910, zamieszkałych na wsi 3 653, stopa bezrobocia 14,2
Powiat Myszkowski: ogółem 4 565osób, w tym kobiet 2 198 (48,1%), osób z prawem do
zasiłku 1 007, zamieszkałych na wsi 1 943, stopa bezrobocia 17,4
Miasto Częstochowa: ogółem 12 635, w tym kobiet 6 111 (48,4%), osób z prawem do
zasiłku 1 652, stopa bezrobocia 11,5
Wśród zarejestrowanych w końcu 2014 r. było:
Powiat częstochowski: ogółem 8 160 osób, kobiet 3 891, osób z wykształceniem
wyższym 1 039, z policealnym i średnim zawodowy 1 964, średnim ogólnokształcącym
590, zasadniczym zawodowym 2 523, gimnazjalnym i niższym 2 044, osób pozostających
ponad 12 miesięcy bez pracy 3 737
Powiat kłobucki : ogółem 4 183

osób, kobiet 1 952,osób z wykształceniem wyższym

552,

zawodowy

z policealnym

i

średnim

982, średnim

ogólnokształcącym

348,
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zasadniczym zawodowym 1 394, gimnazjalnym i niższym 907, osób pozostających ponad
12 miesięcy bez pracy 1 573
Powiat myszkowski : ogółem 4 071 osób, kobiet 1 997,osób z wykształceniem wyższym
606, z policealnym i średnim zawodowy 1 024, średnim ogólnokształcącym 413,
zasadniczym zawodowym 1 118, gimnazjalnym i niższym 910, osób pozostających ponad
12 miesięcy bez pracy 1 606
Częstochowa: ogółem 12 232

osób, kobiet 6 005,osób z wykształceniem wyższym

2

219, z policealnym i średnim zawodowy 3 009, średnim ogólnokształcącym 1 045,
zasadniczym zawodowym 2 924, gimnazjalnym i niższym 3 035, osób pozostających
ponad 12 miesięcy bez pracy 5 533
Pod względem wieku:
Powiat częstochowski: ogółem 8 160, od 18-24 lat 1 059, 25-34 lat 2 220, 35-44 - 1
850, 45-54 -1 686, 55-59 – 977, 60 i więcej 360; w tym długotrwale bezrobotnych 4 750
Powiat kłobucki : ogółem 4 183, od 18-24 lat 836, 25-34 lat 1 169, 35-44 - 784, 45-54
-755, 55-59 – 442, 60 i więcej 197; w tym długotrwale bezrobotnych 2 115
Powiat myszkowski : ogółem 4 071, od 18-24 lat 576, 25-34 lat 1 214, 35-44 - 923, 4554 -792, 55-59 – 424, 60 i więcej 142; w tym długotrwale bezrobotnych 2 227
Częstochowa ogółem 12 232, od 18-24 lat 986, 25-34 lat 2 956, 35-44 – 2 783, 45-54
-2 698, 55-59 – 1 988, 60 i więcej 821; w tym długotrwale bezrobotnych 7 304
Występujący poziom bezrobocia rzutuje na cały rynek pracy. Według Spisu w 2011 r. w
Częstochowie na 207 309 osób w wieku powyżej 15 lat, aktywnych zawodowo było: 108
150 osób, w tym 92 872 pracujących i 15 278 bezrobotnych. Osób biernych zawodowo
(emeryci, renciści, uczący się) było 89 307. Wskaźnik aktywności zawodowej wynosił
54,8%, wskaźnik zatrudnienia – 47,0%. Praca najemna poza rolnictwem stanowiła źródło
dochodów 79 079 osób, praca na własny rachunek – 11 811 osób, emerytura 48 622
osób, renta 11 405 osób. Aktywność osób pracujących na własny rachunek w znikomy
sposób zależna jest od wieku. W grupie osób w wieku 20-34 lat

ogółem 43 639),

pracujących na własny rachunek było 4 342. W przedziale wiekowym 50-64 lata (48 515
osób) – na własny rachunek pracowało 4 321 osób.
Średnia praca w Częstochowie wynosząca 3308, 53 zł, była wyższa od średniej płacy
w subregionie – 3125,06 zł. Poziom bezrobocia w mieście

był niższy niż wskaźnik

bezrobocia w sąsiadujących powiatach. Oznacza to stały napływ osób poszukujących
pracy, gotowych zgodzić się

na gorsze warunki płacowe. Dążąc do konkurencyjności

małe i średnie przedsiębiorstwa ograniczają do minimum koszty płacowe, stąd coraz
większy zasięg zatrudniania na tzw. „umowy śmieciowe” lub bez umowy. Realna stawka
płacy

w

handlu

i

gastronomii

na

stanowiskach

podstawowych

wynosi

(według
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przeprowadzonego sondażu): 5-7 zł za godzinę pracy. Powszechnie stosowaną jest
metoda omijania rygoru płacy minimalnej; formalnie zatrudnieni na część etatu
pracownicy pracują przynajmniej 8 godz. dzienne, zarabiając netto poniżej 1000 zł.
Nadwyżka

podaży

niskowykwalifikowanych

lub

niedoświadczonych

pracowników

powoduje akceptację tego typu form zaniżania kosztów pracy.
Z analizy tendencji wieloletnich wynika, że podstawową barierą aktywności zawodowej
jest niskie wykształcenie (zwłaszcza w grupie osób 50+). Oznacza to, ze nawet przy
zwiększonej dynamice rozwoju gospodarczego część osób nie będzie w stanie znaleźć
pracy; ten rodzaj „bezrobocia naturalnego” można szacować w subregionie na 5%. Wśród
młodych ludzi z wyższym wykształceniem najtrudniejsza wydaje się sytuacja kobiet absolwentek

uczelni.

Prawdopodobną

blokadą

jest

obawa

pracodawców

przed

ponoszeniem kosztów społecznych opieki nad młodymi matkami.
Niepokojącym zjawiskiem jest wysoki a do tego rosnący udział w grupie bezrobotnych
osób w najbardziej produktywnym okresie życia – 25–34 lata, w subregionie stanowili
oni prawie

30 procent bezrobotnych. Kolejną grupę wiekową stanowili bezrobotni

w przedziale wiekowym 45–54 lata, nieznacznie tylko wyprzedzając kolejną, bardzo
produktywną grupę 35–44 lata.
Bezrobocie rzutuje na poziom wydatków socjalnych w gminach. Według danych MOPS
w Częstochowie ubóstwo powodowane bezrobociem dotykało w mieście w 2010 r. 3 422
rodziny liczących 8167 osób, w 2011 liczba takich rodzin wzrosła do 3576 8 469 osób,
a w 2012 do 3 852 (8 806). Ze stałej pomocy (zasiłki) korzystało w 2010 2 597 rodzin,
w 2011 – 2 663, w 2012 – 2 903. Dane MOPS ukazują, że pomimo pewnego spadku
poziomu bezrobocia wzrasta liczba rodzin zagrożonych wykluczeniem z tytułu utraty
dochodów z pracy.
Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotna utrzymuje się na
stałym od kilku lat poziomie 9-10% ogółu osób z orzeczeniem dla niepełnosprawności.
W Częstochowie w latach 2010-2012

liczba bezrobotnych niepełnosprawnych wzrosła

nieznacznie z 1360 do 1450 osób. Z ankiet przeprowadzonych przez MOPS wynika, ze
główną barierą blokującą zdobycie pracy są uprzedzenia pracodawców (wskazania 22,8%
respondentów) i nieprzystosowanie zakładów do potrzeb osób niepełnosprawnych
(22,7%).

7. Cele i priorytety rozwoju
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Uzgodniony zakres interwencji RIT
Przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 139/6/V/2014 z dnia 29 grudnia
2014r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego wyznacza następujące
priorytety i cele możliwe do realizacji instrumentem RIT.
Oś Priorytetowa
III KONKURENCYJNOŚĆ
MŚP

IV - EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA,
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII I
GOSPODARKA
NISKOEMISYJNA

V - OCHRONA
ŚRODOWISKA I
EFEKTYWNE
WYKORZYSTANIE
ZASOBÓW

VII - REGIONALNY
RYNEK PRACY

Priorytet inwestycyjny
3a promowanie przedsiębiorczości, w
szczególności poprzez ułatwianie
gospodarczego wykorzystywania nowych
pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu
nowych firm, w tym również poprzez
inkubatory przedsiębiorczości
4a wspieranie wytwarzania i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
4c wspieranie efektywności energetycznej,
inteligentnego zarządzania energią i
wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej, w tym w
budynkach publicznych i w sektorze
mieszkaniowym
4e promowanie strategii niskoemisyjnych
dla wszystkich rodzajów terytoriów, w
szczególności dla obszarów miejskich, w
tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i
działań adaptacyjnych mających
oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
6a inwestowanie w sektor gospodarki
odpadami celem wypełnienia zobowiązań
określonych w dorobku prawnym Unii w
zakresie środowiska oraz zaspokojenia
wykraczających poza te zobowiązania
potrzeb inwestycyjnych określonych przez
państwa członkowskie
6b inwestowanie w sektor gospodarki
wodnej celem wypełnienia zobowiązań
określonych w dorobku prawnym Unii w
zakresie środowiska oraz zaspokojenia
wykraczających poza te zobowiązania
potrzeb inwestycyjnych, określonych przez
państwa członkowskie
6d ochrona i przywrócenie różnorodności
biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby
oraz wspieranie usług ekosystemowych,
także poprzez program „Natura 2000” i
zieloną infrastrukturę
8i dostęp do zatrudnienia dla osób
poszukujących pracy i biernych zawodowo,
w tym długotrwale bezrobotnych oraz
oddalonych od rynku pracy, także poprzez
lokalny inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz
wspieranie mobilności
pracowników
8iii praca na własny rachunek,

Cel szczegółowy
ulepszone warunki do rozwoju
MŚP.

zwiększony poziom produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.
zwiększona efektywność
energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym.

zwiększona atrakcyjność
transportu publicznego dla
pasażerów.

zwiększony udział
unieszkodliwionych odpadów
komunalnych i niebezpiecznych
(azbest).

zwiększony odsetek ludności
korzystającej z systemu
oczyszczania ścieków zgodnego
z dyrektywą dotyczącą ścieków
komunalnych
wzmocnione mechanizmy
ochrony różnorodności
biologicznej w regionie.
wzrost aktywności zawodowej
osób pozostających bez
zatrudnienia.

rozwój przedsiębiorczości i
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VIII - REGIONALNE
KADRY GOSPODARKI
OPARTEJ NA
WIEDZY

IX - WŁĄCZENIE
SPOŁECZNE

X - REWITALIZACJA
ORAZ
INFRASTRUKTURA
SPOŁECZNA I
ZDROWOTNA

XI - WZMOCNIENIE
POTENCJAŁU
EDUKACYJNEGO

przedsiębiorczość i tworzenie
przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
8iv równość mężczyzn i kobiet we
wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do
zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia
zawodowego i prywatnego
oraz promowanie równości wynagrodzeń za
taką samą pracę
8v przystosowanie pracowników,
przedsiębiorstw
i przedsiębiorców do zmian
9i aktywne włączenie, w tym z myślą o
promowaniu równych szans oraz
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu
szans na zatrudnienie
9iv ułatwianie dostępu do niedrogich,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym
9a inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i
społeczną, które przyczyniają się do
rozwoju krajowego, regionalnego i
lokalnego, zmniejszania nierówności w
zakresie stanu zdrowia, promowanie
włączenia społecznego poprzez lepszy
dostęp do usług społecznych, kulturalnych i
rekreacyjnych, oraz przejścia z usług
instytucjonalnych na usługi na poziomie
społeczności lokalnych
9b wspieranie rewitalizacji fizycznej,
gospodarczej
i społecznej ubogich społeczności i
obszarów miejskich i wiejskich
10i ograniczenie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej
oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem
formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia
umożliwiających ponowne podjęcie
kształcenia i szkolenia
10iii wyrównanie dostępu do uczenia się
przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich
grup wiekowych, poszerzenie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły
roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez
doradztwo zawodowe i potwierdzanie
nabytych kompetencji
10iv lepsze dostosowanie systemów
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku
pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu
kształcenia do etapu zatrudnienia oraz

samozatrudnienia.
poprawa dostępności do usług
opiekuńczych nad dziećmi do 3
roku życia.

poprawa kompetencji i
kwalifikacji kadr pracowniczych
przedsiębiorstw sektora MŚP
zgodnie z ich potrzebami.
wzrost zdolności do
zatrudnienia osób
wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
wzrost dostępności i jakości
usług społecznych
zapobiegających ubóstwu i
wykluczeniu społecznemu.
lepsza dostępność i
efektywność systemu ochrony
zdrowia
lepszy dostęp do usług
społecznych dla osób
wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem.
zwiększona aktywizacja
społeczno-gospodarcza ludności
zamieszkującej rewitalizowane
tereny.
wzrost dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej
w województwie śląskim.
wzrost dostępu do wysokiej
jakości oferty kształcenia
ogólnokształcącego.

wzrost kwalifikacji i
kompetencji w zakresie
umiejętności cyfrowych i
języków obcych dorosłych
mieszkańców województwa
śląskiego, w szczególności osób
starszych oraz osób o niskich
kwalifikacjach.
wzrost zatrudnienia wśród
absolwentów szkół i placówek
kształcenia zawodowego
poprzez poprawę efektywności
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wzmocnienie systemów kształcenia i
szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym
poprzez mechanizmy prognozowania
umiejętności, dostosowania programów
nauczania oraz tworzenia i rozwoju
systemów uczenia się poprzez praktyczną
naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami
10a inwestycje w kształcenie, szkolenie i
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania
umiejętności i uczenia się przez całe życie
poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej

XII INFRASTRUKTURA
EDUKACYJNA

realizowanego wsparcia.

zwiększona liczba miejsc w
placówkach wychowania
przedszkolnego.
zwiększone kompetencje
uczniów szkół kształcących w
zawodach.

Priorytet inwestycyjny (3a) – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu
brownfield.
Cel szczegółowy: ulepszone warunki do rozwoju MŚP.
Typy przedsięwzięć:
a) Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield:
-

przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield (w tym kompleksowe
uzbrojenie terenu) w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz
z możliwością ich promocji.

Projekty powinny być kierowane na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

III Konkurencyjność MŚP
Oś priorytetowa,
działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

Wartość
bazowa

Rok
bazow
y

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

Działanie 3.1
Poprawa warunków
do rozwoju MŚP
Poddziałanie 3.1.2
Tworzenie terenów
inwestycyjnych na
obszarach typu
brownfield – RIT

Liczba inwestycji
zlokalizowanych na
przygotowanych
terenach
inwestycyjnych
Liczba MŚP
zlokalizowanych na
terenach
inwestycyjnych.
Liczba miejsc pracy
utworzonych w MŚP

szt.

Regiony
słabiej
rozwinięte

1

LSI/K
SI

szt

Regiony
słabiej
rozwinięte

1

LSI/K
SI

szt

Regiony
słabiej
rozwinięte

2

LSI/K
SI

Wskaźniki produktu
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III Konkurencyjność MŚP
Oś Priorytetowa, działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

Powierzchnia
przygotowanych
terenów
inwestycyjnych

ha

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

Wartość
pośredni
a
(2018)

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

0,5

LSI/K
SI

dystrybucji

energii

Działanie 3.1 Poprawa warunków do
rozwoju MŚP
Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów
inwestycyjnych na obszarach typu
brownfield – RIT

Priorytet

inwestycyjny

(4a)

–

Wspieranie

wytwarzania

i

pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Cel szczegółowy: zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Typy przedsięwzięć:

a) Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze
źródeł odnawialnych.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna
Oś
priorytetowa,
działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

Wartość
bazowa

Rok
bazow
y

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

Działanie 4.1
Odnawialne
źródła energii
Poddziałanie
4.1.2
Odnawialne
źródła energii RIT

Produkcja energii
elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych
mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących
OZE
Produkcja energii cieplnej
z nowo wybudowanych
instalacji /nowych mocy
wytwórczych
wykorzystujących OZE
Stopień redukcji PM 10

MWhe/ro
k

Regiony
słabiej
rozwinięte

4 448

LSI/K
SI

MWht/rok

Regiony
słabiej
rozwinięte

6 672

LSI/K
SI

t/rok

Regiony
słabiej
rozwinięte

44

Wskaźniki produktu

IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna
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Oś Priorytetowa, działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

6

LSI/K
SI

5

LSI/K
SI

1

LSI/K
SI

9

LSI/K
SI

8

LSI/K
SI

1

LSI/K
SI

5

LSI/K
SI

2

LSI/K
SI

3

LSI/K
SI

szt.

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

3

LSI/K
SI

szt.

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

2

LSI/K
SI

szt.

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

1

LSI/K
SI

MW

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

1,6

LSI/K
SI

Jednostka
miary

Kategoria
regionu

Wartość
pośredni
a
(2018)

Działanie 4.1 Odnawialne źródła
energii
Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne
źródła energii - RIT

Liczba jednostek
wytwarzania energii
elektrycznej z OZE
Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z
OZE
Liczba przebudowanych
jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z
OZE
Liczba jednostek
wytwarzania energii
cieplnej z OZE
Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE
Liczba przebudowanych
jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE
Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii ze
źródeł odnawialnych
Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii
elektrycznej ze źródeł
odnawialnych
Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii
cieplnej ze źródeł
odnawialnych
Liczba jednostek
wytwarzania energii
cieplnej i elektrycznej
z OZE w ramach
kogeneracji
Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania
energii elektrycznej i
cieplnej w ramach
kogeneracji
Liczba przebudowanych
jednostek wytwarzania
energii elektrycznej i
cieplnej w ramach
kogeneracji
Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej
w warunkach
wysokosprawnej
kogeneracji

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

MW

MWe

MWt

Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e

97

Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii
elektrycznej w
warunkach
wysokosprawnej
kogeneracji
Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii
cieplnej w warunkach
wysokosprawnej
kogeneracji
Długość nowo
wybudowanych lub
zmodernizowanych sieci
elektroenergetycznych
dla odnawialnych źródeł
energii
Szacowany roczny
spadek emisji gazów
cieplarnianych

MWe

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

2 078

LSI/K
SI

MWt

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

3 118

LSI/K
SI

km

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

1

LSI/K
SI

Tony
ekwiwalent
u CO2/rok

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

721

LSI/K
SI

Priorytet inwestycyjny (4c) – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
Cel szczegółowy: zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym
i mieszkaniowym.
Typy przedsięwzięć:

a) Modernizacja

energetyczna

budynków

użyteczności

publicznej

oraz

wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

b) Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł
ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.
c) Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna
Oś priorytetowa,
działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

Wartość
bazowa

Rok
bazow
y

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

Działanie 4.3
Efektywność
energetyczna i
odnawialne
źródła energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej
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Poddziałanie
4.3.2
Efektywność
energetyczna i
odnawialne
źródła energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej RIT

Stopień redukcji PM10

t/rok

Ilość zaoszczędzonej
energii elektrycznej

MWh/rok

Ilość zaoszczędzonej
energii cieplnej

GJ/rok

Zmniejszenie zużycia
energii końcowej w
wyniku realizacji projektu
Produkcja energii
elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych
mocy wytwórczych
instalacji
wykorzystujących OZE
Produkcja energii cieplnej
z nowo wybudowanych
instalacji/nowych mocy
wytwórczych
wykorzystujących OZE

GJ/rok

Regiony
słabiej
rozwinięte

Regiony
słabiej
rozwinięte
Regiony
słabiej
rozwinięte
Regiony
słabiej
rozwinięte

50

LSI/K
SI

416

LSI/K
SI

26

LSI/K
SI

48

LSI/K
SI

MWhe/ro
k

Regiony
słabiej
rozwinięte

1 237

LSI/K
SI

MWht/rok

Regiony
słabiej
rozwinięte

1 855

LSI/K
SI

Wskaźniki produktu

IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna
Oś Priorytetowa, działanie,
poddziałanie
Działanie 4.3 Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła
energii w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.2 Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła
energii w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej - RIT

Nazwa wskaźnika

Liczba jednostek
wytwarzania energii
elektrycznej z OZE
Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z
OZE
Liczba przebudowanych
jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z
OZE
Liczba jednostek
wytwarzania energii
cieplnej z OZE
Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE
Liczba przebudowanych
jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE

Jednostka
miary

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Kategoria
regionu

Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e

Wartość
pośredni
a
(2018)

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

3

LSI/K
SI

2

LSI/K
SI

1

LSI/K
SI

3

LSI/K
SI

2

LSI/K
SI

1

LSI/K
SI
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Liczba
zmodernizowanych
energetycznie
budynków
Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii ze
źródeł odnawialnych
Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii
elektrycznej ze źródeł
odnawialnych
Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii
cieplnej ze źródeł
odnawialnych
Liczba gospodarstw
domowych z lepszą
klasą zużycia energii
Liczba
zmodernizowanych
źródeł ciepła
Powierzchnia użytkowa
budynków poddanych
termomodernizacji
Zmniejszenie rocznego
zużycia energii
pierwotnej w
budynkach publicznych
(obligatoryjny)
Szacowany roczny
spadek emisji gazów
cieplarnianych

szt.

MW

MWe

MWt

szt.

szt.

m2

Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e

48

LSI/K
SI

1,7

LSI/K
SI

0,6

LSI/K
SI

1

LSI/K
SI

55

LSI/K
SI

576

LSI/K
SI

5 856

LSI/K
SI

kWh/rok

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

13 176

LSI/K
SI

Tony
ekwiwalent
u CO2/rok

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

641

LSI/K
SI

Priorytet inwestycyjny (4e, w części dotyczącej transportu publicznego)– promowanie
strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla
obszarów

miejskich,

w

tym

wspieranie

zrównoważonej

multimodalnej

mobilności

miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
Cel szczegółowy: zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów.
Typy przedsięwzięć:

a) Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego
(np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride
i Bike&Ride, bus pasy).

b) Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).
c) Zakup taboru autobusowego i tramwajowego na potrzeby transportu publicznego
wraz z budową infrastruktury.
d) Budowa i przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
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IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna
Oś
priorytetowa,
działanie,
poddziałanie
Działanie 4.5
Niskoemisyjny
transport
miejski oraz
efektywne
oświetlenie
Poddziałanie
4.5.2
Niskoemisyjny
transport
miejski oraz
efektywne
oświetlenie RIT tylko typ
projektu 1-3
Tylko typ
projektu 1-3

Jednostk
a

Nazwa wskaźnika

miary

Liczba przewozów
komunikacją miejską na
przebudowanych i nowych
liniach
komunikacji miejskiej

Liczba samochodów
korzystających z miejsc
postojowych w
wybudowanych
obiektach „parkuj i jedź”

Kategoria
regionu

Wartość
bazowa

Rok
bazow
y

Szacowana
wartość
docelowa (2023)

Źródł
o

szt.

Regiony
słabiej
rozwinięte

108

LSI/K
SI

szt.

Regiony
słabiej
rozwinięte

360

LSI/K
SI

Wskaźniki rezultatu

IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna
Oś Priorytetowa, działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

Wartość
pośredni
a
(2018)

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

szt.

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

3

10

LSI/K
SI

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

432

LSI/K
SI

1

3

LSI/K
SI

0

1

LSI/K
SI

3

LSI/K
SI

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne
oświetlenie - RIT tylko typ projektu 13

Liczba zakupionych
jednostek taboru
pasażerskiego w
publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji
miejskiej
Pojemność zakupionego
taboru pasażerskiego w
publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji
miejskiej
Liczba wybudowanych
zintegrowanych węzłów
przesiadkowych
Liczba zainstalowanych
inteligentnych systemów
transportowych
Liczba wybudowanych
obiektów „parkuj i jedź”

szt.

szt.

szt.

Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
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Liczba wybudowanych
obiektów „Bike&Ride”
Liczba miejsc
postojowych w
wybudowanych obiektach
„parkuj i jedź”
Liczba miejsc
postojowych dla osób
niepełnosprawnych w
wybudowanych obiektach
„parkuj i jedź”
Liczba stanowisk
postojowych w
wybudowanych obiektach
„Bike&Ride”
Długość dróg, na których
zainstalowano
inteligentne systemy
transportowe
Długość dróg dla
rowerów

szt.

szt.

szt.

szt.

km

km

Długość wybudowanych
dróg dla rowerów

km

Długość przebudowanych
dróg dla rowerów

km

Długość wyznaczonych
ścieżek rowerowych

km

Długość wyznaczonych
buspasów

km

Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e

48

LSI/K
SI

324

LSI/K
SI

14

LSI/K
SI

1 944

LSI/K
SI

72

LSI/K
SI

132

LSI/K
SI

90

LSI/K
SI

28

LSI/K
SI

13

LSI/K
SI

25

LSI/K
SI

Priorytet inwestycyjny (4e, w części dotyczącej poprawy efektywności oświetlenia
w gminach) – promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej
mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na
zmiany klimatu .
Typy przedsięwzięć:

a) Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna
Oś
priorytetowa,
działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

Wartość
bazowa

Rok
bazow
y

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o
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Działanie 4.5
Niskoemisyjny
transport
miejski oraz
efektywne
oświetlenie
Poddziałanie
4.5.2
Niskoemisyjny
transport
miejski oraz
efektywne
oświetlenie RIT tylko 4 typ
projektu

Ilość zaoszczędzonej
energii elektrycznej

Produkcja energii
elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych
mocy wytwórczych
instalacji
wykorzystujących OZE

MWh/rok

Regiony
słabiej
rozwinięte

972

LSI/K
SI

MWhe/ro
k

Regiony
słabiej
rozwinięte

194

LSI/K
SI

Wskaźniki produktu

IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna
Oś Priorytetowa, działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Kategoria
regionu

Wartość
pośredni
a
(2018)

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

3 836

LSI/K
SI

0,36

LSI/K
SI

86

LSI/K
SI

Działanie 4.5 Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne
oświetlenie
Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne
oświetlenie - RIT tylko 4 typ projektu

Liczba
zmodernizowanych
energetycznie punktów
oświetleniowych
Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii ze
źródeł odnawialnych
[MW]
Szacowany roczny
spadek emisji gazów
cieplarnianych
(obligatoryjny)

szt.

MW
Tony
ekwiwalent
u CO2/rok

Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e

Priorytet inwestycyjny (6b) - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem
wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska
oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych,
określonych przez państwa członkowskie.
Cel szczegółowy: zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania
ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.
Typy przedsięwzięć:

a) Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz
budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.

b) Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
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c) Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.
d) Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Oś priorytetowa,
działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

Wartość
bazowa

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Rok
bazow
y

Źródł
o

Działanie 5.1
Gospodarka wodnościekowa
Poddziałanie 5.1.2
Gospodarka wodnościekowa - RIT

Liczba dodatkowych
osób korzystających z
ulepszonego
zaopatrzenia w wodę
Liczba dodatkowych
osób korzystających z
ulepszonego
oczyszczania ścieków
Wielkość ładunku
ścieków poddanych
ulepszonemu
oczyszczaniu (w WLWK
nie wskazano jednostki
wskaźnika, w związku z
czym nie określono
jego wartości)

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięte

1 708

LSI/K
SI

RLM

Regiony
słabiej
rozwinięte

9 686

LSI/K
SI

Regiony
słabiej
rozwinięte

LSI/K
SI

Wskaźniki produktu

V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Oś Priorytetowa, działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Kategoria
regionu

Wartość
pośredni
a
(2018)

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

14

71

LSI/K
SI

42

LSI/K
SI

25

LSI/K
SI

3

LSI/K
SI

4

LSI/K
SI

Działanie 5.1 Gospodarka wodnościekowa
Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka
wodno-ściekowa - RIT

Długość sieci
kanalizacji sanitarnej

km

Długość wybudowanej
sieci kanalizacji
sanitarnej

km

Długość przebudowanej
sieci kanalizacji
sanitarnej

km

Długość
wyremontowanej sieci
kanalizacji sanitarnej

km

Długość sieci
wodociągowej

km

Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
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Długość wybudowanej
sieci wodociągowej

km

Długość przebudowanej
sieci wodociągowej

km

Długość
wyremontowanej sieci
wodociągowej

km

Liczba wspartych stacji
uzdatniania wody

szt.

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących
wsparcie

szt.

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących dotacje

szt.

Liczba nowych
wspieranych
przedsiębiorstw

szt.

Liczba wspartych
oczyszczalni ścieków
komunalnych

szt.

Liczba wybudowanych
oczyszczalni ścieków
komunalnych

szt.

Liczba przebudowanych
oczyszczalni ścieków
komunalnych

szt.

Liczba
wyremontowanych
oczyszczalni ścieków
komunalnych

szt.

Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e

2

LSI/K
SI

1

LSI/K
SI

1

LSI/K
SI

1

LSI/K
SI

1

LSI/K
SI

1

LSI/K
SI

1

LSI/K
SI

1

LSI/K
SI

0

LSI/K
SI

1

LSI/K
SI

0

LSI/K
SI

Priorytet (8i) – dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych
zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także
poprzez

lokalne

inicjatywy

na

rzecz

zatrudnienia

oraz

wspieranie

mobilności

pracowników.
Cel szczegółowy: wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.
Typy przedsięwzięć:

a) Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy
w zakresie określenia ścieżki zawodowej.

b) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano
potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji.

c) Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego
wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców.
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d) Realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno-gospodarczych regionu. Realizacja tego typu operacji ma charakter warunkowy, uzależniony od zdiagnozowania branż, zawodów lub kompetencji, w których sytuacja na rynku pracy wymaga realizacji USMT.

e) Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

VII Regionalny rynek pracy
Oś priorytetowa,
działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Kategoria
regionu

Wartość
bazowa

Rok
bazow
y

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięte

51 494

2013

111

LSI/K
SI

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięte

51 494

2013

67

LSI/K
SI

Jednostk
a
miary

Źródł
o

Działanie 7.1 Aktywne
formy
przeciwdziałania
bezrobociu
Poddziałanie 7.1.2
Poprawa zdolności do
zatrudnienia osób
poszukujących pracy i
pozostających bez
pracy na obszarach
rewitalizowanych –
RIT

Liczba osób
pracujących, łącznie
z prowadzącymi
działalność na
własny rachunek, po
opuszczeniu
programu

Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu
programu

Wskaźniki produktu

VII Regionalny rynek pracy
Oś Priorytetowa, działanie,
poddziałanie

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

Wartość
pośredni
a
(2018)

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

Liczba osób
bezrobotnych, w tym
długotrwale
bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie.

osoby

regiony
słabiej
rozwinięt
e

52

174

LSI/K
SI

Liczba osób długotrwale
bezrobotnych objętych
wsparciem
w programie

osoby

regiony
słabiej
rozwinięt
e

97

LSI/K
SI

Nazwa wskaźnika

Działanie 7.1 Aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności
do zatrudnienia osób poszukujących
pracy i pozostających bez pracy na
obszarach rewitalizowanych – RIT
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Liczba osób
z niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w
programie
Liczba osób biernych
zawodowo objętych
wsparciem w programie
Liczba osób w wieku 50
lat i więcej objętych
wsparciem w programie
Liczba osób o niskich
kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie

Priorytet

(8iii)

–

praca

na

własny

regiony
słabiej
rozwinięt
e
regiony
słabiej
rozwinięt
e
regiony
słabiej
rozwinięt
e
regiony
słabiej
rozwinięt
e

osoby

osoby

osoby

osoby

rachunek,

5

LSI/K
SI

29

LSI/K
SI

37

LSI/K
SI

161

przedsiębiorczość

i

LSI/K
SI

tworzenie

przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
Cel szczegółowy: rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Typy przedsięwzięć:
a)

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

b)

Preferencyjne

pożyczki

dla

osób

planujących

rozpoczęcie

działalności

gospodarczej.
c)

Wsparcie doradczo – szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego.

VII Regionalny rynek pracy
Oś priorytetowa,
działanie, poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

Wartość
bazowa

Rok
bazow
y

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Regiony
słabiej
rozwinięte

1 054

2013

48

LSI/K
SI

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

Źródł
o

Działanie 7.3 Wsparcie
dla osób
zamierzających
rozpocząć prowadzenie
działalności
gospodarczej
Poddziałanie 7.3.2
Promocja
samozatrudnienia na
obszarach
rewitalizowanych– RIT

Liczba utworzonych
miejsc pracy w
ramach udzielonych
z EFS środków na
podjęcie
działalności
gospodarczej

osoby

Wskaźniki produktu

VII Regionalny rynek pracy
Oś Priorytetowa, działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

Wartość
pośredni
a
(2018)
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Działanie 7.3 Wsparcie dla osób
zamierzających rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej

Poddziałanie 7.3.2 Promocja
samozatrudnienia na obszarach
rewitalizowanych– RIT

Liczba osób
pozostających bez pracy,
które otrzymały
bezzwrotne środki na
podjęcie działalności
gospodarczej w
programie

osoby

regiony
słabiej
rozwinięt
e

47

LSI/K
SI

Priorytet inwestycyjny (8iv) – równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach,
w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego
oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.
Cel szczegółowy: poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku
życia.
Typy przedsięwzięć:

a) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat
3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych.

b) Wsparcie dla tworzenia nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem
do lat 3 już istniejących.

c) Wsparcie dla tworzenia i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach
opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3.

d) Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie
kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których
obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Oś priorytetowa,
działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

Wartość
bazowa

Rok
bazow
y

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Regiony
słabiej
rozwinięte

368

2014

1

Źródł
o

Działanie 8.1
Wspieranie rozwoju
warunków do
godzenia życia
zawodowego i
prywatnego
Poddziałanie 8.1.2
Zapewnienie
dostępu do usług
opiekuńczych nad
dziećmi do 3 lat RIT

Liczba osób, które
powróciły na rynek
pracy po przerwie
związanej z
urodzeniem/
wychowaniem dziecka,

osoby

LSI/K
SI

po opuszczeniu
programu
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Liczba osób
pozostających bez
pracy, które znalazły
pracę lub poszukują
pracy po opuszczeniu
programu

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięte

368

2013

LSI/K
SI

1

Wskaźniki rezultatu

VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Oś Priorytetowa, działanie,
poddziałanie

Jednostk
a
miary

Nazwa wskaźnika

Kategoria
regionu

Wartość
pośredni
a
(2018)

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju
warunków do godzenia życia
zawodowego i prywatnego
Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie
dostępu do usług opiekuńczych nad
dziećmi do 3 lat - RIT

Liczba utworzonych
miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do 3 lat

szt.

Liczba osób opiekujących
się dziećmi w wieku do
lat 3 objętych wsparciem
w programie

osoby

regiony
słabiej
rozwinięt
e
regiony
słabiej
rozwinięt
e

LSI/K
SI

21

LSI/K
SI

3

Priorytet (8v) - przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do
zmian.
Cel

szczegółowy:

poprawa

kompetencji

i

kwalifikacji

kadr

pracowniczych

przedsiębiorstw sektora MŚP zgodnie z ich potrzebami.
Typy przedsięwzięć:

g) Dostarczenie

usług

rozwojowych

doradczych,

szkoleniowych

zgodnych

z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego,
zarządzania

i prowadzenia

działalności

gospodarczej,

budowania

i

rozwoju

biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych,
w

zakresie

zarządzania

strategicznego,

audytów

strategicznych,

szkolenia

z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej).
h) Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Oś priorytetowa,
działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

Wartość
bazowa

Rok
bazow
y

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o
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Działanie 8.2
Wzmacnianie
potencjału
adaptacyjnego
przedsiębiorstw,
przedsiębiorców i ich
pracowników.
Poddziałanie 8.2.2
Wsparcie dla
przedsiębiorców i ich
pracowników w
zakresie rozwoju
przedsiębiorstwa RIT

Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje
lub nabyły
kompetencje po
opuszczeniu programu
Liczba mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw,
które zrealizowały
swój cel rozwojowy
dzięki udziałowi w
programie

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięte

70 287

2013

160

LSI/K
SI

szt.

Regiony
słabiej
rozwinięte

6 107

2013

30

LSI/K
SI

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

Wskaźniki produktu

VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Oś Priorytetowa, działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Wartość
pośredni
a
(2018)

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

szt.

regiony
słabiej
rozwinięt
e

osoby

regiony
słabiej
rozwinięt
e

21

osoby

regiony
słabiej
rozwinięt
e

62

Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw,
przedsiębiorców i ich pracowników.
Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla
przedsiębiorców i ich pracowników w
zakresie rozwoju przedsiębiorstwa RIT

Liczba mikro-, małych i
średnich przedsiębiorstw
objętych usługami
rozwojowymi w
programie
Liczba osób pracujących,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, w wieku 50 lat
i więcej objętych
wsparciem w programie
Liczba osób pracujących
o niskich kwalifikacjach
objętych wsparciem w
programie

LSI/K
SI
50
LSI/K
SI

LSI/K
SI

Priorytet inwestycyjny (9i) – aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu
równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.
Cel szczegółowy – wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Typy przedsięwzięć:

a) Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej
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integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych, z uwzględnieniem realizacji
PAI) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową.

b) Wsparcie reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych
ubóstwem

i

podmiotów

wykluczeniem
działających

społecznym

na

rzecz

poprzez

aktywizacji

wykorzystanie
społecznej

i

potencjału
zawodowej,

w szczególności w Centrum Integracji Społecznej, Klubie Integracji Społecznej,
Zakładzie

Aktywności

Zawodowej,

Warsztacie

Terapii

Zajęciowej

(których

podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), w tym tworzenie
miejsc pracy w już funkcjonujących podmiotach, jak i wspieranie tworzenia
nowych podmiotów, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
c) Kompleksowe

programy

integracji

społecznej

i

zawodowej

osób

niepełnosprawnych.

d) Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych,
w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu
poprawę

szans

adaptacyjnych

poprzez

organizację

dodatkowego

wsparcia

w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

IX Włączenie społeczne
Oś priorytetowa,
działanie,
poddziałanie

Jednostk
a

Nazwa wskaźnika

miary

Kategoria
regionu

Wartość
bazowa

Rok
bazow
y

Regiony
słabiej
rozwinięte

398 523

2013

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

246

LSI/K
SI

Działanie 9.1
Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.2
Wzmacnianie
potencjału
społecznozawodowego
społeczności
lokalnych – RIT

Liczba osób
zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem
społecznym
poszukujących pracy,
uczestniczących w
kształceniu lub
szkoleniu,
zdobywających
kwalifikacje,
pracujących (łącznie z
prowadzącymi
działalność na własny
rachunek) po
opuszczeniu programu

osoby

Wskaźniki rezultatu

IX Włączenie społeczne

111

Oś Priorytetowa, działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

szt.

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

31

LSI/K
SI

szt.

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

26

LSI/K
SI

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

Wartość
pośredni
a
(2018)

Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie
potencjału społeczno-zawodowego
społeczności lokalnych – RIT

Liczba środowisk
objętych programami
aktywności lokalnej
Liczba projektów
zrealizowanych w pełni
lub częściowo przez
partnerów społecznych
lub organizacje
pozarządowe
Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym objętych
wsparciem w programie

588

689

LSI/K
SI

Priorytet inwestycyjny (9iv) - ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym.
Cel szczegółowy 1 – wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
Typy przedsięwzięć:
a) Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny:
-

wsparcie dla tworzenia lub działalności placówek oferujących wsparcie dzienne dla
dzieci

i

młodzieży,

rozwijanie

środowiskowych

form

opieki

nad

dziećmi

i młodzieżą,
-

wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości
usług realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej,

-

rozwijanie asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych
jako wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

b) Działania

na

rzecz

rozwoju

usług

mieszkalnictwa

wspieranego,

poprzez

zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych,
treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.
c) Działania

na

rzecz

rozwoju

usług

opiekuńczych

i

specjalistycznych

usług

opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły
świadczenia (nie wyklucza się wsparcia form instytucjonalnych w przypadku gdy
jest to związane ze stanem zdrowia osób zależnych).
d) Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych innych niż

112

wymienione powyżej wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie zgodnie z kierunkami
określonymi na poziomie wytycznych horyzontalnych w zakresie zasad realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.
Cel szczegółowy 2 – wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie.
Typy przedsięwzięć:

a) Działania przeciwdziałające negatywnym procesom demograficznym poprzez
zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych w zakresie:
-

kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem,

-

wczesnej diagnostyki i leczenia wad rozwojowych dzieci,

-

diagnozowania

i

leczenia

chorób

cywilizacyjnych

u

dzieci

i

młodzieży

zwiększających zagrożenie ubóstwem w przyszłości,
-

opracowania i wdrożenia programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci zagrożonych
niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

b) Działania w zakresie zwiększenia dostępu i jakości usług zdrowotnych służących
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi na
poziomie wytycznych horyzontalnych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

IX Włączenie społeczne
Oś priorytetowa,
działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

Wartość
bazowa

Rok
bazow
y

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Regiony
słabiej
rozwinięte

16 558

2013

4

Źródł
o

Działanie 9.2
Dostępne i
efektywne usługi
społeczne i
zdrowotne
Poddziałanie 9.2.2 –
Rozwój usług
społecznych i
zdrowotnych - RIT

Liczba wspartych w
programie miejsc
świadczenia usług
społecznych
istniejących po
zakończeniu projektu

szt.

LSI/K
SI

113

Liczba osób
zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem
społecznym
poszukujących pracy,
uczestniczących w
kształceniu lub
szkoleniu,
zdobywających
kwalifikacje,
pracujących (łącznie z
prowadzącymi
działalność na własny
rachunek) po
opuszczeniu programu
Liczba wspartych w
programie miejsc
świadczenia usług
zdrowotnych
istniejących po
zakończeniu projektu

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięte

398 523

2013

szt.

Regiony
słabiej
rozwinięte

11 044

2013

28

LSI/K
SI

LSI/K
SI

1

Wskaźniki produktu

IX Włączenie społeczne
Oś Priorytetowa, działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

Wartość
pośredni
a
(2018)

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

Działanie 9.2 Dostępne i efektywne
usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.2 – Rozwój usług
społecznych i zdrowotnych - RIT

Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym objętych
usługami społecznymi
świadczonymi w interesie
ogólnym w programie
Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym objętych
usługami zdrowotnymi w
programie

246

LSI/K
SI

88

LSI/K
SI

Priorytet inwestycyjny (9a) - inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które
przyczyniają

się

do

rozwoju

krajowego,

regionalnego

i

lokalnego,

zmniejszania

nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy
dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług
instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych.
Cel szczegółowy 1 – lepsza dostępność i efektywność systemu ochrony zdrowia.
Typy przedsięwzięć:

e) Projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do
114

świadczeń ochrony zdrowia.
Cel szczegółowy 2 - lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem.
Typy przedsięwzięć:

a) Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych
budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.

b) Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych
budynkach na potrzeby utworzenia Centrów Usług Społecznych.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Oś priorytetowa,
działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Działanie 10.2
Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych
Poddziałanie 10.2.2
Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych - RIT

Liczba osób
korzystających ze
wspartej
infrastruktury

osoby

Kategoria
regionu

Wartość
bazowa

Rok
bazow
y

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Regiony
słabiej
rozwinięte

229 509

Źródł
o

LSI/K
SI

Wskaźniki produktu

X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Oś Priorytetowa, działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

szt.

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

Wartość
pośredni
a
(2018)

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

8

LSI/K
SI

Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa
socjalnego, wspomaganego i
chronionego oraz infrastruktury usług
społecznych

Poddziałanie 10.2.2 Rozwój
mieszkalnictwa socjalnego,
wspomaganego i chronionego oraz
infrastruktury usług społecznych - RIT

Liczba wybudowanych/
przebudowanych/
wyremontowanych/
objętych innymi
robotami budowlanymi
obiektów, w których
realizowane są usługi
aktywizacji społecznozawodowej
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Liczba nowo
utworzonych mieszkań w
istniejących budynkach

Priorytet

inwestycyjny

(9b)

-

wspieranie

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

szt.

rewitalizacji

LSI/K
SI

176

fizycznej,

gospodarczej

i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.
Cel

szczegółowy

-

zwiększona

aktywizacja

społeczno

–

gospodarcza

ludności

zamieszkującej rewitalizowane tereny.
Typy przedsięwzięć:
a)

Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach
poprzemysłowych,

powojskowych,

popegeerowskich,

pokolejowych

wraz

z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji
istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym
wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji.
b) Zagospodarowywanie

przestrzeni

miejskich,

w

tym

roboty

budowlane

(za

wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem
przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów
gospodarczych

lub

społecznych

na

obszarze

rewitalizowanym

wynikającym

z Lokalnego Programu Rewitalizacji.
c)

Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych
budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się
do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze
rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Oś priorytetowa,
działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

Wartość
bazowa

Rok
bazow
y

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

Działanie 10.3
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych
Poddziałanie 10.3.2
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych RIT

Ludność mieszkająca
na obszarach
objętych
zintegrowanymi
strategiami rozwoju
obszarów miejskich
Liczba osób
korzystających ze
wspartej
infrastruktury

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięte

42 470

LSI/K
SI

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięte

40 913

LSI/K
SI
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Wskaźniki produktu

X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Oś Priorytetowa, działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Kategoria
regionu

Wartość
pośredni
a
(2018)

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

ha

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

1

5

LSI/K
SI

szt.

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

7

LSI/K
SI

Działanie 10.3 Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych - RIT

Powierzchnia
zrewitalizowanych
obszarów
Liczba obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych na
rewitalizowanych
obszarach

Priorytet inwestycyjny (10i) - ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego
z uwzględnieniem formalnych,

nieformalnych

i pozaformalnych

ścieżek kształcenia

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
Cel szczegółowy 1 – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
w województwie śląskim.
Typy przedsięwzięć:

a) Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
zwiększające liczbę miejsc przedszkolnych oraz podnoszące jakość edukacji,
obejmujące:
-

utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, w tym ewentualnie adaptacja
pomieszczeń i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,

-

podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, w tym wydłużenie godzin pracy
placówek,

-

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie i prowadzenie
dodatkowych

zajęć

wspierających/specjalnych

w

placówkach

wychowania

przedszkolnego.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

117

Oś priorytetowa,
działanie, poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Działanie 11.1
Ograniczenie
przedwczesnego kończenia
nauki szkolnej oraz
zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości
edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego
i średniego
Poddziałanie 11.1.2
Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej - RIT

Jednostk
a

Kategoria

miary

regionu

Wartoś
ć
bazowa

Rok
bazow
y

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

Liczba nauczycieli, którzy
uzyskali kwalifikacje lub
nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

0

1

LSI/K
SI

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

Wskaźniki produktu.

XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Oś Priorytetowa, działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

sztuki

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

Wartość
pośredni
a
(2018)

Działanie 11.1 Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości edukacji
elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego
Poddziałanie 11.1.2 Wzrost
upowszechnienia wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej - RIT

Liczba miejsc
wychowania
przedszkolnego
dofinansowanych w
programie
Liczba dzieci objętych w
ramach programu
dodatkowymi zajęciami
zwiększającymi ich
szanse edukacyjne w
edukacji przedszkolnej
Liczba nauczycieli
objętych wsparciem w
programie

23

101

1

LSI/K
SI

LSI/K
SI

LSI/K
SI

Priorytet inwestycyjny (10 iv) - lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia
do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu
zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich
jakości,

w

tym

poprzez

mechanizmy

prognozowania

umiejętności,

dostosowania

programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną
naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
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Cel szczegółowy – wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia
zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia.
Typy przedsięwzięć:

a) Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie
zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, w tym
doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu.

b) Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu.

c) Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem
nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego,
czeladniczego lub mistrzowskiego.

d) Kursy umiejętności zawodowych.
e) Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji
ogólnych.
f) Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

g) Kursy, inne niż wymienione, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

h) Programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych
w sposób pozaformalny i nieformalny.

i) Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy
zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Oś priorytetowa,
działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

Wartość
bazowa

Rok
bazow
y

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Regiony
słabiej
rozwinięte

30

2013

5

Źródł
o

Działanie 11.2
Dostosowanie
oferty kształcenia
zawodowego do
potrzeb lokalnego
rynku pracy –
kształcenie
zawodowe uczniów
Poddziałanie
11.2.2 Wsparcie
szkolnictwa
zawodowego- RIT

Liczba szkół i placówek
kształcenia
zawodowego
wykorzystujących
doposażenie zakupione
dzięki EFS

szt.

LSI/K
SI
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Liczba nauczycieli
kształcenia
zawodowego oraz
instruktorów
praktycznej nauki
zawodu, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po
opuszczeniu programu

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięte

822

2013

17

LSI/K
SI

Wskaźniki produktu

XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Oś Priorytetowa, działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

Wartość
pośredni
a
(2018)

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

82

546

LSI/K
SI

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

22

LSI/K
SI

sztuki

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

5

LSI/K
SI

Działanie 11.2 Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie
zawodowe uczniów
Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie
szkolnictwa zawodowego- RIT

Liczba uczniów szkół i
placówek kształcenia
zawodowego
uczestniczących w
stażach i praktykach u
pracodawcy
Liczba nauczycieli
kształcenia zawodowego
oraz instruktorów
praktycznej nauki
zawodu objętych
wsparciem w programie
Liczba szkół i placówek
kształcenia zawodowego
doposażonych w
programie w sprzęt i
materiały dydaktyczne
niezbędne do realizacji
kształcenia zawodowego

Priorytet inwestycyjny (10iii) - wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o
charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych,
poszerzenie

wiedzy,

podnoszenie

umiejętności

i

kompetencji

siły

roboczej

oraz

promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe
i potwierdzenie nabytych kompetencji.
Cel szczegółowy - wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych
i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób
starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach.
Typy przedsięwzięć:

a) Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w
obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
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Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Oś priorytetowa,
działanie, poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Wartoś
ć
bazowa

Rok
bazow
y

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

1 617

2013

140

LSI/K
SI

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

412

2013

33

LSI/K
SI

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

2 144

2013

132

LSI/K
SI

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

234

LSI/K
SI

55

LSI/K
SI

220

LSI/K
SI

Jednostk
a

Kategoria

miary

regionu

osoby

Źródł
o

Działanie 11.4
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych osób
dorosłych
Poddziałanie 11.4.2
Kształcenie ustawiczneRIT

Liczba osób o niskich
kwalifikacjach, które
uzyskały kwalifikacje lub
nabyły kompetencje po
opuszczeniu programu
Liczba osób w wieku 50 lat
i więcej, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu
programu
Liczba osób w wieku 25 lat
i więcej, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu
programu

Wskaźniki produktu

XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Oś Priorytetowa, działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

Wartość
pośredni
a
(2018)

Działanie 11.4 Podnoszenie
kwalifikacji zawodowych osób
dorosłych
Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie
ustawiczne- RIT

Liczba osób o niskich
kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie
Liczba osób w wieku 50
lat i więcej objętych
wsparciem w programie
Liczba osób w wieku 25
lat i więcej objętych
wsparciem w programie

osoby

osoby

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e
Regiony
słabiej
rozwinięt
e

Priorytet inwestycyjny (10a) - inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez
rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
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Cel

szczegółowy

1

–

zwiększona

liczba

miejsc

w

placówkach

wychowania

przedszkolnego.
Typy przedsięwzięć:
a) Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego:
-

przebudowa,

budowa

przedszkoli,

oddziałów

przedszkolnych

w

szkołach

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z zapewnieniem
niezbędnego

wyposażenia,

w

tym

przystosowanie

do

potrzeb

osób

niepełnosprawnych.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

XII Infrastruktura edukacyjna
Oś priorytetowa,
działanie, poddziałanie
Działanie 12.1
Infrastruktura wychowania
przedszkolnego
Poddziałanie 12.1.2
Infrastruktura wychowania
przedszkolnego - RIT

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategori
a
regionu

Wartoś
ć
bazowa

Rok
bazow
y

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

Brak wskaźników na liście
WLWK

Wskaźniki produktu

XII Infrastruktura edukacyjna
Oś Priorytetowa, działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategoria
regionu

Wartość
pośredni
a
(2018)

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

120

602

LSI/K
SI

szt.

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

7

LSI/K
SI

Działanie 12.1 Infrastruktura
wychowania przedszkolnego

Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura
wychowania przedszkolnego - RIT

Potencjał objętej
wsparciem infrastruktury
w zakresie opieki nad
dziećmi lub
infrastruktury
edukacyjnej
Liczba wspartych
obiektów infrastruktury
przedszkolnej

Priorytet inwestycyjny (10a) - inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez
rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
Cel szczegółowy 2 – zwiększone kompetencje uczniów szkół kształcących w zawodach.
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Typy przedsięwzięć:
a)

Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek kształcących w zawodach:

-

przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz
z

zapewnieniem

wyposażenia,

w

tym

przystosowanie

do

potrzeb

osób

niepełnosprawnych.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

XII Infrastruktura edukacyjna
Oś priorytetowa,
działanie,
poddziałanie
Działanie 12.2
Infrastruktura
kształcenia
zawodowego

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a
miary

Kategori
a
regionu

Wartość
bazowa

Rok
bazow
y

Szacowana
wartość docelowa
(2023)

Źródł
o

Brak wskaźników na
liście WLWK

Poddziałanie 12.2.2
Infrastruktura
kształcenia
zawodowego - RIT

Wskaźniki produktu

XII Infrastruktura edukacyjna
Oś Priorytetowa, działanie,
poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Kategoria
regionu

Wartość
pośredni
a
(2018)

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródł
o

osoby

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

517

2 689

LSI/K
SI

szt.

Regiony
słabiej
rozwinięt
e

1

5

LSI/K
SI

Działanie 12.2 Infrastruktura
kształcenia zawodowego

Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura
kształcenia zawodowego - RIT

Potencjał objętej
wsparciem
infrastruktury w
zakresie opieki nad
dziećmi lub
infrastruktury
edukacyjnej
Liczba wspartych
obiektów kształcenia
zawodowego

8. Zasady wyboru projektów.
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Projekty realizowane w formule RIT muszą być zgodne ze wskazaniami Strategii Rozwoju
Województwa

Śląskiego

oraz

wynikającym

z

niego

Regionalnym

Programem

Operacyjnym Województwa Śląskiego. Wpisywać się powinny w priorytety wskazane
w Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i Regionalnych
Inwestycji

Terytorialnych.

Ocena

projektów

uwzględniać

powinna

następujące

kierunkowe zasady wyboru projektów:
-

partnerstwo

i

współpraca

w

Subregionie:

preferowane

będą

projekty

skonsultowane i uzgodnione ze społecznościami lokalnymi, w tym uwzględniające
postulaty społeczności lokalnych; projekty realizowane w partnerstwie lub wynikające z
uzgodnionej współpracy z innymi JST; projekty w których przewidziana jest współpraca i
współdziałanie z sektorem niepublicznym tj. organizacje pozarządowe, sektor ekonomii
społecznej w oparciu o dostępne formy prawne, takie jak zaplanowanie w projekcie
zlecania zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych,
–

zintegrowany

i

komplementarny

charakter

-

preferowane

będą

projekty

w wyraźny sposób komplementarne (uzupełniające się) tematycznie, funkcjonalnie lub
geograficznie z innymi przedsięwzięciami, w tym np. projekty o ponadgminnym
oddziaływaniu, powiązane ze sobą projekty, będące kompleksowymi rozwiązaniami
obszarowymi/terytorialnymi itp.,
- gotowość beneficjenta do realizacji projektu - preferowane będą projekty, których
gotowość realizacji rzeczowej jest zgodna z harmonogramem opracowanym w ramach
RIT, jak również można ją wywnioskować z posiadanych dokumentów, którymi będą
w szczególności: koncepcja, ujęcie w budżecie, dokumentacja projektowa lub opis
projektu wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym (w przypadku projektów nie
wymagających dokumentacji projektowej), pozwolenie na budowę.
Priorytet inwestycyjny (3a) – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu
brownfield.
Projekty powinny być kierowane na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw.
Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
Preferencja

wyboru

dotyczyć

powinna

projektów

na

obszarach

zdegradowanych

wskazanych w lokalnych programach rewitalizacji oraz na obszarach gmin o wysokim
wskaźniku

bezrobocia.

Wskazany

w

projektach

teren

powinien

być

właściwie

zdefiniowany miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub określony
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy jako
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przeznaczony pod przemysł i usługi. Ulokowany powinien być w sposób umożliwiający
dogodne skomunikowanie z siecią dróg krajowych.

Priorytet

inwestycyjny

(4a)

–

Wspieranie

wytwarzania

i

dystrybucji

energii

pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
Wymagane będzie przedstawienie studium uzasadniającego ekonomiczną i ekologiczną
zasadność projektów; preferowane będą projekty wynikające z gminnych programów/
planów dotyczących ochrony klimatycznej. W przypadku inwestycji dotyczących spalania
biomasy wymagane jest przedstawienie zgodności projektu z zapisami Wojewódzkiego
Programu Ochrony Powietrza oraz wskazania lokalnych źródeł zaopatrzenia w biomasę.
Projekty typu budowa urządzeń do pozyskania energii wiatrowej, muszą być zgodne
z miejscowymi

planami

zagospodarowania

przestrzennego

i

wskazaniami

ochrony

cennych walorów krajobrazowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Priorytet inwestycyjny (4c) – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
Preferowane będą projekty realizowane na obszarach zagrożonych wyższymi niż
dopuszczalne wskaźnikami zanieczyszczeń powietrza emitowanych z niskiej emisji,
zgodne z Programem Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego. W przypadku
projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – szpitali i szkół –
niezbędne jest uzasadnienie trwałości projektu perspektywicznymi potrzebami w zakresie
usług edukacyjnych i zdrowotnych. Preferowane będą obiekty użyteczności publicznej,
o znaczeniu ponad gminnym, służące mieszkańcom Subregionu (obiekty sportowe, bursy
i internaty, szkoły ponadgimnazjalne).
Priorytet

inwestycyjny

promowanie

strategii

(4e,

w

części

niskoemisyjnych

dotyczącej
dla

transportu

wszystkich

publicznego)

rodzajów

–

terytoriów,

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej
mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na
zmiany klimatu.
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Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
Wszystkie projekty powinny uwzględniać cele i kierunki działań Strategii Rozwoju
Transportu Województwa Śląskiego oraz Programu ochrony powietrza dla terenu
województwa śląskiego. Warunkiem podstawowym jest wpisanie projektu w przyjęty
przez jednostkę samorządu terytorialnego lub porozumienie samorządów plan rozwoju
transportu publicznego lub plan mobilności miejskiej odnoszący się do gospodarki
niskoemisyjnej. W przypadku braku takowych programów rozwojowych niezbędne jest
przedstawienie

studium

uzasadniającego

ekonomiczną

i

ekologiczną

zasadność

interwencji. Preferowane będą centra przesiadkowe integrujące przynajmniej dwie formy
transportu, w tym łączenie transportu szynowego z transportem samochodowym,
obsługujące
powiatów

mieszkańców

ziemskich;

rowerowych.

dojeżdżających

preferowane

będą

do

Częstochowy z

centra

przynajmniej

skomunikowane

z

siecią

dwóch
ścieżek

W przypadku projektu dotyczącego P&R niezbędne jest wskazanie

powiązania z głównymi arteriami komunikacyjnymi (drogami o znaczeniu krajowym i
wojewódzkim)

obsługującymi

Subregion

Północny

oraz

z możliwościami

obsługi

korzystających z P&R przez transport publiczny.

Priorytet inwestycyjny (4e, w części dotyczącej poprawy efektywności oświetlenia
w gminach) – promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej
mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na
zmiany klimatu .
Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
Warunkiem podstawowym jest wskazanie potrzeb interwencji w gminnym dokumencie
„Założenia planu zaopatrzenia w energię elektryczną” lub miejscowym planie dotyczącym
gospodarki

niskoemisyjnej.

W

przypadku

braku

takowego

wymagane

będzie

przedstawienie ekonomicznego i ekologicznego uzasadnienia projektu.
Na obszarach aglomeracji częstochowskiej, kłobuckiej i myszkowskiej preferowane będą
projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i otoczenia
zewnętrznego osiedli budynków mieszkaniowych wielorodzinnych.
Na obszarach wiejskich preferowane będą projekty poprawy efektywności energetycznej
oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia w obiektach publicznych, jeśli stanowią część
wiązki projektu zakładającego kompleksową termomodernizację i wdrożenie systemu
sterowania zużyciem energii.
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Priorytet inwestycyjny (6a) - Zwiększenie inwestowania w sektor gospodarki
odpadami

celem

wypełnienia

zobowiązań

określonych

w

dorobku

prawnym

Unii

w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb
inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.
Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
Wsparcie w zakresie budowy/rozwoju/modernizacji zakładów odzysku i unieszkodliwiania
odpadów

komunalnych

uzyskać

mogą

wyłącznie

przedsięwzięcia

wpisane

do

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i jego uzupełniania w postaci planu
inwestycyjnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wsparcie kierowane
będzie do zakładów spełniających warunki lub dostosowujących się do funkcji regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
W

przypadku

interwencji

w

zakresie

kompleksowego

unieszkodliwiania

odpadów

zawierających azbest wspierane będą projekty usuwania i unieszkodliwiania materiałów
zawierających azbest z budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkaniowych
wielorodzinnych i jednorodzinnych w gminach i powiatach posiadających lokalny plan lub
program usuwania azbestu.
Priorytet inwestycyjny (6b) - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem
wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska
oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych,
określonych przez państwa członkowskie.
Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
W zakresie instalacji do zagospodarowania ścieków komunalnych preferowane będą
rozwiązania wykorzystujące możliwie najlepsze technologie opracowane przy współpracy
z uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi, pozwalające skutecznie utylizować
lub wtórnie wykorzystać przetworzone osady pościekowe.
W zakresie działań dotyczących budowy lub modernizacji sieci wodociągowych wspierane
mogą być tylko projekty na obszarach objętych kanalizacją ściekową i wskazane
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Priorytet inwestycyjny (6d) - ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej,
ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez
program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę.
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Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
Decyzją porozumienia samorządów Subregionu Północnego zrezygnowano z realizacji
przez jednostki samorządu terytorialnego tego działania w ramach RIT. Ze względu na
walory

przyrodnicze

Subregionu

wspierane

będą

projekty,

składane

w

trybie

konkursowym, przez dyrekcje parków krajobrazowych, gospodarstwa leśne Lasów
Państwowych, jednostki naukowo-badawcze oraz wyspecjalizowane w ochronie przyrody
organizacje

pozarządowe.

Preferowane

będą

projekty

realizowane

na

obszarach

chronionych pod względem przyrodniczym, w tym: na obszarach parków krajobrazowych
oraz obszarach chronionego krajobrazu.

Priorytet (8i) – dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych
zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także
poprzez

lokalne

inicjatywy

na

rzecz

zatrudnienia

oraz

wspieranie

mobilności

pracowników.
Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
Preferowane będą projekty kierowane do mieszkańców obszarów wskazanych w diagnozie Subregionu jako obszary zagrożone problemami społecznymi.
Priorytet

(8iii)

–

praca

na

własny

rachunek,

przedsiębiorczość

i

tworzenie

przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
Kryteria oceny:
Projekt powinien wpisywać się

w lokalną strategię rozwiązywania spraw społecznych,

a minimum 50% uczestników projektów powinno mieszkać na obszarach objętych
rewitalizacją, wskazanych w lokalnych programach rewitalizacji. Preferowane będą
projekty realizowane w wielosektorowym partnerstwie, w którym liderem jest jednostka
samorządu terytorialnego lub podmiot związany wg ustawy o samorządzie gminnym,
gospodarce

komunalnej.

Jednostka

realizująca

projekt

powinna

wykazać

się

doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć, w tym udzieleniem co najmniej
100 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przeprowadzeniem minimum 100
godzin

szkoleń,

100

godzin

doradztwa

grupowego

i

100

godzin

doradztwa

indywidualnego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
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Priorytet inwestycyjny (8iv) – równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach,
w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego
oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.
Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
Preferowane będą projekty realizowane na zasadzie wielosektorowego partnerstwa,
realizowane na obszarach wskazanych do rewitalizacji w lokalnych planach rewitalizacji,
tam gdzie z analiz wynika mała dostępność do usług opieki nad dziećmi do lat 3.
Preferowane także będą projekty na obszarach wiejskich adresowane do rodzin
pracowników dojeżdżających do pracy w mieście.

Priorytet (8v) - przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do
zmian.
Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
Preferowane

będą

uwzględniającym

projekty

porozumienie

realizowane
jednostki

w

wielosektorowym

samorządu

terytorialnego,

partnerstwie
reprezentanta

środowiska pracodawców i reprezentanta pracowników. Preferowane także będą projekty
związane z rozwojem branż wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji oraz branż
związanych ze specjalizacjami wskazanymi w Strategii Rozwoju Subregionu Północnego
oraz wynikające z zidentyfikowanych potrzeb rynku pracy (analizy potrzeb WUP, KSSE
i innych instytucji).
Priorytet inwestycyjny (8vi) – aktywne i zdrowe starzenie się.
Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
Projekty powinny być zgodne z mapą potrzeb wynikającą z lokalnych programów ochrony
zdrowia opartej na analizie danych o zachorowalności. Projekty dotyczące eliminowania
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy powinny wynikać ze wskazań lub być
efektem uzgodnień z PIP lub inną państwową instytucją zajmującą się ochroną warunków
pracy oraz być wynikiem ustaleń pracodawców i związków zawodowych.
Priorytet inwestycyjny (9i) – aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu
równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.
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Projekty zgłoszone w priorytecie 9i, zgodne z celem szczegółowym 1 – wzrost zdolności
do

zatrudnienia

osób

wykluczonych

i

zagrożonych

wykluczeniem

społecznym

–

uzupełniane komplementarnymi działaniami z VIII osi priorytetowej RPO, powinny
wynikać z gminnych lub powiatowych dokumentów programowych, w tym Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych, identyfikujących mapę potrzeb. Preferowane
będą formy działań zakładające wielosektorowe partnerstwo, w tym angażujące do
współdziałania osoby z grupy beneficjentów działania.
W ramach RIT realizowane będą projekty dotyczące celu 2 priorytetu inwestycyjnego 9i –
wzmocnienie

aktywności

społecznej

i

zawodowej

społeczności

lokalnych

zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne.
Projekty powinny być komplementarne z formami działań określonymi w X osi
priorytetowej (Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna), koncentrując się
na obszarach wskazanych w Diagnozie i w Strategii Rozwoju Subregionu Północnego.
Uwzględniane

mogą

być

wyłącznie

projekty

wynikające

z

lokalnych

strategii

rozwiązywania problemów społecznych, wpisane do lokalnych planów rewitalizacji,
realizowane w wielosektorowym partnerstwie angażującym osoby z grup beneficjentów
działania. Preferowane będą wiązki projektów łączące działania z osi priorytetowej VIII,
IX i X.
Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
Preferowane będą projekty wynikające z wielosektorowego partnerstwa, w którym
liderem jest jednostka samorządu terytorialnego oraz powstałe z wykorzystaniem
narzędzia partycypacji społecznej (w tym budżetu obywatelskiego) i angażowania
lokalnej społeczności w formie wolontariatu.

Priorytet inwestycyjny (9iv) – ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym.
Cel szczegółowy 1 – wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
Projekty związane z realizacją celu wynikać powinny z lokalnych programów włączenia
społecznego, w tym strategii rozwiązywania problemów społecznych. Powinny być one
dopełnieniem działań z zakresu rewitalizacji, określonych w 10 osi priorytetowej.
Preferowane

jest

uzupełnienie

lub

komplementarność

projektów

z

projektami
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wynikającymi

z

VIII

osi

priorytetowej.

Preferowane

będą

projekty

realizowane

w wielosektorowym partnerstwie.
Cel szczegółowy 2 – wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie.
Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
Projekty

wynikać

powinny

z

udokumentowanej

mapy

potrzeb

gmin

wskazanej

w dokumentach strategicznych (strategia rozwiązywania problemów społecznych, gminny
program opieki zdrowotnej, gminny program ochrony zdrowia psychicznego, programy
prorodzinne, programy wspierania osób niepełnosprawnych), zgodnymi z Planem Działań
przyjętym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.
Preferowane będą projekty uzupełniane działaniami z zakresu rewitalizacji (X oś
priorytetowa). Przy projektach wymagane jest uzasadnienie, że ich realizacja nie
prowadzi do naruszenia konkurencji między podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne.
Priorytet inwestycyjny (9a) - inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które
przyczyniają

się

do

rozwoju

krajowego,

regionalnego

i

lokalnego,

zmniejszania

nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy
dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług
instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych.
Cel szczegółowy 2 - lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem.
Realizowane w ramach tego działania projekty powinny być uzupełnione projektami z IX
osi priorytetowej (priorytety 9i i 9iv).
Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
Preferowane będą projekty realizowane w wielosektorowym partnerstwie, których liderem
będzie jednostka samorządu terytorialnego, realizowane na obszarach wskazanych
w lokalnych programach rewitalizacji i wynikać z zawartych w tych programach analiz.
Priorytet

inwestycyjny

(9b)

-

wspieranie

rewitalizacji

fizycznej,

gospodarczej

i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.
Projekty wynikać powinny z lokalnych programów rewitalizacyjnych. Projekty powinny
być uzupełniające wobec zadań realizowanych w ramach VIII i IX osi priorytetowej.
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Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
Preferowane

będą

projekty

dotyczące

zagospodarowania

przestrzeni

miejskich,

poprzedzone sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
zawarciem, poprzedzonej konsultacjami społecznymi, umowy z lokalną społecznością,
określającej plan i harmonogram realizacji projektu rewitalizacyjnego. Projekty z zakresu
renowacji lub modernizacji budynków i przestrzeni publicznej muszą wynikać i być
częścią szerszej wiązki projektów dotyczących rewitalizacji społecznej, gospodarczej lub
kulturalnej. Projekty tworzące lub wzmacniające istniejące instytucje kultury muszą
uwzględniać w pierwszym rzędzie potrzeby lokalnej społeczności, w tym wpływ na rozwój
lokalnej przedsiębiorczości.
Priorytet inwestycyjny (10i) - ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego
z uwzględnieniem formalnych,

nieformalnych

i pozaformalnych

ścieżek kształcenia

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
Preferowane będą projekty wynikające z lokalnych strategii rozwoju usług edukacyjnych.
W przypadku braku lokalnych strategii przy projektach dotyczących adaptacji nowych
pomieszczeń i ich doposażenia w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych
oczekiwane jest przedstawienie analizy demograficznej wskazującej zasadność inwestycji
w perspektywie wieloletniej. Przy projektach mających na celu wydłużenie godzin pracy
lub wprowadzenie dodatkowych zajęć niezbędne jest przedstawienie analiz, że projekt nie
doprowadzi

do

korzystania

z

wykluczenia,
nowych

usług.

z

powodów
W

każdym

materialnych,
przypadku

części

dzieci

preferowane

w

zakresie

będą

projekty

wspierające, poprzez opiekę nad dziećmi, powrót matek na rynek pracy.
Priorytet inwestycyjny (10iii) – wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie
o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych,
poszerzenie

wiedzy,

podnoszenie

umiejętności

i

kompetencji

siły

roboczej

oraz

promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe
i potwierdzanie nabytych kompetencji.
Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
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Preferowane będą projekty wynikające z lokalnych programów (strategii rozwoju usług
edukacyjnych, strategii rozwiązywania problemów społecznych) identyfikujących mapę
potrzeb w zakresie edukacji osób starszych o niskich kwalifikacjach lub adresowane do
mieszkańców obszarów wskazanych jako problemowe w Strategii Rozwoju Subregionu
Północnego (zdegradowane dzielnice miast i obszary wiejskie na wschodnich peryferiach
Subregionu) oraz na obszarach wskazanych w lokalnych programach rewitalizacji.
Priorytet inwestycyjny (10 iv) - lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia
do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu
zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich
jakości,

w

tym

poprzez

mechanizmy

prognozowania

umiejętności,

dostosowania

programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną
naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
W projektach dotyczących doposażenia szkół wymagane będą analizy demograficzne
i społeczno-gospodarcze uzasadniające trwałość projektu. W projektach dotyczących
poprawy jakości kształcenia w szkołach zawodowych wymagane jest partnerstwo
z lokalnymi

organizacjami

projektowanych

zmian

pracodawców

odpowiadał

lub

przedsiębiorców,

zgłaszanym

przez

tak

by

pracodawców

kierunek

potrzebom.

Preferowane będą projekty realizowane przez placówki publiczne adresowane do
mieszkańców obszarów wskazanych w Strategii Rozwoju Subregionu Północnego jako
obszary problemowy (zdegradowane dzielnice miast i obszary wiejskie, zwłaszcza
wschodniej

części

Subregionu).

Preferowane

będą

projekty

chroniące

unikatowe

umiejętności rzemieślnicze wynikające z tradycji mieszkańców Subregionu.
Priorytet inwestycyjny (10a) - inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez
rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
Cel

szczegółowy

1

–

zwiększona

liczba

miejsc

w

placówkach

wychowania

przedszkolnego.
Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
Preferowane będą projekty wynikające z lokalnych strategii rozwoju usług edukacyjnych.
W przypadku braku lokalnych strategii przy projektach budowy/rozbudowy obiektów
oświatowych

w

celu

utworzenia

nowych

miejsc

przedszkolnych

oczekiwane

jest

przedstawienie analizy demograficznej wskazującej zasadność inwestycji w perspektywie
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wieloletniej.

Preferowane będą projekty, które – w fazie koncepcji – ustalane były

w wyniku konsultacji społecznej z lokalną społecznością. Wymagana jest analiza
ekonomiczna wskazująca

możliwość zapewnienia

środków

w

budżecie

gminy

na

utrzymanie placówki w perspektywie 5 – letniej.
Cel szczegółowy 2 – zwiększone kompetencje uczniów szkół kształcących w zawodach.
Wskazania wynikające z diagnozy Subregionu Północnego:
Preferowane będą projekty wynikające z lokalnych strategii rozwoju usług edukacyjnych.
Przy braku takowych wymagane będą analizy przedstawiające sytuację demograficzną,
przewidywalne

potrzeby

rynku

pracy,

uwarunkowania

związane

z

lokalnymi

specjalizacjami i unikatowymi, wynikającymi z tradycji, umiejętnościami rzemieślniczymi,
wskazanymi przez Izbę Rzemieślniczą. Projekty powinny być zbieżne z projektami
wskazywanymi w priorytetach z osi priorytetowej XI

(cel – dostosowanie systemów

edukacji do potrzeb rynku pracy). Preferowane będą projekty wpisujące się w lokalny
program rewitalizacji.
Koncepcje projektów powinny wynikać z ustaleń konsultacji prowadzonej z lokalnymi
pracodawcami pod kątem przyszłościowych potrzeb rynku pracy. Preferowane będą
projekty

realizowane

udokumentowanej

przez

pisemnie

szkoły
np.

w

publiczne
formie

w

partnerstwie

zawartej

lub

umowy,

we

współpracy

porozumienia,

listu

intencyjnego z podmiotami gospodarczymi oraz/lub wyższymi uczelniami.

9. Plan finansowy.
W ramach realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego
zostaną zaangażowane 92,9 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i 11,2 mln EUR z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wielkość środków publicznych
pochodzących

z

budżetów

beneficjentów

zaangażowanych

we

współfinansowanie

projektów w ramach RIT została wstępnie oszacowana na poziomie 26,3 mln EUR.
Środki europejskie zostaną uzupełnione wkładem własnym beneficjentów, pochodzącym z
nadwyżki budżetowej lub z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
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Priorytet Strategii
Rozwoju Subregionu
Północnego

PRIORYTET A.
Subregion Północny
obszarem rozwoju
gospodarczego opartego
na kreatywności i wiedzy
mieszkańców

Cel Strategii
Rozwoju
Subregionu
Północnego
A.1. Dostosowanie
usług edukacyjnych
do potrzeb nowej
gospodarki

Oś priorytetowa/ działanie/
poddziałanie

XII Infrastruktura edukacyjna
Działanie 12.2 Infrastruktura
kształcenia zawodowego
Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura
kształcenia zawodowego - RIT

Cel tematyczny UE

CT 10. Inwestowanie w
kształcenie, szkolenie oraz
szkolenie zawodowe na rzecz
zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie.

XI Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego
Działanie 11.2 Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie
zawodowe uczniów
Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie
szkolnictwa zawodowego- RIT

A.2. Infrastruktura
rozwoju
gospodarczego

Priorytet inwestycyjny UE

Wsparcie UE
[EUR]

Środki własne na
dofinansowanie

10a inwestycje w kształcenie, szkolenie i
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania
umiejętności i uczenia się przez całe życie
poprzez rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej

3 089 553,00

1 041 700,95

10iv lepsze dostosowanie systemów
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku
pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu
kształcenia do etapu zatrudnienia oraz
wzmocnienie systemów kształcenia i
szkolenia zawodowego i ich jakości, w
tym poprzez mechanizmy prognozowania
umiejętności, dostosowania programów
nauczania oraz tworzenia i rozwoju
systemów uczenia się poprzez praktyczną
naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

4 427 788,00

781 530,27

III Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.1 Poprawa warunków do
rozwoju MŚP
Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie
terenów inwestycyjnych na obszarach
typu brownfield

CT 3. Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP,
sektora rolnego (w
odniesieniu do EFRROW) oraz
sektora rybołówstwa i
akwakultury (w odniesieniu
do EFMR)

3a promowanie przedsiębiorczości, w
szczególności poprzez ułatwianie
gospodarczego wykorzystywania nowych
pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu
nowych firm, w tym również poprzez
inkubatory przedsiębiorczości

500 000,00

104 636,25

VIII Regionalne kadry gospodarki
opartej na wiedzy
Działanie 8.2 Wzmacnianie
potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich
pracowników.
Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla
przedsiębiorców i ich pracowników w

CT 8. Promowanie trwałego i
wysokiej jakości zatrudnienia
oraz wsparcie mobilności
pracowników

8v przystosowanie pracowników,
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do
zmian

402 600,00

60 390,00
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zakresie rozwoju przedsiębiorstwa RIT
A.4. Aktywizacja
gospodarcza osób
bezrobotnych i
absolwentów szkół

IX Włączenie społeczne
Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie
potencjału społeczno-zawodowego
społeczności lokalnych – RIT

CT 9. Promowanie włączenia
społecznego, walka z
ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

IX Włączenie społeczne
Działanie 9.2 Dostępne i efektywne
usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.2 – Rozwój usług
społecznych i zdrowotnych - RIT
VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.3 Wsparcie dla osób
zamierzających rozpocząć
prowadzenie działalności
gospodarczej
Poddziałanie 7.3.2 Promocja
samozatrudnienia na obszarach
rewitalizowanych– RIT

CT 8. Promowanie trwałego i
wysokiej jakości zatrudnienia
oraz wsparcie mobilności
pracowników

XI Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego
Działanie 11.4 Podnoszenie
kwalifikacji zawodowych osób
dorosłych
Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie
ustawiczne - RIT

CT 10. Inwestowanie w
kształcenie, szkolenie oraz
szkolenie zawodowe na rzecz
zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.1 Aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu

CT 8. Promowanie trwałego i
wysokiej jakości zatrudnienia
oraz wsparcie mobilności

9i aktywne włączenie, w tym z myślą o
promowaniu równych szans oraz
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu
szans na zatrudnienie

2 496 456,00

1 041 389,47

9iv ułatwianie dostępu do niedrogich,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym

1 385 427,00

327 528,78

8iii praca na własny rachunek,
przedsiębiorczość i tworzenie
przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

1 073 600,00

161 040,00

469 700,00

82 888,24

603 901,00

90 585,00

10iii wyrównanie dostępu do uczenia się
przez całe życie o charakterze
formalnym, nieformalnym i
pozaformalnym wszystkich grup
wiekowych, poszerzenie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji
siły roboczej oraz promowanie
elastycznych ścieżek kształcenia, w tym
poprzez doradztwo zawodowe i
potwierdzenie nabytych kompetencji

8i dostęp do zatrudnienia dla osób
poszukujących pracy i biernych
zawodowo, w tym długotrwale
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Poddziałanie 7.1.2 Poprawa
zdolności do zatrudnienia osób
poszukujących pracy i pozostających
bez pracy na obszarach
rewitalizowanych – RIT
B.5. Rozwój usług
publicznych, ze
szczególnym
uwzględnieniem
usług kierowanych do
rodzin z małymi
dziećmi i do osób
starszych

VIII Regionalne kadry gospodarki
opartej na wiedzy
Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju
warunków do godzenia życia
zawodowego i prywatnego

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku
pracy, także poprzez lokalny inicjatyw na
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie
mobilności pracowników

CT 8. Promowanie trwałego i
wysokiej jakości zatrudnienia
oraz wsparcie mobilności
pracowników

8iv równość mężczyzn i kobiet we
wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do
zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie
życia zawodowego i prywatnego oraz
promowanie równości wynagrodzeń za
taką samą pracę

CT 10. Inwestowanie w
kształcenie, szkolenie oraz
szkolenie zawodowe na rzecz
zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

10a inwestycje w kształcenie, szkolenie i
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania
umiejętności i uczenia się przez całe życie
poprzez rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej

XI Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego
Działanie 11.1 Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości edukacji
elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego
Poddziałanie 11.1.2 Wzrost
upowszechnienia wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej - RIT
PRIORYTET C.
Subregion Północny
bogaty różnorodnością
kulturową i przyrodniczą,
chroniący wysoką jakość
środowiska naturalnego

C.4. Poprawa jakości
wód
powierzchniowych i
zwiększenie
możliwości małej
retencji wodnej

201 300,00

30 195,00

4 462 687,00

1 026 477,16

184 471,00

56 044,65

23 062 494,00

26 521 868,38

Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie
dostępu do usług opiekuńczych nad
dziećmi do 3 lat - RIT
XII Infrastruktura edukacyjna
Działanie 12.1 Infrastruktura
wychowania przedszkolnego
Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura
wychowania przedszkolnego - RIT

PRIORYTET B.
Subregion Północny
obszarem równych szans,
spójnym pod względem
komunikacyjnym i
społecznym

pracowników

V Ochrona środowiska i efektywne
wykorzystanie zasobów
Działanie 5.1 Gospodarka wodnościekowa
Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka
wodno-ściekowa - RIT

10i ograniczenie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej
edukacji elementarnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem
formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia
umożliwiających ponowne podjęcie
kształcenia i szkolenia
CT 6. Zachowanie i ochrona
środowiska naturalnego oraz
wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

6b inwestowanie w sektor gospodarki
wodnej celem wypełnienia zobowiązań
określonych w dorobku prawnym Unii w
zakresie środowiska oraz zaspokojenia
wykraczających poza te zobowiązania
potrzeb inwestycyjnych, określonych
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przez państwa członkowskie
4e promowanie strategii niskoemisyjnych
dla wszystkich rodzajów terytoriów, w
szczególności dla obszarów miejskich, w
tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i
działań adaptacyjnych mających
oddziaływanie łagodzące na zmiany
klimatu

4 242 862,00

980 341,87

IV Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii i
gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.1 Odnawialne źródła
energii
Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne
źródła energii - RIT

4a wspieranie wytwarzania i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych

8 956 886,00

3 067 760,59

4c wspieranie efektywności
energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w
infrastrukturze publicznej, w tym w
budynkach publicznych i w sektorze
mieszkaniowym

18 252 988,00

4 184 429,74

D.3. Realizacja
niskoemisyjnych
strategii dla obszarów
miejskich, w tym
promowanie
transportu
publicznego

IV Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii i
gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.3 Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła
energii w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.2 Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła
energii w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej - RIT
IV Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii i
gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.5 Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne
oświetlenie
Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne

4e promowanie strategii niskoemisyjnych
dla wszystkich rodzajów terytoriów, w
szczególności dla obszarów miejskich, w
tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i
działań adaptacyjnych mających
oddziaływanie łagodzące na zmiany
klimatu

18 291 365,00

6 025 833,54

D.2. Poprawa
połączeń
transportowych
między miastami oraz
między miastami i
obszarami wiejskimi

C.2. Wzmocnienie
bezpieczeństwa
energetycznego
poprzez działania na
rzecz efektywności
energetycznej i
wykorzystanie energii
ze źródeł
odnawialnych

PRIORYTET D.
Wzmocnienie
regionotwórczych funkcji
Częstochowy oraz
powiązań z otaczającym
obszarem funkcjonalnym

IV Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii i
gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.5 Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne
oświetlenie
Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne
oświetlenie - RIT

CT 4. Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach
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oświetlenie - RIT
D.4. Kompleksowa
rewitalizacja
zaniedbanych dzielnic
wyznaczonych w
lokalnych planach
rewitalizacji

X Rewitalizacja oraz infrastruktura
społeczna i zdrowotna
Działanie 10.2 Rozwój
mieszkalnictwa socjalnego,
wspomaganego i chronionego oraz
infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie 10.2.2 Rozwój
mieszkalnictwa socjalnego,
wspomaganego i chronionego oraz
infrastruktury usług społecznych RIT
X Rewitalizacja oraz infrastruktura
społeczna i zdrowotna
Działanie 10.3 Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych - RIT

CT 9. Promowanie włączenia
społecznego, walka z
ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

9a inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
i społeczną, które przyczyniają się do
rozwoju krajowego, regionalnego i
lokalnego, zmniejszania nierówności w
zakresie stanu zdrowia, promowanie
włączenia społecznego poprzez lepszy
dostęp do usług społecznych,
kulturalnych i rekreacyjnych, oraz
przejścia z usług instytucjonalnych na
usługi na poziomie społeczności lokalnych

5 190 856,00

1 020 380,03

9b wspieranie rewitalizacji fizycznej,
gospodarczej i społecznej ubogich
społeczności i obszarów miejskich i
wiejskich

6 865 672,00

2 822 148,05
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Oś priorytetowa/ działanie/
poddziałanie

3a promowanie przedsiębiorczości, w
szczególności poprzez ułatwianie
gospodarczego wykorzystywania nowych
pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu
nowych firm, w tym również poprzez
inkubatory przedsiębiorczości

Wartość
całkowita

Wartość
dofinansowania
UE

Wkład własny

Źródło
finansowania
wkładu
własnego

604 636,25

500 000,00

104 636,25

Środki własne/
kredyt

4a wspieranie wytwarzania i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych

12 024 646,59

8 956 886,00

3 067 760,59

Środki własne/
kredyt

4c wspieranie efektywności energetycznej,
inteligentnego zarządzania energią i
wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej, w tym w
budynkach publicznych i w sektorze
mieszkaniowym

22 437 417,74

18 252 988,00

4 184 429,74

Środki własne/
kredyt

4e promowanie strategii niskoemisyjnych
dla wszystkich rodzajów terytoriów, w
szczególności dla obszarów miejskich, w
tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i
działań adaptacyjnych mających
oddziaływanie łagodzące na zmiany
klimatu

29 540 402,41

22 534 227,00

7 006 175,41

Środki własne/
kredyt

6b inwestowanie w sektor gospodarki
wodnej celem wypełnienia zobowiązań
określonych w dorobku prawnym Unii w
zakresie środowiska oraz zaspokojenia
wykraczających poza te zobowiązania
potrzeb inwestycyjnych, określonych przez
państwa członkowskie

26 521 868,14

23 062 494,00

3 459 374,14

Środki własne/
kredyt

8i dostęp do zatrudnienia dla osób
poszukujących pracy i biernych zawodowo,
w tym długotrwale bezrobotnych oraz
oddalonych od rynku pracy, także poprzez
lokalny inicjatyw na rzecz zatrudnienia
oraz wspieranie mobilności pracowników

694 486,00

603 901,00

90 585,00

Środki własne/
kredyt

1 234 640,00

1 073 600,00

161 040,00

8iii praca na własny rachunek,
przedsiębiorczość i tworzenie
przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych

Środki własne/
kredyt
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mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

8v przystosowanie pracowników,
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

462 990,00

402 600,00

60 390,00

Środki własne/
kredyt

8iv równość mężczyzn i kobiet we
wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do
zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie
życia zawodowego i prywatnego oraz
promowanie równości wynagrodzeń za
taką samą pracę

231 495,00

201 300,00

30 195,00

Środki własne/
kredyt

9a inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i
społeczną, które przyczyniają się do
rozwoju krajowego, regionalnego i
lokalnego, zmniejszania nierówności w
zakresie stanu zdrowia, promowanie
włączenia społecznego poprzez lepszy
dostęp do usług społecznych, kulturalnych i
rekreacyjnych, oraz przejścia z usług
instytucjonalnych na usługi na poziomie
społeczności lokalnych

6 211 236,03

5 190 856,00

1 020 380,03

Środki własne/
kredyt

9b wspieranie rewitalizacji fizycznej,
gospodarczej i społecznej ubogich
społeczności i obszarów miejskich i
wiejskich

9 687 820,05

6 865 672,00

2 822 148,05

Środki własne/
kredyt

9i aktywne włączenie, w tym z myślą o
promowaniu równych szans oraz
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu
szans na zatrudnienie

3 537 845,47

2 496 456,00

1 041 389,47

Środki własne/
kredyt

9iv ułatwianie dostępu do niedrogich,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym

1 712 955,78

1 385 427,00

327 528,78

Środki własne/
kredyt

240 515,65

184 471,00

56 044,65

10i ograniczenie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej
oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem
formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia
umożliwiających ponowne podjęcie

Środki własne/
kredyt
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kształcenia i szkolenia

10iv lepsze dostosowanie systemów
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku
pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu
kształcenia do etapu zatrudnienia oraz
wzmocnienie systemów kształcenia i
szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym
poprzez mechanizmy prognozowania
umiejętności, dostosowania programów
nauczania oraz tworzenia i rozwoju
systemów uczenia się poprzez praktyczną
naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

5 209 318,27

4 427 788,00

781 530,27

Środki własne/
kredyt

10iii wyrównanie dostępu do uczenia się
przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich
grup wiekowych, poszerzenie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji
siły roboczej oraz promowanie
elastycznych ścieżek kształcenia, w tym
poprzez doradztwo zawodowe i
potwierdzenie nabytych kompetencji

552 588,24

469 700,00

82 888,24

Środki własne/
kredyt

10a inwestycje w kształcenie, szkolenie i
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania
umiejętności i uczenia się przez całe życie
poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej

5 489 164,16

4 462 687,00

1 026 477,16

Środki własne/
kredyt

10a inwestycje w kształcenie, szkolenie i
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania
umiejętności i uczenia się przez całe życie
poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej

4 131 252,95

3 089 553,00

1 041 700,95

Środki własne/
kredyt

130 525 278,73

104 160 606,00

26 364 673,73

Razem
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10. Odniesienie do instrumentów finansowych.
W

ramach

Strategii

RIT

subregionu

północnego

województwa

śląskiego

nie przewiduje się wsparcia dla projektów finansowych w ramach mechanizmów
finansowania zwrotnego.

11. Odniesienie do wymagań w zakresie Strategicznej Oceny
Oddziaływania na Środowisko.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zwrócił się do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinię w sprawie możliwości odstąpienia od
przeprowadzenia

strategicznej

oceny

oddziaływania

na

środowisko

dla

Strategii

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych..
Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku RDOŚ stwierdziła, iż Strategia ZIT nie jest
dokumentem, dla którego w art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227

z

późn.

zm.)

zostały

określone

podstawy

uzasadniające

odstąpienie

od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przychylił się do wniosku Instytucji
Zarządzającej

o

odstąpienie

od

obowiązku

przeprowadzenia

strategicznej

oceny

oddziaływania na środowisko.
Strategia RIT to dokument o charakterze strategicznym, który nie przesądza
o

konkretnych

lokalizacjach

przedsięwzięć,

technologii

stosowanej

w

trakcie

ich realizacji a potem funkcjonowania.
Możliwe oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć realizowanych w wyniku wdrożenia
Strategii RIT będzie rozpatrywane podczas procedowania możliwości finansowania
poszczególnych inwestycji. W przypadku zamierzeń, które mogą znacząco oddziaływać na
środowisko zostanie przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko,
w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego

ochronie,

udziale

społeczeństwa

w

ochronie

środowiska

oraz

o

ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Analizy, w ramach
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powyższej procedury, stanowić będą podstawę o podjęciu decyzji o dopuszczalności
realizacji, a w szczególności zakresie danej inwestycji.
Regionalny

Dyrektor

Ochrony

Środowiska

w

Katowicach

w

piśmie

z

dnia

13 września 2013 r., znak: WOOŚ.410.325.2013.RK1 zaopiniował pozytywnie Regionalny
Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddany strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko.
W związku z tym, że Strategia RIT będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego, dla którego sporządzono prognozę oddziaływania
na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska nie stwierdził konieczności przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu, tj. Strategii
Zintegrowanych

Inwestycji

Terytorialnych,

pod

warunkiem

spełnienia

kryteriów

wymienionych w art. 49 ww. ustawy.

12. Raport z przygotowania Strategii RIT
Pierwsze konsultacje poświęcone wyborowi obszarów przeznaczonych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 pojawiły się na warsztatach Komisji ds. Unii Europejskiej Śląskiego Związku Gmin i Powiatów poświęconej identyfikacji typów projektów istotnych z punktu widzenia regionu i subregionów w kontekście przyszłego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Warsztaty te odbyły się w dniach 28-29
listopada 2011 r. w Ustroniu, 19 grudnia 2011 r. w Częstochowie oraz 16-17 stycznia
2012 r. w Wiśle. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele gmin i powiatów województwa śląskiego – w większości członkowie Komisji ds. UE działającej w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
Prace nad Regionalnymi Inwestycjami Terytorialnymi rozpoczęły się w 2012 r. Do udziału
w konsultacjach zostały zaproszone wszystkie zainteresowane samorządy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego subregionu północnego.
W grudniu 2012 r. powołany został Zespół Roboczy ds. Przygotowania Programu Rozwoju
Subregionu Północnego. W skład zespołu weszli przedstawiciele:
-

Urzędu Miasta Częstochowy,

-

Starostwa Powiatowego w Częstochowie,

-

Starostwa Powiatowego w Kłobucku,

-

Starostwa Powiatowego w Myszkowie,

-

Urzędu Miasta w Kłobucku,

-

Urzędu Miasta w Myszkowie.
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Współpraca Zespołu Roboczego przyjęła formę spotkań i konsultacji, które odbyły się
w następujących terminach:
-

24.01.2013 r.

-

28.01.2013 r.

-

01.10.2013 r.

-

23.10.2013 r.

-

14.11.2013 r.

Proces przygotowania Strategii RIT miał od początku szeroką formułę partnerstwa, opartą na konstruktywnym dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi osobami i instytucjami.
W trakcie uzgadniania listy projektów przygotowywanych do realizacji w ramach RIT odbywały się również spotkania Reprezentacji Subregionu z burmistrzami i wójtami powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego. Odbywały się także spotkania z
przedstawicielami Instytucji Zarządzającej RPO WSL.
-

5.12.2012 r. - Posiedzenie Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Częstochowskiego,

-

6.02.2013 r. – spotkanie w sprawie propozycji inwestycji strategicznych dla Subregionu Północnego – udział przedstawicieli IZ RPO WSL oraz przedstawicieli jst subregionu północnego,

-

28.02.2013 r. – spotkanie przedstawicieli jst subregionu północnego w sprawie propozycji inwestycji strategicznych dla Subregionu Północnego,

-

1.03.2013 r. – spotkanie w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – w spotkaniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Śląskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz członkowie Klubu
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Częstochowskiego,

-

08.04.2013 r. i 27.05.2013 r. warsztaty dotyczące Strategii Rozwoju Subregionu Północnego, których uczestnikami byli przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych,

-

20.06.2013 r. - Przedstawienie informacji dotyczących projektów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego oraz Prezentacja propozycji założeń do
Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – Klubu Wójtów,
Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Częstochowskiego,

-

13.08.2013 r. – spotkanie dotyczące Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

W Subregionie Północnym przeprowadzono wielostopniowy proces konsultacji.
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Etap 1 - Przeprowadzony w okresie styczeń-maj 2013 r. polegał na analizie projektów
zgłoszonych do Bazy Partner III, która stanowiła zbiór propozycji projektów do RPO WSL
2014-2020.
Etap 2 - Przeprowadzony w okresie czerwiec – sierpień 2013 polegał na analizie propozycji zebranych na drodze ankiet przez spółdzielnie mieszkaniowe
Etap 3 - Przeprowadzony w okresie listopad – grudzień 2013 obejmuje konsultacje społeczne z udziałem przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli budynków poprzez:
-

Radę Zrównoważonego Rozwoju,

-

Instytucje Otoczenia Biznesu – Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Działania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
były także omawiane na spotkaniach w poszczególnych powiatach z udziałem władz powiatu i władz gmin:
Powiat Częstochowski:
-

04.10.2013 r.,

-

10.10.2013 r.,

-

14.10.2013 r.,

-

17.10.2013 r.,

-

15.11.2013 r.

Powiat Kłobucki:
-

07.10.2013 r.,

-

16.10.2013 r.,

-

15.11.2013 r.

Powiat Myszkowski:
-

08.10.2013 r.,

-

10.10.2013 r.,

-

14.10.2013 r.,

-

16.10.2013 r.,

-

15.11.2013 r.,

-

21.11.2013 r.,

-

22.11.2013 r.,

-

25.11.2013 r.

Wersja ostateczna Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu
Północnego
udostępniona

była

przedmiotem
wszystkim

konsultacji

społecznych.

zainteresowanym

na

Treść
stronie

strategii

została

internetowej
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http://www.fe.czestochowa.pl/page/4318,regionalne-inwestycje-terytorialne.html.
Dodatkowo

poprzez

samorządowych,

e-mail

organizacji

przesłano

dokument

gospodarczych,

do

przedstawicieli

organizacji

jednostek

pozarządowych,

uczelni

wyższych i szkół zawodowych. W dniu 14 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Miasta
Częstochowy

odbyło

się

podsumowanie

konsultacji

z

udziałem

kilkudziesięciu

przedstawicieli jst, organizacji gospodarczych i pozarządowych oraz szkół.

13. Opis systemu wdrażania
Celem

przygotowania

i

wdrożenia

RIT

zawarte

zostało

Porozumienie,

którego

sygnatariuszami są gminy i powiaty Subregionu Północnego. Uczestnicy Porozumienia
określili Lidera realizacji RIT oraz wybrali Reprezentację Subregionu. Lider pełnić będzie,
w imieniu Porozumienia, obowiązki Instytucji Pośredniczącej w zakresie określonym przez
RPO WSL 2014-2020.
Strony Porozumienia zgodnie postanowiły, iż w strukturze organizacyjnej RIT Subregionu
Północnego Strony działają w ramach:
-

Zgromadzenia Ogólnego RIT,

-

Komitetu Sterującego RIT,

-

Lidera RIT,

-

Sekretariatu RIT.

Dopuszcza się możliwość powoływania przez Sekretariat RIT w miarę potrzeb grup
roboczych i zespołów o charakterze zadaniowym lub doradczo-eksperckim spośród
wyznaczonych przedstawicieli Stron Porozumienia.
Zgromadzenie Ogólne RIT:

1. Zgromadzenie Ogólne RIT Subregionu Północnego pełni funkcję opiniodawczą
w procesie

przyjmowania

i

zmian

Strategii

RIT

Subregionu

Północnego

oraz

rekomenduje przyjęcie Strategii RIT Subregionu Północnego oraz jej zmian Instytucji
Pośredniczącej w realizacji RIT Subregionu Północnego.
2. W skład Zgromadzenia Ogólnego RIT wchodzą przedstawiciele wszystkich jednostek
samorządu terytorialnego sygnatariuszy niniejszego Porozumienia.
3. W

pracach

Zgromadzenia

Ogólnego

RIT

uczestniczą

przedstawiciele

organów

wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego lub osoby ich reprezentujące (po
jednej osobie z każdej gminy). Każdy członek ma w głosowaniu jeden głos.
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4. Zgromadzenie Ogólne RIT obraduje na posiedzeniach, które zwołuje Prezydent Gminy
Miasta Częstochowa lub osoba przez niego wskazana.
5. Zgromadzenie Ogólne RIT rekomenduje przyjęcie Strategii RIT Subregionu Północnego
lub jej zmian poprzez wydanie pozytywnej opinii, przyjętej w drodze Uchwały co
najmniej 2/3 składu Zgromadzenia.
6. Zgromadzenie Ogólne RIT może podejmować Uchwały w trybie obiegowym. Zasady
organizacji trybu obiegowego ustala Prezydent Gminy Miasta Częstochowa lub osoba
przez niego wskazana.
7. IP przyjmuje Strategię RIT oraz jej zmiany po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zgromadzenia Ogólnego RIT i przedkłada ją IZ RPO WSL oraz ministrowi właściwemu
do spraw rozwoju regionalnego.

Komitet Sterujący RIT:
1. Komitet Sterujący RIT Subregionu Północnego pełni funkcję programowo-opiniodawczą
w realizacji RIT Subregionu Północnego w oparciu o Strategię RIT, w szczególności w
zakresie zadań związanych z wdrażaniem, koordynacją, monitorowaniem i oceną RIT
Subregionu Północnego.
2. Pracami Komitetu Sterującego RIT kieruje Przewodniczący, którym jest Prezydent
Gminy Miasto Częstochowa lub osoba go reprezentująca.
3. W skład Komitetu Sterującego wchodzą reprezentanci Stron, którymi są:
Prezydent Miasta Częstochowa,
Starosta Powiatu Częstochowskiego,
Starosta Powiatu Kłobuckiego,
Starosta Powiatu Myszkowskiego,
Burmistrz Kłobucka,
Burmistrz Miasta Myszków.
4. Do zadań Komitetu Sterującego należy w szczególności:
-

Akceptacja propozycji list projektów wybranych do dofinansowania w ramach RIT
Subregionu Północnego w ramach RPO WSL.

-

Przyjmowanie raportów, i innych dokumentów dotyczących monitoringu i oceny
wdrażania Strategii RIT Subregionu Północnego.

-

Akceptacja sprawozdań z wdrażania RIT w Subregionie Północnym przedkładanych
przez Sekretariat RIT.

5. W

pracach

Komitetu

Sterującego

RIT

uczestniczą

przedstawiciele

organów

wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 3 lub
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osoby ich reprezentujące (po jednej osobie z każdej gminy). Każdy członek ma w
głosowaniu jeden głos.
6. W pracach Komitetu Sterującego RIT z głosem doradczym mogą uczestniczyć
przedstawiciele ministerstwa właściwego do spraw rozwoju regionalnego, samorządu
województwa śląskiego oraz zaproszeni przez Przewodniczącego eksperci zewnętrzni.
7. Komitet Sterujący RIT obraduje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący
Komitetu. Komitet może być zwołany także na pisemny wniosek 1/3 składu Komitetu
Sterującego, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku do Sekretariatu RIT
Subregionu Północnego.
8. Komitet Sterujący wyraża swoją wolę w formie Uchwał.

9. Uchwały Komitetu Sterującego zapadają w drodze konsensusu, zaś w przypadku braku
konsensusu, zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy
składu jego członków.
10.

Podmiotem upoważnionym do realizacji Uchwał Komitetu Sterującego jest

Prezydent Miasta Częstochowy.
Lider Porozumienia RIT:

1. Funkcję Lidera Porozumienia w realizacji RIT Subregionu Północnego ramach RPO WSL
pełni Gmina Miasto Częstochowa.
2. Do zadań Lidera Porozumienia należy

reprezentowanie wszystkich jednostek

samorządu terytorialnego, będących Stronami niniejszego Porozumienia, w realizacji
zadań związanych z przygotowaniem, koordynacją, wdrażaniem, monitorowaniem
ewaluacją i sprawozdawczością w ramach RIT Subregionu Północnego oraz w realizacji
innych zadań, zgodnie z porozumieniem zawartym z IZ RPO WSL, w szczególności:
a)

opracowanie i uzgadnianie Strategii RIT Subregionu Północnego,

b)

przyjmowanie Strategii RIT Subregionu Północnego oraz jej przedkładanie do
zaopiniowania IŻ RPO WSL oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju
regionalnego,

c)

przyjmowanie propozycji kryteriów wyboru projektów dotyczących zgodności ze
Strategią RIT Subregionu Północnego,

d) wybór projektów do dofinansowania w ramach RIT Subregionu Północnego, w tym
przyjmowanie i przedkładanie IZ RPO WSL list projektów RIT Subregionu
Północnego wybranych do dofinansowania w ramach RPO WSL,
e)

organizacja i nadzorowanie prac Sekretariatu RIT,

f)

realizacja innych zadań wynikających z Porozumienia zawartego z IZ RPO WSL.
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Sekretariat RIT:

1. Strony Porozumienia zgodnie postanawiają, że Gmina Miasto Częstochowa pełniąca
funkcję Lidera Porozumienia, wykonuje funkcje koordynacyjne oraz zapewnia obsługę
merytoryczną i administracyjną, zgodnie z zapisami Porozumienia dotyczącego realizacji RIT zawieranego z IZ RPO WSL, za pośrednictwem Sekretariatu RIT, umiejscowionego we właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.
2. Pracodawcą dla zatrudnionych pracowników Sekretariatu RIT jest Prezydent Miasta
Częstochowy.
3. W każdej jednostce samorządu terytorialnego, która jest sygnatariuszem niniejszego
Porozumienia, zadania w ramach RIT wykonuje wyznaczony pracownik danej jednostki
samorządu terytorialnego lub osoba go zastępująca, współpracujący z Sekretariatem
RIT.
4. Do zadań Sekretariatu RIT należy w szczególności:

a) Zapewnienie obsługi merytorycznej i technicznej oraz innych zespołów i grup powołanych w celu realizacji zadań w ramach niniejszego Porozumienia.
b) Przygotowywanie projektu Strategii RIT Subregionu Północnego.
c) Prowadzenie procesu monitoringu i oceny wdrażania Strategii RIT Subregionu Północnego oraz przygotowanie raportów i innych dokumentów związanych z procesami monitoringu i oceny wdrażania.,
d) Przygotowywanie sprawozdań z wdrażania RIT w Subregionie Północnym.
e) Koordynacja i wykonywanie zadań związanych z wyborem projektów do dofinansowania w ramach RIT oraz przekazywaniem do IZ RPO WSL list projektów wybranych do dofinansowania w ramach RIT Subregionu Północnego w ramach RPO WSL.
f) Przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach RIT RPO WSL,
g) Bieżąca współpraca dotycząca RIT z IZ RPO WSL, pracownikami jednostek samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami.
h) Inne zadania związane z pełnieniem przez Gminę Miasto Częstochowa funkcji IP.

5. Koszty działania Sekretariatu RIT są dofinansowane ze środków Pomocy Technicznej
RPO WSL. Gmina Miasto Częstochowa prefinansuje koszty pracy Sekretariatu, a następnie refunduje je ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL.
6. Koszty 15% wkładu własnego do uzyskanego wsparcia z Pomocy Technicznej RPO
WSL oraz koszty niepodlegające refundacji z Pomocy Technicznej RPO WSL ponosi Lider Porozumienia Gmina Miasto Częstochowa.
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