
Struktura celów, kierunków 
działań oraz typów projektów w 
Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego 

Obszaru Funkcjonalnego



CEL OGÓLNY PARTNERSTWA - określa przyczynę zawarcia współpracy i jest niezmienny w całym okresie jej 
trwania. Cel ogólny opiera się z jednej strony na docelowym wyobrażeniu stanu obszaru partnerstwa w 2030 
r., z drugiej strony osadzony jest także na kluczowych zasadach, które wskazują jak urzeczywistnić to co cenne 
i pożądane w praktyce wdrażania strategii partnerstwa. 

W 2030 r. Partnerstwo ZIT Kolsko-Tureckie będzie motorem 
dynamicznego i odpowiedzialnego rozwoju gmin wchodzących w 

jego skład, dzięki czemu ich obszar stanie się zasobnym, 
atrakcyjnym oraz ekologicznie bezpiecznym miejscem 

zapewniającym wysoką jakość życia mieszkańcom.



1. CELE SZCZEGÓŁOWE rozwijają treści zapisane w celu ogólnym partnerstwa. Stanowią one odpowiedź na 
główny problem zdefiniowany w jednym z trzech wymiarów – społecznym, gospodarczym i 
środowiskowo-przestrzennym.

2. KIERUNKI DZIAŁAŃ odnoszą się do przyczyn problemów zidentyfikowanych we wspomnianych trzech 
wymiarach strategii i werbalizują w ogólny sposób rodzaj działalności podejmowanej, aby wyeliminować 
te przyczyny.

3. TYPY PROJEKTÓW to wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach każdego kierunku działań. Typy 
projektów pozwolą właściwie ukierunkować konkretny rodzaj przedsięwzięć w postaci projektów na rzecz 
realizacji danego celu szczegółowego.



Obszar
Cel szczegółowy

Kierunki działań
(odnoszą się do przyczyn problemów i 

werbalizują ogólnie rodzaj działalności, 
podejmowanej, aby wyeliminować te przyczyny) 

Typy projektów
(wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach 

wybranego kierunku działań)

Wymiar społeczny Obszar Partnerstwa ZIT Kolsko-
Tureckiego miejscem bezpiecznym, o 
wysokiej jakości życia i wspierającym 
rozwój jego mieszkańców

1. Unowocześnienie i zwiększenie dostępności 

infrastruktury społecznej

2. Poprawa jakości i dostępności usług 

społecznych dla mieszkańców

3. Utrwalenie wysokiego poziomu oferty 

edukacyjnej 

4.Pobudzenie aktywności mieszkańców

1.1. Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i 

przedszkolach.

1.2. Modernizacja placówek oświatowych

2.1. Rozwijanie srebrnej gospodarki 

2.2. Lepsza dostępność usług społecznych dla 

seniorów

2.3. Zapewnienie niezbędnego wsparcia 

specjalistycznego osobom i rodzinom borykającym 

się z problemami

2.4. Poprawa/zapewnienie nieskrępowanego 

dostępu do usług zdrowotnych 

2.5. Poprawa dostępności do e-usług

3.1. Wzmacnianie kompetencji kadry nauczycielskiej

3.2. Rozbudowa oferty edukacji pozaformalnej

4.1. Zwiększenie dostępności do atrakcyjnej i 

nowoczesnej oferty kulturalnej, sportowej i 

rekreacyjnej



Obszar Cel szczegółowy

Kierunki działań
(odnoszą się do przyczyn problemów i 

werbalizują ogólnie rodzaj działalności, 
podejmowanej, aby wyeliminować te przyczyny) 

Typy projektów
(wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach 

wybranego kierunku działań)

Wymiar gospodarczy Konkurencyjna gospodarka 
Partnerstwa ZIT Kolsko-Tureckiego 
oferująca atrakcyjne miejsca pracy, 
przyciągająca wyspecjalizowane 
inwestycje wykorzystujące lokalne 
zasoby

1. Efektywne wsparcie pracowników i 

pracodawców w adaptacji do zmian na 

rynku pracy

2. Rozwijanie lokalnej gospodarki w 

oparciu o miejscowe zasoby  

1.1.Rozwój systemu doradztwa zawodowego

1.2.Aktywizacja osób młodych

1.3.Tworzenie warunków dla pozostawania oraz 

powrotu na rynek pracy osób starszych

2.1. Rozwijanie współpracy na linie samorząd-

biznes

2.2. Wzmocnienie funkcji turystycznej obszaru 

partnerstwa

2.3. Tworzenie warunków do powstawania 

atrakcyjnych miejsc pracy 

2.4. Promocja gospodarcza obszaru partnerstwa

2.5.Wsparcie usług instytucji otoczenia biznesy



Obszar
Cel szczegółowy

(odpowiada na problem)

Kierunki działań
(odnoszą się do przyczyn problemów i 

werbalizują ogólnie rodzaj działalności, 
podejmowanej, aby wyeliminować te przyczyny) 

Typy projektów
(wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach 

wybranego kierunku działań)

Wymiar 

środowiskowo-

przestrzenny

Dobrze skomunikowany obszar 
Partnerstwa ZIT Kolsko-Tureckiego 
odznaczający się wysoką zdolnością 
adaptacji do zmian klimatu a także 
wysokiej jakości przestrzenią 

1. Poprawa dostępności i jakości 

infrastruktury komunikacyjnej

2.Tworzenie bezpiecznych i przyjaznych 

środowisku przestrzeni publicznych

3. Poprawa efektywności energetycznej 

budynków w oparciu o potencjał OZE

1.1.Rozwijanie wewnętrznej komunikacji 

autobusowej i kolejowej

1.2.Modernizacja środków komunikacji zbiorowej

1.3.Rozwój sieci ścieżek rowerowych

2.1.Rozbudowa zielono-niebieskiej infrastruktury

2.2. Prowadzenie zrównoważonej polityki 

przestrzennej

3.1.Poprawa efektywności energetycznej w 

budynkach mieszkalnych

3.2. Poprawa efektywności energetycznej w 

budynkach użyteczności publicznej



Obszar
Cel szczegółowy

(odpowiada na problem)

Kierunki działań
(odnoszą się do przyczyn problemów i 

werbalizują ogólnie rodzaj działalności, 
podejmowanej, aby wyeliminować te przyczyny) 

Typy projektów
(wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach 

wybranego kierunku działań)

Dobre

zarządzanie

Skuteczna i odpowiedzialna 
współpraca na obszarze Partnerstwa 
ZIT Kolsko-Tureckiego

1. Rozwój partycypacji społecznej i edukacji 

obywatelskiej

2. Instytucjonalny rozwój partnerstwa

1.1.Wzmacnianie organizacji pozarządowych 

1.2.Zacieśnianie współpracy z organizacjami 

obywatelskimi

2.1. Rozwój kompetencji oraz zasobów 

administracji samorządowej potrzebnych do 

zarządzania procesami w skali Partnerstwa
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