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STRATEGIA ROZWOJU GMINY NIEBYLEC
NA LATA 2021-2030

Spis treści:
1. Wizja Rozwoju Gminy Niebylec.
2. Misja Rozwoju Gminy Niebylec.
3. Cel strategiczny.
4. Obszary tematyczne, priorytetowe, kierunki działań.
5. Zadania inwestycyjne i społeczne dla Gminy Niebylec do realizacji
w poszczególnych obszarach strategicznych na lata 2021-2030.
5.1. Zadania inwestycyjne.
5.2. Zadania społeczne.
6. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Niebylec oraz ustalenia
i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej.
7. Źródła finansowania.
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1. Wizja Rozwoju Gminy Niebylec
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GMINA NIEBYLEC, TO OBSZAR KREATYWNEGO,

ODPOWIEDZIALNEGO SPOŁECZNIE
I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNEGO,
GOSPODARCZEGO I PRZESTRZENNEGO,

WIZJA

ZAPEWNIAJĄCEGO KOMFORT
I WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCOM WSZYSTKICH
SOŁECTW ORAZ MĄDRZE WYKORZYSTUJĄCA
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AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKĄ,
A TAKŻE SWOJĄ „RENTĘ POŁOŻENIA” I POSIADANE

POTENCJAŁY.

2. Misja Rozwoju Gminy Niebylec
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Misją Gminy Niebylec jest wykorzystywanie
innowacyjności, przedsiębiorczości
i aktywności mieszkańców Gminy Niebylec do rozwoju

MISJA

Gminy tworzenia nowych miejsc pracy, oraz
zwiększania dostępności do podstawowej
infrastruktury i usług technicznych oraz w niwelowaniu
6

występujących negatywnych zjawisk społecznych,
gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych.

Misją Gminy Niebylec jest wykorzystywanie
innowacyjności, przedsiębiorczości
i aktywności mieszkańców Gminy Niebylec do rozwoju

DEKLARACJA
MISJI

Gminy tworzenia nowych miejsc pracy, oraz
zwiększania dostępności do podstawowej
infrastruktury i usług technicznych oraz w niwelowaniu
7

występujących negatywnych zjawisk społecznych,
gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych.

3. Cel strategiczny
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Innowacyjne, efektywne i odpowiedzialne społecznie –

wykorzystanie posiadanych przez Gminy Niebylec
zasobów endo i egzogenicznych w celu zapewnienia

CEL
STRATEGICZNY

zrównoważonego, trwałego i równomiernie
obejmującego wszystkie sołectwa rozwoju
społecznego, gospodarczego i przestrzennego, służące
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także zapewnieniu komfortu, wysokiej jakości życia
oraz dostępu do usług publicznych wszystkim
mieszkańcom Gminy.

4. Obszary tematyczne,
priorytetowe, kierunki działań
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OBSZAR
GOSPODARCZY
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Działania:

Obszar
gospodarczy

1. Tworzenie sprzyjających warunków do rozpoczęcia
działalności gospodarczej, zapewnienie wsparcia
instytucjonalnego, pomoc i ułatwienie dostępu do
informacji o możliwościach pozyskania środków na

Cel strategiczny:
Wzmacnianie potencjału
lokalnej gospodarki oraz
wspieranie i promocja
przedsiębiorczości
w gminie.

utworzenie lub rozwój firmy.
2. Uzbrojenie terenów terenu inwestycyjnego w niezbędną
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infrastrukturę.
3. Pomoc organizacyjno-doradcza lokalnym
przedsiębiorcom.

Działania:

Obszar
gospodarczy

4. Działania promujące przedsiębiorczość wśród młodych

ludzi.
5. Wsparcie dla rolnictwa ekologicznego.

Cel strategiczny:
Wzmacnianie potencjału
lokalnej gospodarki oraz
wspieranie i promocja
przedsiębiorczości
w gminie.

6. Działania mające na celu promocje gospodarstw
ekologicznych i zdrowej żywności.
7. Doradztwo w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla
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przedsiębiorców lokalnych oraz na rozwój gospodarstw
rolnych.

OBSZAR
KAPITAŁ LUDZKI
I SPOŁECZNY
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Obszar
Kapitał ludzki
społeczny

Działania:
1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców.
2. Organizacją większej ilości festynów i imprez lokalnych.
3. Organizacja Dni Gminy Niebylec.
4. Modernizacja istniejącego obiektu i dostosowanie go do

Cel strategiczny:
Budowa kapitału
ludzkiego i społecznego
opartego
o społeczeństwo lokalne,
jako podstawy do
podnoszenia poziomu
życia mieszkańców.

warunków Domu Seniora.

5. Dokończenie budowy w Niebylcu Zespołu Przedszkolno15

Żłobkowego.
6. Rozwój usług szerokopasmowych.
7. Rozwój umiejętności cyfrowych.
8. Cyfryzacja administracji samorządowej usług publicznych.

OBSZAR
GOSPODARKA PRZESTRZENNA,
ŚRODOWISKO
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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Obszar
Gospodarka
przestrzenna,
środowisko
i infrastruktura
techniczna

Cel strategiczny:

Działania:
1. Budowa, a raczej współudział w budowie chodników przy
drodze Nr 19 oraz przy drogach powiatowych
i wojewódzkich.
2. Budowa i modernizacja dróg gminnych i obiektów

mostowych na terenie gminy.
3. Budowa i rozwój sieci kanalizacyjnej dla miejscowości
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Rozbudowa infrastruktury
przestrzennej oraz dbałość
o stan środowiska,
krajobrazu przy
wykorzystaniu zasobów
naturalnych.

Małówka, Baryczka i Połomia wraz z oczyszczalnią ścieków,
dla miejscowości Gwoźnica Górna i Gwoźnica Dolna wraz
z modernizacją i oczyszczalnią ścieków w Niebylcu oraz

dokończenie kanalizacji w miejscowości Lutcza.

Obszar
Gospodarka
przestrzenna,
środowisko
i infrastruktura
techniczna

Cel strategiczny:

Działania:
4. Modernizacja istniejącej i ewentualnie budowa nowej

sieci wodociągowej w gminie Niebylec.
5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.
6. Budowa ścieżek rowerowych.
7. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
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Rozbudowa infrastruktury
przestrzennej oraz dbałość
o stan środowiska,
krajobrazu przy
wykorzystaniu zasobów
naturalnych.

8. Pozyskiwanie dofinansowań na budowę odnawialnych
źródeł energii.

Obszar
Gospodarka
przestrzenna,
środowisko
i infrastruktura
techniczna

Cel strategiczny:

Działania:
9. Edukacja ekologiczna mieszkańców z każdej z grup

wiekowych na temat segregacji odpadów, recyklingu
i ochrony środowiska.
10. Promowanie rozwoju alternatywnych źródeł energii
w Gminie.
11. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
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Rozbudowa infrastruktury
przestrzennej oraz dbałość
o stan środowiska,
krajobrazu przy
wykorzystaniu zasobów
naturalnych.

Komunalnych (PSZOK).
12. Organizacja parku wiejskiego na terenie gminy.
13. Pozyskiwanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

Obszar
Gospodarka
przestrzenna,
środowisko
i infrastruktura
techniczna

Cel strategiczny:

Działania:
14. Rozwój czystych technologii.
15. Poprawa efektywności energetycznej budynków.
16. Rewitalizacja obszarów wiejskich.

17. Organizacja komunikacji wewnętrznej na terenie gminy.
18. Zwiększenie dostępności do podstawowej opieki
zdrowotnej i lekarzy specjalistów.
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Rozbudowa infrastruktury
przestrzennej oraz dbałość
o stan środowiska,
krajobrazu przy
wykorzystaniu zasobów
naturalnych.

OBSZAR
OŚWIATA, KULTURA
I TURYSTYKA
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Obszar
Oświata,
Kultura
i turystyka

Działania:
1. Zwiększenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka

Kultury, poprzez organizację zajęć tanecznych (taniec
nowoczesny i taniec klasyczny, zajęcia wokalne dla dzieci

Cel strategiczny:
Udoskonalenie
kształcenia połączonego
z budową patriotyzmu
lokalnego oraz troska
o rozwój dziedzictwa
kulturowego i turystyki.

i młodzieży, warsztaty malarskie oraz warsztaty grafiki
komputerowej).
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2. Organizacją kursów dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli.

3. Budowa na terenie gminy boisk sportowych, także ze
sztuczną nawierzchnią typu „Orlik”

Obszar
Oświata,
Kultura
i turystyka

Działania:
4. Modernizacją i budowa obiektów sportowo-

rekreacyjnych, jak place zabaw, siłownie napowietrzne,
altany.

Cel strategiczny:
Udoskonalenie
kształcenia połączonego
z budową patriotyzmu
lokalnego oraz troska
o rozwój dziedzictwa
kulturowego i turystyki.

5. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych.
6. Organizacja Dożynek Gminnych.
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7. Wyznaczenie ścieżek rowerowych.

8. Wykorzystanie potencjału turystycznego gminy
Niebylec.

Obszar
Oświata,
Kultura
i turystyka

Działania:
9. Wspieranie dotychczasowych baz noclegowych

i gastronomicznych, jak i otwieranie nowych punktów
noclegowych i gastronomicznych.

Cel strategiczny:
Udoskonalenie
kształcenia połączonego
z budową patriotyzmu
lokalnego oraz troska
o rozwój dziedzictwa
kulturowego i turystyki.

10. Zorganizowanie ścieżek ekologicznych w gminie.
11. Modernizacja budynku Urzędu Gminy, jednostek
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organizacyjnych gminy, domów strażaka oraz innych

obiektów użyteczności publicznej.

OBSZAR
PARTNERSTWO
I WSPÓŁPRACA
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Partnerstwo
i Współpraca

Działania:
1. Organizacja systemu doradztwa dla organizacji
pozarządowych w zakresie rozwijania i finansowania ich
działalności programowej.

Cel strategiczny:

2. Podnoszenie kompetencji obywatelskich liderów
i członków organizacji pozarządowych.

Wspieranie aktywności
lokalnej rozwój
organizacji
pozarządowych,
wspieranie partnerstwa
publiczno-prywatnego
(PPP)

3. Stworzenie gminnego systemu finansowego wspierania
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inicjatyw społecznych i obywatelskich.

4. Integracja społeczności lokalnej.
5. Rozwój przedsiębiorczości społecznej.
6. Wspieranie partnerstwo publiczno-prywatnego /PPP/.

5. Zadania inwestycyjne
i społeczne dla Gminy Niebylec
do realizacji w poszczególnych
obszarach strategicznych na lata
2021-2030
27

5.1. Zadania inwestycyjne
28

L.P.
1.

2.
3.
4.

1

ZADANIE
Obszar tematyczny

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego
Cel społeczny
Cel ekonomiczny

INFORMACJA O ZADANIACH
Obszar gospodarka przestrzenna, środowisko i infrastruktura
techniczna
Budowa kanalizacji dla m. Małówka, Baryczka i Połomia wraz
z oczyszczalnią ścieków w Połomi
Ochrona środowiska
Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej

5.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacyjnej w w/w wsiach oraz oczyszczalni
ekonomicznego
ścieków w Połomi

6.

Harmonogram przedsięwzięcia Zadanie obejmuje lata 2022-2027

6.1.

Termin rozpoczęcia

2022
r. za zasadzie projektuj-buduj
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6.2.

Termin zakończenia

2027

Uzasadnienie wyboru tego
zadania do realizacji w ramach
Strategii Rozwoju Gminy
Niebylec na lata 2021-2030

Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym
z najważniejszych zadań Gminy, ponieważ jest czynnikiem
wpływającym na poprawę środowiska naturalnego, estetyki
obejść, a nade wszystko powoduje obniżenie kosztów wywozu
odpadów ciekłych.

7.

L.P.
1.

2

ZADANIE

Obszar tematyczny

Tytuł przedsięwzięcia
2.
inwestycyjnego
3. Cel społeczny
4. Cel ekonomiczny
Zakres rzeczowy
5. przedsięwzięcia
ekonomicznego
Harmonogram
6.
przedsięwzięcia
6.1. Termin rozpoczęcia
6.2. Termin zakończenia

7.

Uzasadnienie wyboru tego
zadania do realizacji w
ramach Strategii Rozwoju
Gminy Niebylec na lata 20212030

INFORMACJA O ZADANIACH

Obszar gospodarka przestrzenna, środowisko i infrastruktura
techniczna
Budowa kanalizacji dla m. Gwoźnica Górna i Gwoźnica Dolna wraz
modernizacją oczyszczalni ścieków w Niebylcu
Ochrona środowiska
Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej
Budowa sieci kanalizacyjnej w w/w wsiach oraz oczyszczalni
ścieków
Zadanie obejmuje lata 2022-2027
30
2022
r. za zasadzie projektuj-buduj
2027

Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z najważniejszych zadań
Gminy, ponieważ jest czynnikiem wpływającym na poprawę
środowiska naturalnego, estetyki obejść, a nade wszystko
powoduje obniżenie kosztów wywozu odpadów ciekłych.

L.P.
1.

3

ZADANIE
Obszar tematyczny

Tytuł przedsięwzięcia
2.
inwestycyjnego
3. Cel społeczny
4. Cel ekonomiczny
Zakres rzeczowy
5. przedsięwzięcia
ekonomicznego
Harmonogram
6.
przedsięwzięcia
6.1. Termin rozpoczęcia
6.2. Termin zakończenia

7.

Uzasadnienie wyboru tego
zadania do realizacji w
ramach Strategii Rozwoju
Gminy Niebylec na lata
2021-2030

INFORMACJA O ZADANIACH
Obszar gospodarka przestrzenna, środowisko i infrastruktura
techniczna
Dokończenie kanalizacji m. Lutcza

Ochrona środowiska
Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej
Budowa sieci kanalizacyjnej w w/w wsiach oraz oczyszczalni
ścieków
Zadanie obejmuje lata 2022-2027
202231 r. za zasadzie projektuj-buduj
2027
Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym
z najważniejszych zadań Gminy, ponieważ jest czynnikiem
wpływającym na poprawę środowiska naturalnego, estetyki obejść,
a nade wszystko powoduje obniżenie kosztów wywozu odpadów
ciekłych.

L.P.

1.

4

ZADANIE

Obszar tematyczny

Tytuł przedsięwzięcia
2.
inwestycyjnego
3. Cel społeczny
4. Cel ekonomiczny
Zakres rzeczowy
5. przedsięwzięcia
ekonomicznego
Harmonogram
6.
przedsięwzięcia
6.1. Termin rozpoczęcia
6.2. Termin zakończenia

7.

Uzasadnienie wyboru tego
zadania do realizacji w
ramach Strategii Rozwoju
Gminy Niebylec na lata
2021-2030

INFORMACJA O ZADANIACH

Obszar gospodarka przestrzenna, środowisko i infrastruktura
techniczna
Modernizacja istniejącej i ewentualnie budowa nowej sieci
wodociągowej we wszystkich wsiach gminy Niebylec
Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę
Obniżenie kosztów zaopatrzenie w wodę
Modernizacja i ewentualnie budowa nowej sieci wodociągowej
w gminie wraz ze stacją uzdatniania wody oraz ewentualną
przepompownią

Zadanie obejmuje lata 2025-2030
202532 r. za zasadzie projektuj-buduj
2030
Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę, zabezpieczenie ujęć
wody przed osobami niepowołanymi, poprawa jakości dostarczanej
mieszkańcom wody

L.P.

5

ZADANIE

1.

Obszar tematyczny

2.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego

3.
4.

Cel społeczny
Cel ekonomiczny
Zakres rzeczowy
5. przedsięwzięcia
ekonomicznego
Harmonogram
6.
przedsięwzięcia
6.1. Termin rozpoczęcia
6.2. Termin zakończenia
Uzasadnienie wyboru tego
zadania do realizacji w
7. ramach Strategii Rozwoju
Gminy Niebylec na lata

INFORMACJA O ZADANIACH

Obszar gospodarka przestrzenna, środowisko i infrastruktura
techniczna
Budowa i modernizacja dróg gminnych we wszystkich wsiach gminy
i obiektów mostowych w Gwoźnicy Górnej i Dolnej, Lutczy,
Konieczkowej, Połomi i Baryczce
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Ułatwienia w poruszaniu się
Remonty i budowa dróg gminnych
Zadanie obejmuje lata 2022-2027
33

2022 r. na zasadzie projektuj-buduj
2027

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

L.P.

1.

Obszar tematyczny

2.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego

3.

6

ZADANIE

Cel społeczny
4. Cel ekonomiczny
Zakres rzeczowy
5. przedsięwzięcia
ekonomicznego
Harmonogram
6.
przedsięwzięcia
6.1. Termin rozpoczęcia
6.2. Termin zakończenia
Uzasadnienie wyboru tego
zadania do realizacji w
7. ramach Strategii Rozwoju
Gminy Niebylec na lata

INFORMACJA O ZADANIACH

Obszar gospodarka przestrzenna, środowisko
i infrastruktura techniczna
Budowa, a raczej współudział w budowie chodników w Połomi,
Baryczce, Jaworniku i Lutczy przy drodze krajowej Nr 19 oraz przy
drogach powiatowych w Gwoźnicy Dolnej, Konieczkowej i Lutczy
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Ułatwienia w poruszaniu się
Budowa chodników przy drogach lokalnych
Zadanie obejmuje lata 2022-2027
34

2022 r. na zasadzie projektuj-buduj
2027

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

L.P.

1.

Obszar tematyczny

2.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego

3.

7

ZADANIE

4.
5.
6.

Cel społeczny

Cel ekonomiczny
Zakres rzeczowy
przedsięwzięcia
ekonomicznego

Obszar gospodarczy
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) w Niebylcu i Lutczy
Ułatwienia dla mieszkańców w celu wyzbycia się zbędnych
odpadów w okresach między terminami zbiórki
Obniżenie kosztów odbioru odpadów
Budowa obiektu PSZOK wraz z miejscami parkingowymi

Harmonogram przedsięwzięcia Zadanie
obejmuje lata 2022-2027
35

6.1. Termin rozpoczęcia
6.2. Termin zakończenia

7.

INFORMACJA O ZADANIACH

2022 r. na zasadzie projektuj-buduj
2027

Uzasadnienie wyboru tego
zadania do realizacji w ramach Konieczność wybudowania proponowanego obiektu wraz
Strategii Rozwoju Gminy
z niezbędną infrastrukturą
Niebylec na lata 2021-2030

L.P.

8

ZADANIE

INFORMACJA O ZADANIACH

1.

Obszar tematyczny

Oświata, kultura, turystyka

2.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego

Zorganizowanie ścieżek edukacyjnych w gminie (Baryczka, Połomia, Niebylec,
Blizianka, Gwoźnica, Lutcza, Konieczkowa, Gwoździanka, Jawornik)

3.

Cel społeczny

4.

Cel ekonomiczny

Budowa patriotyzmu lokalnego oraz troska
o rozwój dziedzictwa kulturowego i turystyki
Zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego gminy, poprzez pozyskanie dotacji
bezzwrotnych z funduszy pomocniczych UE i EOG w alokacji 2021-2027 oraz
innych krajowych i europejskich środków publicznych.
Zorganizowanie ścieżek prowadzących od jednego obiektu zabytkowego do
drugiego, sporządzenie opisu zabytku, urządzenie miejsc odpoczynku przy
każdym z nich

Zakres rzeczowy
5. przedsięwzięcia
ekonomicznego
Harmonogram
6.
przedsięwzięcia
6.1. Termin rozpoczęcia
6.2. Termin zakończenia
Uzasadnienie wyboru tego
zadania do realizacji w
7. ramach Strategii Rozwoju
Gminy Niebylec na lata

36

Zadanie obejmuje lata 2022-2027

2022 r. za zasadzie projektuj-buduj
2027

Zapoznanie miejscowych oraz osób spoza gminy
z lokalnymi zabytkami i przeszłością gminy

L.P.

1.

Obszar tematyczny

2.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego

3.

Cel społeczny

4.

9

ZADANIE

Cel ekonomiczny

Zakres rzeczowy
5. przedsięwzięcia
ekonomicznego
Harmonogram
6.
przedsięwzięcia
6.1. Termin rozpoczęcia
6.2. Termin zakończenia
Uzasadnienie wyboru
tego zadania do realizacji
7. w ramach Strategii
Rozwoju Gminy Niebylec

INFORMACJA O ZADANIACH

Oświata, kultura, turystyka
Zorganizowanie ścieżek rowerowych w gminie (Baryczka, Połomia,
Niebylec, Blizianka, Gwoźnica, Lutcza, Konieczkowa, Gwoździanka,
Jawornik)
Budowa infrastruktury dla rekreacji i czynnego wypoczynku
Zwiększenie oferty turystycznej dla mieszkańców, aby nie musiano jej
poszukiwać w innych gminach i tym samym ponosić większe koszty
Zorganizowanie ścieżek prowadzących po atrakcyjnych przyrodniczo
miejscach gminy
Zadanie 37obejmuje lata 2022-2027
2022 r. za zasadzie projektuj-buduj
2027

Zapoznanie miejscowych oraz osób spoza gminy
z lokalnymi atrakcjami, krajobrazami i pięknem gminy

10

L.P.

1.

ZADANIE

INFORMACJA O ZADANIACH

Obszar tematyczny

Oświata, kultura, turystyka

3.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego
Cel społeczny

4.

Cel ekonomiczny

Budowa w Lutczy boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią typu
„Orlik”
Budowa infrastruktury dla rekreacji i czynnego wypoczynku
Zwiększenie oferty turystycznej dla mieszkańców, aby nie musiano
jej poszukiwać w innych gminach i tym samym ponosić większe
koszty

2.

Zakres rzeczowy
5. przedsięwzięcia
ekonomicznego
Harmonogram
6.
przedsięwzięcia
6.1. Termin rozpoczęcia
6.2. Termin zakończenia
Uzasadnienie wyboru tego
zadania do realizacji
7. w ramach Strategii Rozwoju
Gminy Niebylec na lata

Budowa boisk lub boiska wraz z niezbędną infrastrukturą
Zadanie
obejmuje lata 2022-2027
38
2022 r. za zasadzie projektuj-buduj
2027
Zaproponowanie mieszkańcom, szczególnie młodzieży oferty
zdrowego i interesującego sposobu spędzania wolnego czasu

11

L.P.

ZADANIE

INFORMACJA O ZADANIACH

1.

Obszar tematyczny

2.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego

3.

Cel społeczny

Przystosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Cel ekonomiczny

Poprawa funkcjonalności obiektów, zwiększenie ich atrakcyjności oraz
umożliwienie korzystania z usług przez osoby niepełnosprawne

4.

5.

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Niebylcu, jednostek
organizacyjnych gminy (Niebylec), domów wiejskich (Baryczka, Blizianka,
Gwoździanka, Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna), domów strażaka (Lutcza,
Połomia, Konieczkowa) oraz innych obiektów użyteczności publicznej

Zakres rzeczowy
Modernizacja obiektów, także poprzez budowę wind i podjazdów dla osób
przedsięwzięcia ekonomicznego niepełnosprawnych

6. Harmonogram przedsięwzięcia
6.1. Termin rozpoczęcia
6.2. Termin zakończenia

7.

Oświata, kultura, turystyka

Uzasadnienie wyboru tego
zadania do realizacji
w ramach Strategii Rozwoju
Gminy Niebylec na lata 20212030

39

Zadanie obejmuje lata 2022-2030
2024 r. za zasadzie projektuj-buduj
2027

Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych

12

L.P.

ZADANIE

INFORMACJA O ZADANIACH

1.

Obszar tematyczny

Obszar gospodarka przestrzenna, środowisko i infrastruktura
techniczna

2.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego

Pozyskanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe (Niebylec)

3.

Cel społeczny

4.

Cel ekonomiczny

Zakres rzeczowy
5. przedsięwzięcia
ekonomicznego
Harmonogram
6.
przedsięwzięcia
6.1. Termin rozpoczęcia
6.2. Termin zakończenia

7.

Podniesienie poziomu życia mieszkańców, stworzenie oferty dla
młodych mieszkańców
Zwiększenie wpływów do budżetu w myśl zasady, ze gmina jest
silna zasobnością swoich mieszkańców

Pozyskanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz
przygotowanie pod budownictwo
40

Zadanie obejmuje lata 2025-2030

2022 r. za zasadzie projektuj-buduj
2030

Uzasadnienie wyboru tego
Pragniemy zaoferować naszym mieszkańców, ale także osobom spoza
zadania do realizacji w ramach gminy pewną ofertę mieszkaniową. Powiększający się Rzeszów powoduje,
Strategii Rozwoju Gminy
że atrakcyjne stają się tereny poza Rzeszowem, jako miejsca wypoczynku,

13

L.P.

ZADANIE

INFORMACJA O ZADANIACH

1.

Obszar tematyczny

Obszar gospodarka przestrzenna, środowisko i infrastruktura
techniczna

2.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego

Organizacja parku wiejskiego w Niebylcu

3.

Cel społeczny

4.

Cel ekonomiczny

Zakres rzeczowy
5. przedsięwzięcia
ekonomicznego
Harmonogram
6.
przedsięwzięcia
6.1. Termin rozpoczęcia
6.2. Termin zakończenia

7.

Uzasadnienie wyboru tego
zadania do realizacji
w ramach Strategii Rozwoju
Gminy Niebylec na lata 2021-

Zaoferowanie mieszkańcom sposobu spędzania wolnego czasu
i formy odpoczynku
Zwiększenie efektywności pracy mieszkańców, po odpowiednim
wypoczynku

Organizacja parku, zbudowanie odpowiednej infrastruktury, placu
zabaw dla dzieci, siłowni napowietrznych itp.
41

Zadanie obejmuje lata 2022-2030

2024 r. za zasadzie projektuj-buduj
2027

Poprawa jakości życia osób mieszkańców

14

L.P.

ZADANIE

INFORMACJA O ZADANIACH

1.

Obszar tematyczny

Kapitał ludzki i społeczny

2.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego

Modernizacja istniejącego obiektu i dostosowanie go do warunków
Domu Seniora (Gwoździanka)

3.

Cel społeczny

Poprawa życia starszych mieszkańców gminy

4.

Cel ekonomiczny

Obniżenie kosztów i zwiększenie oferty dla osób starszych

Zakres rzeczowy
5. przedsięwzięcia
ekonomicznego
Harmonogram
6.
przedsięwzięcia
6.1. Termin rozpoczęcia
6.2. Termin zakończenia
Uzasadnienie wyboru tego
zadania do realizacji w
7. ramach Strategii Rozwoju
Gminy Niebylec na lata

Przystosowanie istniejącego obiektu na Dom Seniora wraz z jego
urządzeniem i wyposażeniem
Zadanie obejmuje lata 2022-2027
42

2022 r.
2027

Pragniemy poprawy jakości życia osób starszych

15

L.P.

1.
2.

3.
4.

ZADANIE

Obszar tematyczny
Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego
Cel społeczny
Cel ekonomiczny

Zakres rzeczowy
5. przedsięwzięcia
ekonomicznego
Harmonogram
6.
przedsięwzięcia
6.1. Termin rozpoczęcia
6.2. Termin zakończenia

7.

INFORMACJA O ZADANIACH

Kapitał ludzki i społeczny
Dokończenie budowy Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego
w Niebylcu
Podniesienie poziomu życia mieszkańców
Zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego gminy, poprzez
pozyskanie dotacji bezzwrotnych z funduszy pomocniczych UE
i EOG w alokacji 2021-2027 oraz innych krajowych i europejskich
środków publicznych.
Wybudowanie nowego obiektu żłobkowo-przedszkolnego
w Niebylcu
43

Zadanie obejmuje lata 2022-2030
2022 r. za zasadzie projektuj-buduj
2023

Uzasadnienie wyboru tego
zadania do realizacji w ramach Pragniemy poprawy jakości życia mieszkańców, poprzez
Strategii Rozwoju Gminy
zapewnienie opieki nad małymi dziećmi
Niebylec na lata 2021-2030

5.2. Zadania społeczne
44

16

L.P.

ZADANIE

1.

Obszar tematyczny

2.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego

3.

Cel społeczny

4.

Cel ekonomiczny

Zakres rzeczowy
5. przedsięwzięcia
ekonomicznego
Harmonogram
6.
przedsięwzięcia
6.1. Termin rozpoczęcia
6.2. Termin zakończenia

7.

INFORMACJA O ZADANIACH

Kapitał ludzki i społeczny
Zwiększenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury
w Niebylcu, poprzez organizacje zajęć tanecznych (taniec
nowoczesny i taniec klasyczny, zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży,
warsztaty malarskie oraz warsztaty grafiki komputerowej
Zwiększenie oferty programowej i atrakcyjności zajęć
Obniżenie kosztów, jakie ponoszą rodziny na wykształcenie swoich
dzieci
Prowadzenie zajęć, konkursów, warsztatów
45

Zadanie obejmuje lata 2022-2030

2023 r.
2027

Uzasadnienie wyboru tego
zadania do realizacji w
ramach Strategii Rozwoju
Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych
Gminy Niebylec na lata 2021-

17

L.P.

ZADANIE

INFORMACJA O ZADANIACH

1.

Obszar tematyczny

Kapitał ludzki i społeczny

2.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego

Organizacja Dni Gminy Niebylec na stadionie w Niebylcu

3.

Cel społeczny

4.

Cel ekonomiczny

Zakres rzeczowy
5. przedsięwzięcia
ekonomicznego
Harmonogram
6.
przedsięwzięcia
6.1. Termin rozpoczęcia
6.2. Termin zakończenia
Uzasadnienie wyboru tego
zadania do realizacji w
7. ramach Strategii Rozwoju
Gminy Niebylec na lata
2021-2027

Kultywowanie tradycji i zapewnienie godziwej rozrywki
Uatrakcyjnienie życia mieszkańców
i obniżenie kosztów organizacji imprez
Organizacja święta gminy, zaproszenie wykonawców z koncertami,
występy lokalnych zespołów, zakup namiotów, scen i innych
niezbędnych urządzeń
Zadanie obejmuje lata 2022-2030
46

2022 r.
2030

Jest to zadanie istotne dla integrowania lokalnej społeczności

18

L.P.

ZADANIE

INFORMACJA O ZADANIACH

1.

Obszar tematyczny

Kapitał ludzki i społeczny

2.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego

Organizacja Dożynek Gminnych, corocznie w innej wsi gminy

3.

Cel społeczny

4.

Cel ekonomiczny

Zakres rzeczowy
5. przedsięwzięcia
ekonomicznego
Harmonogram
6.
przedsięwzięcia
6.1. Termin rozpoczęcia
6.2. Termin zakończenia
Uzasadnienie wyboru tego
zadania do realizacji w
7. ramach Strategii Rozwoju
Gminy Niebylec na lata

Kultywowanie tradycji i kultury regionalnej oraz zapewnienie
godziwej rozrywki
Uatrakcyjnienie życia mieszkańców
i obniżenie kosztów organizacji imprez
Organizacja święta gminy, zaproszenie wykonawców z koncertami,
występy lokalnych zespołów, zakup namiotów, scen i innych
niezbędnych urządzeń
Zadanie
obejmuje lata 2022-2030
47
2022 r. za zasadzie projektuj-buduj
2030

Jest to zadanie istotne dla integrowania lokalnej społeczności

6. Model struktury funkcjonalnoprzestrzennej Gminy Niebylec oraz
ustalenia i rekomendacje
w zakresie kształtowania
i prowadzenia polityki przestrzennej
48

Zgodnie z art. 10e ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządnie gminnym, „Strategia Rozwoju
Gminy Niebylec na lata 2021-2030”, określa
w szczególności „model struktury funkcjonalnoprzestrzennej”, przedstawiony poniżej w formie:
1) „Mapa nr 1 - Rozmieszczenie zadań inwestycyjnych
w Gminie Niebylec”.
49

2) „Mapa nr 2 - Obszary rozwojowe Gminy Niebylec”.
3) „Mapa nr 3 - Struktura przestrzenno-funkcjonalna
Gminy Niebylec”.

50

51

52

Model

struktury

Niebylec

jest

funkcjonalno-przestrzennej gminy
zobrazowaniem

spodziewanych

i zaplanowanych w strategii gminy procesów rozwoju
i

ich

wpływu

na

kształtowanie

się

struktur

przestrzennych. Zaplanowane zadania inwestycyjne
w sferze przestrzennej, które wyznaczają kierunki zmian
53

w strukturze przestrzennej Gminy Niebylec mają dążyć

do jej rozwoju, oraz poprawy warunków życia nie tylko
w sferze przestrzennej, ale i społecznej i gospodarczej.

Przedstawione zadania inwestycyjne posiadają
wyłącznie charakter przestrzenny, jednak stworzone
zostały na podstawie szacowanych zadań

inwestycyjnych, które gmina chciałaby zrealizować
w perspektywie 2021-2030. W ramach najważniejszych
54

zadań można wymienić:

 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki

Obszar
Gospodarczy

Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Niebylcu i Lutczy.

55

Obszar
Kapitał ludzki
i społeczny

 Modernizacja istniejącego obiektu

i dostosowanie go do warunków Domu
Seniora (miejscowość: Gwoździanka).
 Dokończenie budowy Zespołu PrzedszkolnoŻłobkowego w miejscowości Niebylec.
56

Obszar
Gospodarka
przestrzenna,
środowisko
i infrastruktura
techniczna

 Budowa kanalizacji dla miejscowości: Małówka,
Baryczka i Połomia, Gwoźnica Górna, Gwoźnica

Dolna, dokończenie kanalizacji w miejscowości
Lutcza, wraz z oczyszczalnią ścieków w Połomi

oraz modernizacją oczyszczalni ścieków w Niebylcu.
 Modernizacja istniejącej i ewentualnie budowa
nowej sieci wodociągowej we wszystkich
57

miejscowościach gminy Niebylec.
 Organizacja parku wiejskiego w miejscowości

Niebylec.

Obszar
Gospodarka
przestrzenna,
środowisko
i infrastruktura
techniczna

 Budowa i modernizacja dróg gminnych we
wszystkich miejscowościach gminy i obiektów
mostowych w Gwoźnicy Górnej, Gwoźnicy Dolnej,
Lutczy, Konieczkowej, Połomi i Baryczce.
 Współudział w budowie chodników w Połomi,

Baryczce, Jaworniku i Lutczy przy drodze krajowej
58

Nr 19 oraz przy drogach powiatowych w Gwoźnicy
Dolnej, Konieczkowej i Lutczy.
 Pozyskanie terenów pod budownictwo
mieszkaniowe (miejscowość: Niebylec).

Obszar
Oświata, Kultura
i Turystyka:

 Zorganizowanie ścieżek edukacyjnych w gminie
(w miejscowościach: Baryczka, Połomia, Niebylec,
Blizianka, Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna, Lutcza,
Konieczkowa, Gwoździanka, Jaworniki).
 Zorganizowanie ścieżek rowerowych w gminie

(w miejscowościach: Barczyka, Połomia, Niebylec,
59

Blizianka, Gwoźnica, Lutcza, Konieczkowa,
Gwoździanka, Jawornik).

Obszar
Oświata, Kultura
i Turystyka:

 Budowa w Lutczy boiska sportowego ze sztuczną
nawierzchnią typu „Orlik”.
 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Niebylcu,
jednostek organizacyjnych gminy (miejscowość:

Niebylec), domów wiejskich (miejscowości:
Baryczka, Blizianka, Gwoździanka, Gwoźnica Dolna,
60

Gwoźnica Górna), domów strażaka (miejscowości:
Lutcza, Połomia, Konieczkowa) oraz innych obiektów
użyteczności publicznej.

Zadania inwestycyjne zawarte w „Strategii Rozwoju Gminy
Niebylec na lata 2021-2030” są zgodne ze „Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niebylec”.
Ich intencjonalny, a nie projektowy charakter w pełni spełnia
uwarunkowania wymienione w art. 49 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. z 2021 r. poz. 247,
784, 922, 1211.). Wójt Gminy Niebylec winien, zatem wystąpić do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o uzgodnienie
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.
61

62

USTALENIA I REKOMENDACJE
W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA I PROWADZENIA
POLITYKI PRZESTRZENNEJ W GMINIE

Jednym z wyznaczników świadczącym o zastosowaniu
zintegrowanego podejścia w planowaniu rozwoju gminy
Niebylec,

jest

określenie

w

ramach

niniejszego

dokumentu strategicznego ustaleń i rekomendacji
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki
przestrzennej w gminie.

Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania
63

i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie Niebylec
wynikają z przyjętego i opisanego wyżej modelu oraz
wskazują pożądane działania w dziedzinie kształtowania
i prowadzenia polityki przestrzennej tj.:

 Priorytetyzacja

działań

w

zakresie

opracowywania

kompleksowych dokumentów planistycznych w postaci studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym
w zakresie spójności z dokumentami na szczeblu regionalnym.

 Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią – w szczególności
w zakresie przeznaczania terenów pod zabudowę mieszkaniową,
64

rozwój usług wraz z rozwojem zabudowy i przyrostem liczby
mieszkańców,
i gości.

a

także

odwiedzających

gminę

turystów

 Ochrona obszarów o walorach przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwzględnienie pozostałych działań ochronnych w zakresie
ochrony krajobrazu, sformułowanych w obowiązujących planach
ochrony parków krajobrazowych.
 Przeciwdziałanie degradacji środowiska.

 Zachowanie i tworzenie kompleksów leśnych i towarzyszących im
65

łąk w dotychczasowym użytkowaniu, uzupełnianie poszerzenia
kompleksów leśnych.

 Zwiększenie udziału zieleni.

 Zapewnienie dobrej dostępności komunikacyjnej (układ drogowy,
komunikacja zbiorowa, infrastruktura piesza i rowerowa, punkty
przejściowe, oświetlenia uliczne).
 Dążenie do poprawy dostępności infrastruktury społecznej
(przedszkole, szkoła, place zabaw, skwery).

 Wyznaczanie ścieżek edukacyjnych, szlaków turystycznych itp.
66

Oraz stref rekreacji i wypoczynku wyposażonych w miejsca
parkingowe infrastrukturę rowerową, tablice informacyjne).

 Wyposażenie terenów zabudowy mieszkaniowej/technicznoprodukcyjnej w kanalizacje sanitarną.
 Uzbrajanie terenów proporcjonalnie do stopnia zainwestowania
i zagospodarowania.
 Wspieranie rozwoju sieci teleinformatycznych na obszarach

problemowych,

w

których

nie

występuje

infrastruktura

67

telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do
Internetu o wymaganej przepustowości.

7. Źródła finansowania
68

MOŻLIWOŚCI ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH I SPOŁECZNYCH WPISANYCH
W POSZCZEGÓLNE OBSZARY TEMATYCZNE STRATEGII
OBSZAR
FUNDUSZE PRIORYTETY/CELE
KRAJOWY PLAN ODBUDOWY NA LATA 2021-2027
SCALE UP – Zwiększeniu zdolności przetwarzania danych przemysłowych w chmurze oraz rozwoju
nowoczesnych procesów
Odporność i konkurencyjność gospodarki
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA NA LATA 2021-2027
Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa Priorytet I Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka
Europa bliżej obywateli Priorytet VI Rozwój Zrównoważony Terytorialnie

Obszar
PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ 2021-2027
gospodarczy Przedsiębiorczość i innowacje
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FUNDUSZE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2021-2027
Wsparcie dla przedsiębiorców
Środowisko sprzyjające innowacjom
FUNDUSZE NORWESKIE I EOG 2022-2028
Badania podstawowe
Badania stosowane
Rozwój przedsiębiorczości i innowacje

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY NA LATA 2021-2027

Obszar Kapitał
ludzki
i społeczny

CONNECT – Rozwój usług szerokopasmowych
RESKILL and UPSKILL – Rozwój umiejętności cyfrowych
i szkolenia zawodowego
MODERNISE – Cyfryzacja administracji publicznej i usług
publicznych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA NA LATA 20212027
Bardziej inkluzywna Europa o silniejszym wymiarze społecznym
Priorytet VII Kapitał ludzki Gotowy do Zmian (EFS)
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PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ 2021-2027
Kapitał społeczny, turystyka oraz usługo uzdrowiskowe

Obszar Kapitał
ludzki
i społeczny

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SOŁECZNEGO NA LATA 2021-2027
Oś I Lepsze polityki dla rozwoju społecznego
Oś II Rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi
Oś III Równe szanse dla wszystkich
Oś IV Zdrowie
Oś V Szkolnictwo wyższe i nauka
Oś VI Innowacje społeczne
FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027
Priorytet I – Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego
FUNDUSZE NORWESKIE I EOG
2022-2028
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Sprawiedliwość
PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH /NOWEFIO/
Priorytet I – Mikro Inicjatyw
Priorytet II – Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
Priorytet III – Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
Priorytet IV – Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY NA LATA 2021-2027
POWER UP – Rozwój czystych technologii i odnawialnych źródeł energii OZE

RENOVATE – Poprawa efektywności energetycznej budynków
RECHARGE and REFUEL – Rozwój zrównoważonego transport oraz budowa
stacji ładowania i tankowania paliwa
Obszar
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA NA LATA 2021-2027
gospodarka
Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa
przestrzenna,
Priorytet I Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka
środowiskowa
Bardziej inkluzywna Europa o silniejszym wymiarze społecznym
i infrastruktura
Priorytet VII Kapitał ludzki Gotowy do Zmian (EFS)
techniczna
PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ 2021-2027
Energia i Klimat
Spójna sieć transportowa
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO NA LATA 20212027
Oś IV Zdrowie
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PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027
(FENIKS)
Efektywność energetyczna i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych rozwój ciepła
systemowego, OZE, inteligentne sieci energetyczne, systemy magazynowania energii,
inteligentna infrastruktura gazowa
Adaptacja do zmian klimatu, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona
przyrody, edukacja ekologiczna
FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027
Obszar
gospodarka Priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowe
przestrzenna, FUNDUSZE NORWESKIE I EOG 2022-2028
środowiskowa Rozwój lokalny
i infrastruktura Środowisko
Zdrowie
techniczna
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NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA LATA 2021-2027
Transformacja energetyczna gospodarki
Poprawa jakości powietrza
Adaptacja do zmian klimatu
Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie opadami
Działanie na rzecz ochrony przyrody
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA NA LATA 2021-2027
Europa bliżej obywateli
Priorytet VI Rozwój Zrównoważony Terytorialnie
Bardziej inkluzywna Europa o silniejszym wymiarze społecznym
Priorytet VII Kapitał ludzki Gotowy do Zmian (EFS)
PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ 2021-2027
Kapitał społeczny, turystyka oraz usługo uzdrowiskowe
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO NA LATA 2021-2027

Obszar
Oświata
Kultura Oś VI Innowacje społeczne
i Turystyka PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT,
ŚRODOWISKO 2021-2027 (FENIKS)
Infrastruktura ochrony zdrowia, kultury
i dziedzictwa kulturowego
FUNDUSZE NORWESKIE I EOG 2022-2028
Edukacja
Kultura
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PROGRAMY OPERACYJNE MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA
NARODOWEGO I SPORTU NA LATA 2021-2030
.

Obszar Oświata
Kultura
i Turystyka

Edukacja artystyczna
Edukacja kulturalna
Infrastruktura domów kultury
Infrastruktura kultury
Literatura
Muzyka
Partnerstwo dla książki
Promocja czytelnictwa
Taniec
Teatr
Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży
PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH /NOWEFIO/
Priorytet I – Mikro Inicjatyw
Priorytet II – Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
Priorytet III – Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
Priorytet IV – Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA NA LATA 2021-2027
Europa bliżej obywateli Priorytet VI Rozwój Zrównoważony Terytorialnie
Bardziej inkluzywna Europa o silniejszym wymiarze społecznym
Priorytet VII Kapitał ludzki Gotowy do Zmian (EFS)
PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ 2021-2027

Obszar
Partnerstwo
i współpraca

Kapitał społeczny, turystyka oraz usługo uzdrowiskowe
Pomoc techniczna
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO NA LATA 20212027
Oś I Lepsze polityki dla rozwoju społecznego
Oś III Równe szanse dla wszystkich
Oś VI Innowacje społeczne
Oś VII Pomoc techniczna
PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT,
ŚRODOWISKO 2021-2027 (FENIKS)
Infrastruktura ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa kulturowego
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FUNDUSZE NORWESKIE I EOG 2022-2028
Edukacja , Kultura
Sprawy wewnętrzne
Dialog społeczny – godna praca
Aktywni obywatele – fundusz krajowy
PROGRAMY OPERACYJNE MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU NA LATA
2021-2030
Edukacja artystyczna
Edukacja kulturalna
Infrastruktura domów kultury
Obszar
Partnerstwo Infrastruktura kultury
i współpraca Literatura, Muzyka
Partnerstwo dla książki
Promocja czytelnictwa
77
Taniec, Teatr
Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży
PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH /NOWEFIO/
Priorytet I – Mikro Inicjatyw
Priorytet II – Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
Priorytet III – Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
Priorytet IV – Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

