11. ZINTEGROWANIE
Lokalna Strategia Rozwoju obejmujący obszar Gmin: Góra, Niechlów i Wąsosz połoŜonych w Powiecie
Górowskim i Województwie Dolnośląskim jest ściśle powiązana z innymi dokumentami planistycznymi o
charakterze strategicznym obowiązującymi na obszarze Ujścia Baryczy.
Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju skorelowane są z następującymi dokumentami
strategicznymi odnoszącymi się do obszaru Ujścia Baryczy, a opracowanymi na szczeblu województwa,
powiatu i gmin:
 Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r.,
 Strategią ZrównowaŜonego Rozwoju Powiatu Górowskiego,
 Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Góra na lata 2015-2025,
 Strategią ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Niechlów na lata 2009-2015
 Planem Rozwoju Lokalnego gminy Wąsosz na lata 2004 – 2013 – gmina jest w trakcie prac
przygotowawczych do opracowania nowej strategii rozwoju.

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r.
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. została uchwalona w lutym 2013 r. i jest
zaktualizowaną i gruntownie przebudowaną wersją strategii z 2005 r. juŜ pod potrzeby NPR i polityki rozwoju
regionalnego kraju.
Wizja regionu określona w nowej strategii to: Blisko siebie – blisko Europy: Dolny Śląsk 2020 jako
zintegrowana wspólnota regionalna, region konkurencyjny, spójny, otwarty, dynamiczny…
Cel: Nowoczesna gospodarka i wysoka jakość Ŝycia w atrakcyjnym środowisku - Dolny Śląsk regionem
koncentracji innowacyjnych podmiotów, produkcyjnych i usługowych współpracujących z rozwiniętym sektorem
badawczym oraz intensywnego rozwoju nowoczesnej turystyki opartej o współpracę międzyregionalną i
transgraniczną, tworzących razem atrakcyjne miejsce do Ŝycia dla mieszkańców o coraz wyŜszych kwalifikacjach
i rozwiniętej kulturze obywatelskiej.
Cel nadrzędny zostanie zrealizowany poprzez realizację priorytetów i działań w sferze gospodarczej,
przestrzennej i społecznej.
Cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego współgrające z LSR:
Cel 1 Rozwój gospodarki oparty na wiedzy
Cel 2 ZrównowaŜony transport i poprawa dostępności transportowej
Cel 3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw zwłaszcza MŚP
Cel 4 Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu i
poprawa poziomu bezpieczeństwa
Cel 5 Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno – informacyjnych
Cel 6 Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników
Cel 7 Włączenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości Ŝycia
Cel 8 Podnoszenie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne

Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego został opracowany w 2009r. WdraŜanie
załoŜeń przyjętych w programie ma przyczynić się do rozwoju turystyki w województwie dolnośląskim i wzrostu
jego konkurencyjności oraz wykorzystania dostępnych regionalnych środków finansowych.
Przedsięwzięcia zapisane w LSR współgrają z moŜliwościami finansowania działań inwestycyjnych
w dziedzinach wyŜej wymienionych. Oznacza to, Ŝe działania realizowane na podstawie wspólnych przepisów
EFIS mogą uzyskać efekt synergii z działaniami finansowanymi w zakresie wniosków składanych przez jednostki
samorządu terytorialnego i inne uprawnione podmioty.

Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Powiatu Górowskiego
Strategia opracowana została w 2000 roku. Zgodnie z jej treścią:

Misją powiatu jest optymalne zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego
mieszkańców przez wykonywanie zadań publicznych nie zastrzeŜonych
ustawowo dla samorządu wojewódzkiego oraz samorządów gminnych a takŜe
dla administracji rządowej i innych organów Państwa, z poszanowaniem
środowiska i racjonalnym wykorzystaniem jego zasobów.
Celem nadrzędnym rozwoju powiatu Góra jest wysoka jakość Ŝycia jego mieszkańców.
Cel nadrzędny osiągnięty ma być dzięki realizacji celów głównych oraz celów szczegółowych, w które
LSR wpisuje się w następujących zakresach:
• Cel główny – Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego
- cel szczegółowy - odnowa środowiska kulturowego i zagospodarowane obiekty zabytkowe
• Cel główny – ZrównowaŜony rozwój społeczny
- cel szczegółowy – rozwój kultury i integracji społeczności lokalnej; wyrównany poziom startu
Ŝyciowego dla młodzieŜy z miast i wsi
• Cel główny – ZrównowaŜony
- cel szczegółowy - wysokie preferencje dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw;
atrakcyjne zagospodarowanie turystyczne powiatu
• Cel główny – Ład w zarządzaniu
- cel szczegółowy – wysoka aktywność organizacji pozarządowych; pełna integracja powiatu z
województwem dolnośląskim

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Góra na lata 2015-2025
Wizja: Gmina Góra miejscem przyjaznym do Ŝycia i prowadzenia działalności gospodarczej dla
mieszkańców i przedsiębiorców
LSR skorelowana jest ze strategia rozwoju miasta i gminy Góra poprzez spójność z następującymi celami
strategicznymi:
•

Cel strategiczny - Aktywizacja gospodarcza i wzrost konkurencyjności Gminy

Cel operacyjny 1 – poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w gminie;
Cel operacyjny 2 – podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Góra
•

Cel strategiczny - Rozwój zasobów ludzkich oraz poprawa potencjału społecznego gminy Góra
Cel operacyjny 1 – pobudzanie aktywności społeczności lokalnej w działaniach na rzecz rozwoju gminy
Cel operacyjny 2 – poprawa jakości kształcenia dzieci, młodzieŜy i dorosłych w gminie Góra
Cel operacyjny 3 – rozwój infrastruktury społecznej

•

Cel strategiczny – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Góra
Cel operacyjny 3 – poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wąsosz
W Gminie Wąsosz trwają obecnie prace nad przystąpieniem do opracowania nowego dokumentu
strategicznego dotyczącego kierunków lokalnego rozwoju. Lokalna Grupa Działania tworząc LSR
odniosła się więc w kwestii zintegrowania LSR z gminnymi strategiami rozwoju do dokumentu juŜ
nie obowiązującego a jednak nadal wyznaczającego kierunki rozwoju gminy Wąsosz.
Plan ten wyznacza siedem obszarów, w których rozwijała się będzie gmina. Są to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oświata.
Ochrona środowiska.
Turystyka, sport i dziedzictwo kulturowe.
Przedsiębiorczość.
Budownictwo.
Infrastruktura.
Informatyka.

LSR swoimi załoŜeniami współgra z pkt. 2,3,4.

Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Niechlów
Celem nadrzędnym SZRGN jest:
Zrównoważony rozwój gminy oparty o walory przyrodnicze regionu i tradycje rolnicze.
Lokalna Strategia Rozwoju realizuje następujące cele główne i szczegółowe strategii gminy Niechlów:
•

Cel główny: WIĘKSZA AKTYWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARKI W GMINIE
o Cel szczegółowy: Wspieranie rozwoju firm i rolnictwa na terenie gminy, tworzenia nowych
miejsc pracy ( łatwiejsze pozyskanie środków unijnych).

•

Cel główny: WZROST ZADOWOLENIA Z JAKOŚCI ŻYCIA I ZAMIESZKANIA NA TERENIE GMINY.
o Cel szczegółowy:

1. Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej, wzrost samodzielności mieszkańców w
rozwiązywaniu problemów lokalnych.
3. Tworzenie warunków do rekreacji, wypoczynku i rozwoju zainteresowań mieszkańców

