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Podstawowe pojęcia 

Rewitalizacja (łac. re+vita – dosłownie: przywrócenie do Ŝycia, oŜywienie) – działanie 

skupione na oŜywieniu zdegradowanych obszarów miast, np. poprzemysłowych, którego 

celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym 

obszary zmieniają swoją funkcję. 

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) - wieloletni, interdyscyplinarny, zintegrowany 

program operacyjny bazujący na współpracy róŜnych podmiotów podczas przygotowania, 

opracowania i realizacji. Określenie prawidłowych kierunków działań w LPR, stanowi 

podstawę do pozyskania środków z funduszy europejskich ( w niniejszym dokumencie 

Lokalny Program Rewitalizacji często nazywany jest skrótowo Programem Rewitalizacji ). 

 

Obszar programu rewitalizacji - teren, dla którego opracowuje się i realizuje Lokalny 

Program Rewitalizacji, obejmujący całość lub część terenu znajdującego się w stanie 

kryzysowym. 

 

 

 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica na lata 2014 - 2020 

 

  6z125 

Wstęp 

 

Rewitalizacja. 

W niniejszym Programie rewitalizację będziemy rozumieć jako złoŜony długofalowy proces 

przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zaniedbanej części centrum 

miejscowości Koprzywnica (i zarazem gminy), przyczyniający się do poprawy jakości 

Ŝycia mieszkańców (nie tylko Miasta Koprzywnica, ale takŜe całej gminy), przywrócenia 

ładu przestrzennego, a takŜe do oŜywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych na 

obszarze poddanym rewitalizacji. Proces ten ukierunkowany jest na rozwój lokalny poprzez 

wspieranie miejscowych inicjatyw z zakresu infrastruktury technicznej, turystycznej, 

kulturalnej i społecznej, a takŜe infrastruktury słuŜącej rozwojowi gospodarczemu 

(przedsiębiorczości na obszarze rewitalizowanym). Aktywizacja tego obszaru wymaga 

czynnej współpracy partnerów lokalnych, zarówno władz publicznych (gminy, sołectwa), jak 

równieŜ organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych – Partnerów LPR, przy 

rozwiązywaniu problemów rozwojowych oraz dla pobudzenia potencjału przedsiębiorczości 

w obszarze rewitalizowanym.  

W Koprzywnicy, dla przeciwdziałania degradacji społecznej i ekonomicznej miejscowości, 

zaplanowano inwestycje, które mają niejako inspirować rozwój nowych funkcji obszarów 

problemowych oraz przywracać terenom zdegradowanym, utracone funkcje społeczno - 

gospodarcze. Lokalny Program Rewitalizacji ujmuje kompleksowo te zagadnienia określając 

konkretne działania mające na celu poprawę sytuacji na obszarze rewitalizowanym. 

Lokalny Program Rewitalizacji określa takŜe szczegółowe cele i kierunki rewitalizacji, które 

realizowane będą za pomocą zaplanowanych etapów i przedsięwzięć. Porusza kwestie 

związane z efektywnym wdraŜaniem programu, monitorowaniem jego skuteczności, 

zarządzaniem projektami inwestycyjnymi, czy promocją i reklamą podejmowanych działań. 

Rewitalizacja Miasta Koprzywnica koncentruje się na trzech głównych obszarach: 

• rozwój gospodarczy - nowe miejsca pracy oraz warunkowanie powstawania nowych 

podmiotów gospodarczych, rozpowszechnianie i ułatwianie aktywności gospodarczej  

(np. uatrakcyjnienie oferty inwestycyjnej),  

• rozwój społeczny – działania koncentrujące się na zapobieganiu patologiom   

i wykluczeniu społecznemu (przestępczości, marginalizacji, bezrobociu) oraz mające  

na celu wzrost poziomu integracji mieszkańców Koprzywnicy, 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica na lata 2014 - 2020 

 

  7z125 

• rozwój infrastrukturalno -  przestrzenny – remont obiektów uŜyteczności publicznej 

(biblioteka), kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej, budowa elementów 

małej infrastruktury rekreacyjnej, budowa miejsc stanowiących miejsce rozrywki 

i integracji dla mieszkańców. 

Dzięki zapisom LPR zwiększy się atrakcyjność całej miejscowości. Podejmowane działania 

promocyjne zwrócą uwagę potencjalnych inwestorów. LPR będzie równieŜ oddziaływać 

pozytywnie na istniejące podmioty gospodarcze, jak równieŜ stwarzać warunki do 

powstawania nowych, co z kolei będzie mieć bezpośrednie przełoŜenie na podniesienie 

jakości Ŝycia mieszkańców. 

 

Streszczenie Lokalnego Programu Rewitalizacja dla Miasta Koprzywnica  

na lata 2014-2020 

Główną misją programu rewitalizacji w perspektywie do 2020r. jest wzrost atrakcyjności 

turystycznej miasta oraz stworzenie z Koprzywnicy, poprzez rozwój gospodarczy i społeczny, 

miejsca przyjaznego mieszkańcom.  

 

Program wyznacza dwa obszary problemowe wymagające rewitalizacji: 

1 Zagospodarowanie centrum miasta Koprzywnica oraz modernizacja budynku Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy w celu poprawy estetyki publicznej oraz 

podniesienia atrakcyjności miasta i gminy pod względem turystycznym oraz kulturalnym. 

2 Odnowienie zespołu kościelno-klasztornego oraz zagospodarowanie terenu wokół niego  

w celu poprawy estetyki i utworzenia infrastruktury rekreacyjno-turystyczno-kulturalnej  

w centrum miejscowości.  

W ramach ww. obszarów problemowych wymagających rewitalizacji przewidziano zadania 

szczegółowe: 

- przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych, 

- wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi, 

- przebudowę istniejących zatok autobusowych, 

- budowę chodników jedno-lub dwustronnych,  

- budowę ciągów pieszo-rowerowych, 

- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego za pomocą kanalizacji deszczowej z 

odprowadzeniem wód do zbiornika odparowująco-infiltracyjnego, 
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- przebudowę skrzyŜowań w celu polepszenia warunków komunikacyjnych, 

- budowę, rozbudowę lub przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych na działki 

przyległe do drogi, 

- przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących  

z rozbudową drogi lub budową nowych elementów infrastruktury technicznej,  

- zniesienie barier architektonicznych w obrębie rozbudowanego odcinka drogi, 

- oczyszczenie pasa drogowego z drzew i krzewów znajdujących się w pobliŜu poboczy drogi 

i przydroŜnych rowach dla poprawy odwodnienia, widoczności i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz wprowadzenie nowej gospodarki zielenią w dostosowaniu do charakteru 

inwestycji, 

- adaptację istniejących miejsc cennych kulturowo, związanych z wydarzeniami 

historycznymi oraz miejsc kultu religijnego, 

- wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi. 
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Obszar Lokalnego Programu Rewitalizacji 
 

Gmina Koprzywnica moŜe wnioskować tylko o fundusze przeznaczone na zagospodarowanie 

Miasta Koprzywnica. Stanowi ona centrum gminy, na co dowodem jest chociaŜby lokalizacja 

siedzib wszystkich urzędów uŜyteczności publicznej, placówek szkolnych, posterunku Policji 

itp. Zaplanowane w ramach LPR działania obejmują swoim zakresem obszar miejscowości 

Koprzywnica, w obszarze , którego granicami są drogi publiczne: droga krajowa 79 (ul. 

Krakowska), ulice: 11 listopada, 3-go maja, Kopra, Sandomierska, Klasztorna oraz Rynek 

zlokalizowane na działkach: 3832, 3883, 3833, 3835, 3837, 3838, 3839/1, 3839/2, 3846, 

4018, 4019, 4020,4022 w Koprzywnicy. 
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Mapa 1: Obszar rewitalizacji w mieście Koprzywnica
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Zdjęcie 1:Klasztor Cystersów (obecnie Kościół Parafialny pw. Św. Floriana)  

– stan obecny - fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 
 

 

 
Zdjęcie 2: Klasztor Cystersów (obecnie Kościół Parafialny pw. Św. Floriana)  

– stan obecny - fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 
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Zdjęcie 3 Kościół pw. Matki Boskiej RóŜańcowej w Koprzywnicy.  

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 
 

 
Zdjęcie 4 Po lewej strony rynku Kościół p.w. Matki Boskiej RóŜańcowej w Koprzywnicy. Obok Dom Kultury. 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 
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Struktura Lokalnego Programu Rewitalizacji 
 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica na lata 2014 - 2020 podzielony 

został na następujące części: 

• część diagnostyczną (opis stanu istniejącego na obszarze planowanym do 

rewitalizacji, obejmuje aspekty społeczne, ekonomiczne, infrastrukturalne, 

środowiskowe, zawierające skwantyfikowane dane wraz z elementami ich analizy 

oraz identyfikację problemów, występujących na obszarze, wymagającym 

rewitalizacji, umieszczono w niej równieŜ analizę SWOT),  

• opis celów, które zostaną osiągnięte w wyniku zrealizowania LPR, w kontekście 

urbanistycznym, infrastrukturalnym, społecznym, środowiskowym oraz 

ekonomicznym. Warto zaznaczyć, iŜ monitorowaniu właściwej realizacji celów słuŜą 

skwantyfikowane wskaźniki /opisane w dalszej części opracowania/. LPR ma jasno 

wyznaczone ramy czasowe /lata 2014-2020/ oraz uwzględnia: 

- poszczególne etapy prowadzenia działań rewitalizacyjnych,  

- wyraźne wyznaczenie obszaru rewitalizowanego,  

- przyszłe funkcje obszaru rewitalizowanego. 

 
Zdjęcie 5: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy – stan obecny  

– fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 
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Zdjęcie 6: Bliskie otoczenie Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

 – stan obecny – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o. o. 
 
 

• opis przedsięwzięć, które zostaną podjęte w celu realizacji LPR.Istotną częścią opisu 

przedsięwzięć jest plan finansowy tychŜe przedsięwzięć wraz ze wskazaniem ich 

źródeł finansowania /budŜet gminy, środki prywatne, programy pomocowe UE, itp./. 

• informacje na temat: 

- instytucji koordynującej prowadzenie działań rewitalizacyjnych oraz zasad włączania 

partnerów publicznych i prywatnych w projekty rewitalizacyjne, 

- metod i harmonogramu monitorowania realizacji LPR, jak równieŜ procedur 

aktualizacji dokumentu.   

 

Podstawowym narzędziem słuŜącym realizacji przyjętych działań w ramach Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Koprzywnica są środki z Funduszy UE rozdysponowywane  

w ramach róŜnych programów pomocowych. NajwaŜniejszym funduszem pomocowym jest 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w jego ramach: Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego.  

 

Program rewitalizacji zawiera: 

1. Opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy. 

2. Diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb 

rewitalizacyjnych. 

3. Zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów zdegradowanych. 
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4. Wizję wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego (planowany 

efekt rewitalizacji). 

5. Identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych. 

6. Wykaz dopełniających się wzajemnie najwaŜniejszych przedsięwzięć i głównych 

projektów rewitalizacyjnych dotyczących obszaru zdegradowanego, które będą 

realizowane w ramach danego programu rewitalizacji wraz z ich opisem zawierającym 

co najmniej: nazwę przedsięwzięcia i podmioty go realizujące, prognozowane 

rezultaty, syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań, lokalizację 

(miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość projektu/ 

przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji 

przedsięwzięć/projektów w odniesieniu do przyjętych celów programu; w przypadku 

prywatnych przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych dopuszczalne jest 

ograniczenie zakresu informacyjnego do tego, które będą dostępne na etapie  

przyjmowania programu. 

7. Ogólny (zbiorczy) opis innych, uzupełniających rodzajów przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

8. Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami 

rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami róŜnych podmiotów i funduszy na 

obszarze objętym programem rewitalizacji. 

9. Indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, z indykatywnymi 

wielkościami środków finansowych z róŜnych źródeł (takŜe spoza funduszy polityki 

spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji 

zasady dodatkowości środków UE). 

10. Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup 

aktywnych na terenie miasta w proces rewitalizacji. 

11. System realizacji (wdraŜania) programu rewitalizacji. 

12. System monitoringu skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji 

w reakcji na zmiany w otoczeniu programu. 

Podstawowym narzędziem słuŜącym realizacji przyjętych działań w ramach Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica są środki z funduszy UE 

rozdysponowywane w ramach róŜnych programów pomocowych. NajwaŜniejszym 

funduszem pomocowym jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w jego ramach: 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Koprzywnica na lata 2014-2020 jest zgodny 

z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  

(do konsultacji zewnętrznych) /wersja z dn. 26 marca 2015/ posiada następujące cechy: 

 

1. Kompleksowość programu rewitalizacji  

− Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica na lata 2014-2020 ujmuje 

działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych 

współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS oraz innych publicznych lub 

prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, ekonomicznego, 

przestrzennego, technicznego, środowiskowego i kulturowego związanego zarówno  

z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.  

− LPR złoŜony jest z wielu róŜnorodnych projektów(kluczowych i uzupełniających). 

Projekty są ze sobą wzajemnie powiązane oraz pozostają w synergii.  

2. Koncentracja programu rewitalizacji 

LPR dla miasta Koprzywnica dotyczy terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju całej gminy. 

Działania ujęte w LPR obejmują zasięgiem całość obszaru zdegradowanego i dotkniętego 

szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych.  

− Projekty ujęte w LPR dla miasta Koprzywnica realizowane będą na obszarach 

zdegradowanych.  

3. Komplementarność projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych1 

Wszystkie działania zaplanowane w ramach procesu rewitalizacji są ze sobą 

komplementarne. 

3.1 Komplementarność przestrzenna 

                                                 
1 Przedsięwzięciem rewitalizacyjnym jest działanie (w tym mające charakter ciągły), w szczególności o 
charakterze społecznym, ekonomicznym, urbanistycznym, budowlanym, środowiskowym, konserwatorskim, 
edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub kulturalnym, zawarte lub wynikające z programu rewitalizacji oraz 
logicznie powiązane z treścią i celami programu rewitalizacji.  
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Program rewitalizacji będzie efektywnie oddziaływał na cały dotknięty kryzysem obszar, 

poszczególne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniają 

przestrzennie oraz zachodzi między nimi efekt synergii. Projekty realizowane w ramach 

LPR-u będą łagodzić lub całkowicie eliminować problemy występujące na obszarze 

kryzysowym. 

3.2 Komplementarność problemowa 

− Projekty/przedsięwzięcia, jakie zostaną zrealizowane w ramach procesu rewitalizacji, 

dopełniają się tematycznie, sprawiając, Ŝe program rewitalizacji oddziałuje na obszar 

zdegradowany we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, ekonomicznym, 

przestrzennym, środowiskowym, kulturowym, technicznym). 

3.3 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

− System zarządzania LPR dla miasta Koprzywnica pozwolą na efektywne 

współdziałanie na jego rzecz róŜnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się  

i spójność procedur. 

3.4 Komplementarność międzyokresowa 

− LPR zapewnia ciągłość programową (polegająca na kontynuacji lub rozwijaniu 

wsparcia z polityki spójności 2007-2013). 

3.5 Komplementarność źródeł finansowania 

− Projekty rewitalizacyjne, będą realizowane z róŜnych źródeł (EFRR, EFS i FS  

z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania) jak równieŜ środków własnych 

gminy.  

4. Realizacja zasady partnerstwa i partycypacja 

− Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica na lata 2014-2020 

wypracowywany został przez samorząd gminny i poddawany dyskusji w oparciu  

o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych i przestrzennych 

(infrastrukturalnych i środowiskowych). Prace nad przygotowaniem programu,  

(jak równieŜ w późniejszym okresie wdraŜanie (realizacja) programu) oparte są/będą 

na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie  

z mieszkańcami obszarów rewitalizowanych, innymi ich uŜytkownikami, 
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przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.  
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Zasięg przestrzenny 

Teren, jaki zostanie poddany procesowi rewitalizacji został wybrany na podstawie 

wieloaspektowych badań, m.in. analizy SWOT, czynników wewnętrznych i zewnętrznych 

wpływających na poziom rozwoju tego. obszaru.  Analiza została oparta na: 

• Identyfikacji występujących na terenie miasta i gminy Koprzywnica problemów 

społecznych, gospodarczych, przestrzennych, kulturowych, środowiskowych. 

• Wytycznych w zakresie przeprowadzania procesu rewitalizacji oraz wyznaczania 

obszarów problemowych, a w tym m.in. kryteriów określonych w art. 47 ust. 1 

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., tj.: 

− wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, 

− wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, 

− niekorzystne trendy demograficzne, 

− niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik 

przerywania kształcenia, 

− wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, 

− szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska, 

− niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, 

− wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców, 

− porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego, 

− niski poziom wydajności energetycznej budynków. 

− Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w zakresie 

programowania działań dotyczących mieszkalnictwa i określonych w nim kryteriów 

wyznaczania obszarów kwalifikujących się do otrzymania tego rodzaju wsparcia. 

 

WyŜej wymienione kryteria zostały poddane wnikliwej analizie w wyniku, czego wyłoniono 

obszar, który wymaga gruntownego wsparcia. Zidentyfikowano główne problemy, które 

dzięki realizacji zaplanowanych w ramach procesu rewitalizacji działań zostaną złagodzone 

lub całkowicie wyeliminowane. Zaplanowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 

działania będą skupione w mieście Koprzywnica.  
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Metodologia opracowania 
 

Za debatę strategiczną mającą wpływ na Program Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica 

uznano spotkanie z mieszkańcami w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica 

z dnia 28.09.2014 roku. 

Na etapie tworzenia Programu przyjęto podstawowe zasady, które będą takŜe stosowane na 

etapie realizacji. NaleŜą do nich:  

1. „programowania”  – cele LPR są realizowane w ramach kompleksowego systemu 

programowania wieloletniego na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym co sprzyja 

komplementarności realizowanych przedsięwzięć. Przy tworzeniu LPR starano się 

wykazać zgodność i spójność Lokalnego Programu Rewitalizacji m.in. 

z takimi dokumentami strategicznymi:   

• „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica”; 

• „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Koprzywnica”; 

• „Strategia Rozwoju Powiatu Sandomierskiego”. 

 

 
Zdjęcie 7: Spotkanie z mieszkańcami w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

 – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 
 

2. „strategicznego zarządzania rozwojem obszaru rewitalizowanego” – LPR stanowi 

waŜne narzędzie planowania strategicznego rozwoju miejscowości i całej gminy, gdyŜ 

wpływ obszaru rewitalizowanego na rozwój miejscowości i gminy jest kluczowy 

(stanowi swoiste „koło zamachowe” dla rozwoju przedsiębiorczości zwłaszcza 
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handlowo - usługowej); 

3. „partnerstwa”  - LPR jest dokumentem uwzględniającym szeroką współpracę i dialog 

pomiędzy podmiotami społecznymi – organizacjami pozarządowymi  

i przedsiębiorstwami - Partnerami LPR),  

4. „koncentracji” – polega na koncentrowaniu zasobów na ograniczonej liczbie 

wybranych obszarów (ekonomiczny, społeczny, kulturowy) waŜnych dla trwałego 

długofalowego rozwoju obszaru rewitalizowanego; 

5. „kompleksowości i koordynacji” – LPR nie jest wyłącznie dokumentem władz 

gminnych realizujących zadania własne - jest narzędziem koordynacji celów i działań 

prorozwojowych na rzecz rozwoju obszaru rewitalizowanego przez Partnerów LPR 

(samorząd gminy Koprzywnica, Radę Gminy, przedsiębiorców, organizacji 

pozarządowych) oraz koordynacji z działaniami na szczeblu gminnym; 

6. „oceny”  – LPR będzie podlegał ocenie (odnośnie załoŜeń, sytuacji w miejscowości, 

dobór celów i priorytetów, wykorzystanie środków, spełnienie załoŜeń i uzyskanie 

przewidywanych rezultatów); projekty zakładane do realizacji w LPR podlegają takŜe 

ocenie efektywności ekonomicznej.    

 

 
Zdjęcie 8: Spotkanie z mieszkańcami w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy  

– fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 
 

 
Przy opracowywaniu programu wykorzystano następujące opracowania i dokumenty: 

• „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica”; 

• „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Koprzywnica”; 

• „Strategia Rozwoju Powiatu Sandomierskiego”; 
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• Dokumentacja projektowa „Kompleksowa rewitalizacja centrum Koprzywnicy na 

działkach 3832, 3883, 3833, 3835, 3835, 3837, 3838, 3839/1, 3839/2, 3846, 4018, 

4019, 4020, 4022 w Koprzywnicy”. 
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Czas i etapy realizacji LPR 
 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica opracowany został na lata 2014 – 

2020. 

Równolegle realizowane będą zadania w strefie I – Rynek i okolice (w granicach ul. 11 

Listopada od ul. Krakowskiej do rynku, ul. 3 Maja oraz skwerek im. Jana Pawła II, ul. Stefana 

Kopra, Rynek; modernizacja muru kościelnego w Kościele pw. Matki Boskiej RóŜańcowej 

zlokalizowanego w Rynku w Koprzywnicy wraz z odwodnieniem Kościoła i odtworzeniem 

historycznej drogi szlaku Jagiellońskiego (z lewej strony Kościoła – ul. Sandomierska i 

Klasztorna) i w strefie II czyli w Pocysterskim Zespole Klasztorno – Kościelnym. Granice 

strefy: Pocysterski Zespół Klasztorno – Kościelny wraz z towarzyszącymi obiektami, (tj. 

kościół p.w. św. Floriana, Zabudowania Klasztorne o.o. Cystersów, Plebania, Opatówka, 

Dzwonnica przy Kościele św. Floriana, Budynek Dawnej Szkoły, Młyn) od strony zachodniej 

wzdłuŜ ul. Krakowskiej, od strony wschodniej budynek Urzędu Gminy.  

 
Zdjęcie 9: Rynek w Koprzywnicy – stan obecny – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 

 

 
Zdjęcie 10: Rynek w Koprzywnicy – stan obecny – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 
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W ramach rewitalizacji projektowanej inwestycji przewiduje się następujący wachlarz robót 

budowlanych:  

a. Przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych , 

b. Wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi, 

c. Przebudowa istniejących zatok autobusowych, 

d. Budowa chodników jedno- lub dwustronnych, 

e. Budowa ciągów pieszo-rowerowych, 

f. Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego - za pomocą kanalizacji 

deszczowej z odprowadzeniem wód do zbiornika odparowująco-

infiltracyjnego., 

g. Przebudowa skrzyŜowań w celu polepszenia warunków komunikacyjnych, 

h. Budowa, rozbudowa lub przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych 

na działki przyległe do drogi,  

i. Przebudowa lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych 

kolidujących z rozbudowywaną drogą lub budowa nowych elementów 

infrastruktury technicznej, 

j. Zniesienie barier architektonicznych w obrębie rozbudowywanego odcinka 

drogi,  

k. Oczyszczenie pasa drogowego z drzew i krzewów znajdujących się w poboczu 

drogi i przydroŜnych rowach dla poprawy odwodnienia, widoczności  

i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wprowadzenie nowej gospodarki 

zielenią w dostosowaniu do charakteru inwestycji, 

l. Adaptacja istniejących miejsc cennych kulturowo, związanych z wydarzeniami 

historycznymi oraz miejsc kultu religijnego, 

m. Wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 

Do najwaŜniejszych argumentów potwierdzających konieczność realizacji 

przedmiotowej inwestycji naleŜy wymienić: 

� odbudowę i promocję unikatowego i bezcennego zabytku Polski tj.: obiektów 

dawnego Zakonu Cystersów w Koprzywnicy oraz Rynku; 

� ocalenie przed dalszą degradacją niszczejącego obiektu klasztoru pocysterskiego; 
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� właściwa i pełna prezentacja walorów kulturowych i historycznych analizowanego 

miejsca m.in.: dzięki utworzeniu muzeum, muzeum wirtualnego, sali pokazowej; 

� stworzenie warunków dla edukacji historycznej (historia regionu, działalność 

Zakonu Cystersów, Szlaku Jagiellońskiego, itd.) przybyłych turystów  

i pielgrzymów, w szczególności dzieci i młodzieŜy, poprzez stworzenie sali 

edukacyjno-konferencyjnej z pełnym zapleczem multimedialnym; 

� skierowanie do Koprzywnicy rosnącego rokrocznie ruchu turystycznego, który 

odwiedza liczne zabytki i atrakcje w bezpośrednim sąsiedztwie Koprzywnicy 

(m.in.: ruiny Zamku KrzyŜtopór w Ujeździe, Kolegiata pw. Św. Marcina w 

Opatowie, Stare Miasto w Sandomierzu, Sanktuarium Matki Boskiej w 

Sulisławicach); 

� zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Koprzywnica poprzez 

odrestaurowanie i udostępnienie turystom cennych zabytków o znaczeniu 

narodowym; 

� wzajemna komplementarność analizowanej inwestycji z planowaną 

w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów pocysterskich przez władze gminy, 

modernizacją i zagospodarowaniem na cele turystyczne terenów wokół zbiornika 

wodnego „Koprzywianka”; 

� stworzenie impulsu dla lokalnego rozwoju gospodarczego (korzyści gospodarcze 

dla lokalnych punktów handlowych, usługowych, itd.); 

� poprawa warunków zwiedzania i spędzania w Koprzywnicy czasu wolnego przez 

coraz liczniej przyjeŜdŜających turystów i inne osoby przyjezdne; 

� w perspektywie długookresowej szybszy rozwój gospodarczy całej Koprzywnicy 

oraz nowe miejsca pracy, na bazie nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury 

technicznej i społecznej w centrum miasta. 
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Cel główny i cele szczegółowe LPR  

Celem głównym Lokalnego Programu Rewitalizacji do osiągnięcia w perspektywie roku 2020 

jest wzrost atrakcyjności turystycznej miasta oraz stworzenie z Koprzywnicy, poprzez 

rozwój gospodarczy i społeczny, miejsca przyjaznego mieszkańcom.  

Aby osiągnąć cel główny naleŜy zrealizować w obszarze rewitalizowanym następujące cele 

cząstkowe:  

1. Poprawić estetykę przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum 

Koprzywnicy (zieleń urządzona, elementy infrastruktury rekreacyjno – turystycznej); 

2. Utworzyć infrastrukturę rekreacyjno – turystyczną w miejscowości; 

3. Kompleksowo wyremontować i zagospodarować miejsca kultu religijnego oraz  

o wartości kulturowej i historycznej; 

4. Podnieść poziom integracji mieszkańców Koprzywnicy.  

5. Stworzyć miejsca parkingowe w mieście Koprzywnica. 

 

 
Zdjęcie 11: Rynek w Koprzywnicy z kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej RóŜańcowej w tle  

– stan obecny – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 
 
Realizacji powyŜszych celów słuŜą działania (omówione w dalszej części opracowania), które 

są względem siebie komplementarne – jedno zadanie potrzebuje drugiego aby osiągnąć 

zamierzone cele. Projekty wymienione do realizacji mają poza tym pozytywny wpływ na 

polityki horyzontalne Unii Europejskiej takie jak: politykę zatrudnienia, politykę równych 

szans, politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, politykę ochrony środowiska. 
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Zdjęcie 12: Rynek w Koprzywnicy – stan obecny – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 

 

Znaczenie zadań wymienionych w LPR dla rozwoju Miasta Koprzywnica. 

LPR stanowi niezbędny dokument dla Gminy Koprzywnica przy ubieganiu się o dotację  

ze środków UE (np. z „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”. Nie jest on jednak jedynie załącznikiem do wniosku 

o dofinansowanie projektu (-ów), lecz stanowi równieŜ realne narzędzie dla władz gminnych  

i mieszkańców do wykorzystania przy planowaniu i wdraŜaniu konkretnych działań  

w obrębie obszaru rewitalizowanego (zgodnie z zasadami przyjętymi przy opracowywaniu  

i realizacji LPR). Szansę na jego realizację wzrastają dzięki zaangaŜowaniu w jego tworzenie 

i wdraŜania Partnerów LPR, czyli stowarzyszeń oraz przedsiębiorców zainteresowanych 

rewitalizacją centrum.  

Budynki i tereny, które zostały objęte obszarem rewitalizowanym w Mieście Koprzywnica 

wymagają zdecydowanych działań w zakresie poprawy ich stanu. Obecnie nie spełniają 

bowiem naleŜycie swoich funkcji, a ich standard pozostawia wiele do Ŝyczenia. Obszar 

rewitalizowany wykazuje duŜy poziom degradacji – dawno nie były prowadzone na nim 

Ŝadne prace remontowe. Dlatego zaplanowane zadania nakierowane są głównie na odnowę  

i przywrócenie pełnionych wcześniej funkcji oraz, dzięki nowo powstałym elementom, 

warunkują nadanie obszarowi rewitalizowanemu nowych znaczeń.  Takie podejście sprawi, 

Ŝe obszar rewitalizacji stanie się w przyszłości miejscem integracji i rekreacji nie tylko dla 

okolicznych mieszkańców, ale równieŜ dla turystów, którzy postanowią spędzić  

w Koprzywnicy swój wolny czas. WaŜnym elementem jest równieŜ podniesienie poziomu 
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integracji mieszkańców całej gminy na co, od samego początku procesu tworzenia LPR, 

zwracali uwagę. 

 

LPR a zrównowaŜony rozwój regionu. 

Zgodnie ze „Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku” jedną z zasad 

na której opiera się rozwój regionu jest jego zrównowaŜony rozwój. Koncepcja ta ma na celu 

„(…) zagwarantowanie moŜliwości zaspokajania podstawowych potrzeb społeczności regionu 

(zarówno współczesnego jak i przyszłych pokoleń) uwzględnia zachowania równowagi 

przyrodniczej i równowaŜenie szans w dostępie do środowiska oraz trwałość podstawowych 

procesów przyrodniczych; oznacza ona potrzebę preferowania i wzmacniania takich 

procesów rozwoju, które będą przyczyniały się do ograniczenia zuŜycia zasobów  

w ogóle, a nieodnawialnych w szczególności oraz minimalizowania wytwarzania odpadów  

i zanieczyszczeń”  (s. 73). Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica na lata  

2014 - 2020 zdecydowanie odpowiada tej koncepcji. Realizacja przyjętych załoŜeń procesu 

rewitalizacji ma duŜy wpływ na zrównowaŜony rozwój województwa świętokrzyskiego, 

którego jednym z celów jest kształtowanie ładu przestrzennego w zagospodarowaniu centrów 

gmin oraz poprawa ich wizerunku, co warunkuje efekt w postaci lepszego wizerunku całego 

województwa. 

Miasto Koprzywnica rozwijając się będzie pozytywnie wpływać na rozwój całego regionu 

świętokrzyskiego. Poprzez podejmowane w ramach LPR działania mieszkańcy odczują 

wyraźną poprawę warunków Ŝycia, co z kolei przełoŜy się na pozytywne postrzeganie przez 

nich miejsca, w którym na co dzień Ŝyją. Dotyczyć to będzie nie tylko samej Koprzywnicy, 

ale równieŜ całego województwa. Owe pozytywne postrzeganie będą przekazywać równieŜ 

osobom spoza regionu świętokrzyskiego np. turystom, znajomym, krewnym. Miasto ma 

szansę stać się punktem wypadowym dla pragnących poznać nasz region. PoniewaŜ  

w bezpośrednim sąsiedztwie Koprzywnicy znajdują się takie atrakcje i zabytki jak: ruiny 

Zamku KrzyŜtopór w Ujeździe, Kolegiata pw. Św. Marcina w Opatowie, Stare Miasto  

w Sandomierzu, Sanktuarium Matki Boskiej w Sulisławicach. 
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I Charakterystyka obecnej sytuacji w centrum gminy. 
 

Koprzywnica jest jedną z najstarszych osad w regionie sandomierskim. Rozwinęła się 

przy erygowanym w 1183 - 1185 r. opactwie cystersów, do którego naleŜała do końca XVIII 

w. PołoŜona przy średniowiecznym szlaku z Zachodu przez Śląsk, Kraków na Sandomierz  

i Ruś, otrzymała prawa miejskie w 1268 r., niszczona przez najazdy Tatarów w 1241  

i 1259/60, poŜary w 1494, 1657, 1891, utraciła prawa miejskie w 1864 r. i ponownie je 

uzyskała w roku 2000. Parafia w Koprzywnicy pod wezwaniem Wszystkich Świętych 

wzmiankowana jest od 1268 r. W Koprzywnicy wymieniane są w źródłach jeszcze dwa 

kościoły - pod wezwaniem św. Leonarda zbudowany z kamienia i cegły, stanowił oratorium 

dla oo. Cystersów, rozebrany ok. 1530 r. i drewniany pod wezwaniem św. Ducha  

z funkcjonującym przy nim przytułkiem i szpitalem. Ośrodek dawnej osady i miasta stanowił 

zachowany prostokątny rynek z połoŜonym po jego północno-wschodniej stronie kościołem 

pod wezwaniem Matki BoŜej RóŜańcowej w miejscu kościoła Wszystkich Świętych. 

Pomiędzy rynkiem a połoŜonym na zachód dawnym opactwem cystersów prowadzące  

z rynku ulice wyznaczają dawny wydłuŜony plac targowy. Obecnie Koprzywnica jest 

ośrodkiem administracyjnym miasta i gminy. 

Dziś, na tzw. Europejskim Szlaku Cystersów, nad rzeką Koprzywianką i zalewem  

miasto jest atrakcją turystyczną. W sąsiedztwie niewielkiego zalewu wznosi się dawny zespół 

klasztorny Cystersów: kościół pod wezwaniem Św. Floriana, zbudowany  

w latach 1207 - 1240, wielokrotnie rozbudowywany z późnobarokową fasadą oraz cennym 

wyposaŜeniem, polichromią i malowidłami, a takŜe przylegające do kościoła późnoromańskie 

skrzydło wschodnie klasztoru, w którym zachował się piękny kapitularz z przełomu XII/XIII 

wieku ze sklepieniem wspartym na dwóch kolumnach. W sąsiedztwie zachowały się dawne 

zabudowania przyklasztorne. W kościele znajdują się relikwie Św. Floriana, patrona 

straŜaków, sprowadzone tu z Wawelu dnia 3 maja 1995 roku. 

        Ponadto w rynku wpisanym w XIII wieczny układ urbanistyczny miasteczka, znajduje 

się kościół pod wezwaniem Matki Boskiej RóŜańcowej z 1470 roku, rozbudowany  

w stylu barokowym pod koniec XVII wieku, z ogrodzeniem, z dzwonnicą z końca XIX 

wieku2. 

                                                 
2 http://www.koprzywnica.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=40&strona=1&sub=11 
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Zdjęcie 13: Okolice Zespołu klasztornego Cystersów  

– stan obecny – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 
 

 
Zdjęcie 14: Ulica 3 maja (okolice Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy)  

- stan obecny – fot. GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o. 
 

Współcześnie miasto jest ośrodkiem zarówno administracyjnym jak i handlowym, 

usługowym, oświatowym, kulturalnym, religijnym oraz towarzyskim. Poza Urzędem Miasta  

i Gminy funkcjonuje tu posterunek policji, oddział banku, placówki zdrowia oraz poczta. 

Znajduje się tu takŜe dobrze rozwinięta oświata. Począwszy od przedszkola po przez szkołę 

podstawową i gimnazjum na liceum kończąc. PręŜnie działa tu takŜe od 2007 roku Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Proponowane przez ośrodek zajęcia odbywają się na wielu 

płaszczyznach - kaŜdy moŜe znaleźć coś dla siebie uczestnicząc w zajęciach muzycznych, 

tanecznych, plastycznych florystycznych, wokalnych sportowych czy teŜ związanych  

z wydawnictwem.   
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1.1  Zagospodarowanie przestrzenne. 

Miasto Koprzywnica połoŜona jest w południowo-wschodniej części województwa 

świętokrzyskiego, w powiecie sandomierskim, w Gminie Koprzywnica. Samo miasto zajmuje 

1 788 ha. Gmina połoŜona jest przy drodze krajowej Kraków - Sandomierz na krawędzi 

doliny Wisły.  

 

Mapa 2: Lokalizacja Miasta Koprzywnica na tle powiatu sandomierskiego 

 

Źródło: http://www.koprzywnica.eu/ 
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1.1.1 Granice stref ochrony konserwatorskiej 
 
W mieście Koprzywnica znajdują się następujące zabytki: 

• układ urbanistyczno – krajobrazowy 343 z 04.12.1956, nr rej.: 117 (t.) z 23.10.1987 

A.691 

• kościół parafialny 46 z 31.03.1971 oraz 119 (t.) z 14.06.1977 A.692 

• zespół opactwa cystersów 118 (t.) z 14.06.1977 A.693/1-4 w tym: 

- kościół par. pw. św. Floriana, nr rej.: 120 z 16.12.1931 oraz 10 z 10.01.1966 

- skrzydło wsch. klasztoru, nr rej.: 121 z 19.10.1932 oraz 10 z 10.01.1966 

- dworek opacki, nr rej.: 10 z 10.01.1966 

- ogród klasztorny z ogrodzeniem. 

• cmentarz paraf. przy ul. Cmentarnej (najstarsza część i groby wojenne)  

324 (t.) z 10.04.1989 A.694. 
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1.1.2 Uwarunkowania ochrony środowiska 
 

W Mieście Koprzywnica znajdują się dwa pomniki przyrody. Są to dwie lipy drobnolistne. 

Oba pomniki zostały utworzone 28.06.1991 roku3.  

Miasto Koprzywnica połoŜone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze zm.). Obszar 

rewitalizacji zlokalizowany jest w odległości ok. 5 km od najbliŜej połoŜonego obszaru 

Natura 2000 mającego znaczenie dla Wspólnoty Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049. 

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji nie spowoduje znacząco negatywnego 

oddziaływania na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, jego integralność oraz 

powiązania z innymi obszarami.  

 

 

 

                                                 
3 www.kielce.rdos.gov.pl 
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1.1.3 Infrastruktura techniczna 
 

Zaopatrzenie w wodę. 

 

Gmina Koprzywnica jest w 100% zwodociągowana. PoniŜsza tabele prezentują 

podstawowe wskaźniki odnośnie wodociągów m.in. długość sieci, ilość podłączeń oraz 

średnie zuŜycie wody w gospodarstwach domowych oraz informacje na temat ujęcia wody 

pitnej. 

 

Tabela 1: Wskaźniki zwodociągowania w gminie 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka 
miary 

Stan na dzień 
01.03.2014 

1. Wskaźnik zwodociągowania gminy % 100 

2. Długość sieci wodociągowej rozdzielczej km 55,9 

3. 
Podłączenia wodociągowe prowadzące do 

budynków mieszkalnych 
szt. 1764 

4. 
ZuŜycie wody z wodociągów w gospodarstwach 

domowych 
m3/mieszk./rok 16,71 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

 

Tabela 2: Ujęcia wody pitnej i stacje uzdatniania wody. 

L.p. 

Ujęcia wody pitnej Stacje uzdatniania wody 

Powierzchnia strefy 
ochronnej 

 

Nazwa ujęcia 
/ lokalizacja 

Rodzaj: wody 
podziemne lub 

wody 
powierzchniowe 

Wydajność 
m3 /dobę 

Nazwa / 
lokalizacja 

Wydajność 
m3 /dobę 

1. 
Ujęcie wody 

w 
Koprzywnicy 

podziemne 565 m3/dobę - - Bezpośrednia 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

 

Gospodarka odpadami. 

Miasto i Gmina Koprzywnica w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów 

komunalnych obsługiwana jest przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, 

oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu. Na terenie 

gminy wprowadzony został indywidualny system zbierania odpadów komunalnych oraz 
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odpadów segregowanych. Gospodarstwa podpisały umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu na odbiór odpadów komunalnych raz 

w miesiącu zgodnie z harmonogramem. W/w przedsiębiorstwo przekazuje właścicielom 

nieruchomości kolorowe worki foliowe do segregacji odpadów i równieŜ zgodnie 

z harmonogramem odbiera odpady bez dodatkowej opłaty.  

Ponadto na terenie Miasta i Gminy rozstawionych jest 16 zestawów kontenerów  

2,2 m3 na odpady segregowane tj. Ŝółty na plastiki, zielony - na szkło kolorowe, biały - na 

szkło bezbarwne i niebieski - na makulaturę. RównieŜ szkoły posiadają pojemniki typu 

"Dzwon" na odpady segregowane. Odpady z w/w pojemników opróŜniane są przez 

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywnianki. Odpady tak zebrane przez 

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki jak równieŜ przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej składowane są w Zakładzie Utylizacji Odpadów 

Komunalnych w Janczycach4. 

 Dodatkowo, w celu zminimalizowania i zapobiegania powstawania odpadów 

komunalnych Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki inicjuje i organizuje stałe 

programy i konkursy edukacyjne dla młodzieŜy szkolnej w zakresie ekologii i celowości 

selektywnej zbiórki odpadów, dla ich powtórnego wykorzystania w ramach recyklingu. Dla 

podniesienia efektywności zbiórki selektywnej odpadów i ich pozaskładowiskowego 

wykorzystania EZGDK zamierza zmodernizować sortownię odpadów poprzez dobudowanie 

linii przyjmowania i sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, zbudować 

kompostownię odpadów komunalnych. Gmina pomaga takŜe w procesie utylizacji azbestu. 

 

Infrastruktura gazowa i zaopatrzenie w ciepło. 

Gmina Koprzywnica posiada system sieci gazowniczej. Siecią gazową na terenie 

gminy zarządza Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. Oddział Handlowy 

Gazownia Sandomierska oraz Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z. o. o.  

w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu5. Na terenie Gminy dostęp do sieci 

gazowej mają: miasto Koprzywnica i sołectwa: Ciszyca, Kamieniec, Dmosice, Zbigniewice 

                                                 
4 http://www.koprzywnica.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=75&strona=1&sub=15 
5 Program Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2010-2013  
z perspektywą do roku 2017 s. 23-24 
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Wieś, Zbigniewice Kolonia, Niedźwice, ŚwięŜyce, część Krzcina.  Brak jest sieci gazowej w: 

Beszycach, Postronnej, Łukowiec, część Krzcina. 

 

Zaopatrzenie w energię elektryczną. 

Zasilanie w energię elektryczną odbywa się poprzez sieci przesyłowe najwyŜszych 

napięć (NN) 400 i 220 kV, którymi energia elektryczna z elektrowni zawodowych przesyłana 

jest do stacji systemowych, gdzie po zredukowaniu poziomu napięcia, przesyłana jest dalej 

liniami wysokich napięć (WN) 110 kV. Układ sieci rozdzielczych w powiecie tworzą linie 15 

kV — napięcie średnie i 0,4 kV — napięcie niskie. Siecią elektroenergetyczną w gminach 

objętych opracowaniem zarządza Rzeszowski Zakład Energetyczny Dystrybucja Sp. z o.o. 

Rejon Dystrybucji Energii Staszów. Linie niskiego napięcia stanowią ponad 50% wszystkich 

linii elektroenergetycznych na terenie województwa świętokrzyskiego. Linie te są 

stosunkowo wyeksploatowane i wymagają znacznych nakładów na modernizację6.  

 
 
Kanalizacja. 

Aktualnie Gmina Koprzywnica jest skanalizowana w 34%. W planach na najbliŜsze 

lata jest budowa kanalizacji na kolejnych obszarach Gminy.  Tak więc niedługo wskaźnik ten 

powinien poszybować w górę. 

 

Tabela 3: Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Koprzywnica 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary 
Stan na dzień 

01.03.2014 

1. Wskaźnik skanalizowania gminy % 34 

2. Długość sieci kanalizacji sanitarnej km 28,09 

3. 
Podłączenia kanalizacyjne prowadzące do 
budynków mieszkalnych 

szt. 592 

4. Ilość zbiorników bezodpływowych na ścieki szt. 942 

5. Ścieki odprowadzane do kanalizacji  m3 /mieszk./rok  21,85 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 
  

                                                 
6 Program Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2010-2013  
z perspektywą do roku 2017 s.18 
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Gmina Koprzywnica posiada jedną oczyszczalnię ścieków, której charakterystykę 

zawarto w tabeli nr 4.  

 

 
 

Tabela 4: Oczyszczalnie ścieków komunalnych - stan na dzień 31.12.2014 

Nazwa /lokalizacja RLM (liczba) DociąŜenie % 

Oczyszczalnia ścieków 
1916 wg projektu  
1513 wyliczone 

79 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 
 

 

Telekomunikacja. 

Gminy EZGDK są stelefonizowane siecią naziemną, mają dostęp do Internetu roŜnego 

typu. Ponadto na terenie Związku zlokalizowane są stacje telefonii komórkowej oraz 

internetowa stacja przekaźnikowa7. 

 

Infrastruktura drogowa. 

Przez teren Gminy przebiegają drogi o róŜnym zasięgu administracyjnym (od dróg 

krajowych do dróg gminnych). Tabela nr 5  zawiera szczegółową charakterystykę dróg na 

terenie Gminy Koprzywnica.            

Tabela 5: Przebieg dróg na terenie Gminy Koprzywnica 

L.p. Aktualny 
numer drogi 

Nazwa drogi Długość na terenie 
Gminy (mb) 

Drogi gminne 
1. 334001T Krzcin wieś 0,850 
2. 334002T Łukowiec wieś 0,950 
3. 334003T Ciszyca - RadowąŜ 0,820 
4. 334004T Ciszyca - Speranda 0,320 
5. 334005T Ciszyca- Kamieniec 0,770 
6. 334006T Kamieniec wieś 0,730 
7. 334007T Kamieniec Wisłocki wieś 0,750 
8. 334008T ŚwięŜyce wieś 0,610 
9. 334009T Błonie - Sośniczany 1,850 
10.   334010T Sośniczany wieś 1,205 

                                                 
7 Program Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2010-2013  
z perspektywą do roku 2017 s. 19 
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L.p. 
Aktualny 

numer drogi Nazwa drogi 
Długość na terenie 

Gminy (mb) 
11. 334011T Gnieszowice wieś 1,460 
12. 334012T Trzykosy wieś 1,300 
13. 334013T Postronna wieś 2,250 
14. 334014T Niedźwice wieś 2,370 
15. 334015T Zbigniewice wieś 1,550 
16. 334016T Dmosice wieś 0,770 
17. 334017T Beszyce wieś 2,270 
18.   334018T Niedźwice - Beszyce 2,120 
19. 334019T Beszyce Dolne wieś 1,050 
20. 334020T Cegielnia wieś 2,262 
21. 334021T Błonie wieś 0,680 
22. 334022T Ciszyca - Łukowiec 1,850 
23. 334023T ŚwięŜyce - Sośniczany 1,789 
24. 334024T Ciszyca wieś 0,358 
25. 334025T Postronna - Kępie 0,342 
26. 334026T Zarzecze wieś 0,178 
27. 334027T Skrzypaczowice - Krzcin 1,775 
28. 334028T Łukowiec Majorat – wał wiślany 0,950 
29. 334029T Krzcin - Faciegłowy 0,450 
30. 334030T Krzcin - Zagumnie 1,150 
31. 334031T Koprzywnica wieś 7,478 
32. 334032T Koprzywnica – Beszyce Dolne 4,904 
33. 334033T Droga w miejscowości Koprzywnica odcinek 

piekarnia GS w kierunku Skrzypaczowic do 
drogi krajowej 79 

1,080 

34. 334034T Kamieniec Wisłocki – Bogoria Skotnicka 1,130 
Ogółem 50,376 

Drogi powiatowe 
L.p. Aktualny 

numer drogi 
Nazwa drogi Długość na terenie 

Gminy (mb) 
1. 0799T Wielogóra – Bystryjowice – Chobrzany - 

Koprzywnica 
1,455 

2. 0805T Koprzywnica – Krzcin – Chodków Stary 6,680 
3. 0806T Krzcin – Zarudcze - RadowąŜ 5,494 
4. 0807T Borek Klimontowski – Niedźwice - 

Koprzywnica 
7,573 

5. 0845T Sulisławice - Niedźwice 3,437 
6. 0789T Postronna – Zbigniewice – Wólka 

Gieraszowska 
5,184 

7. 0853T Ciszyca – ŚwięŜyce - Skotniki 3,044 
  Ogólnie 32,867 

Drogi wojewódzkie 
L.p. Aktualny 

numer drogi 
Nazwa drogi Długość na terenie 

Gminy  
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L.p. 
Aktualny 

numer drogi Nazwa drogi 
Długość na terenie 

Gminy (mb) 
1. 758 Iwaniska – Klimontów – Koprzywnica – 

przeprawa promowa przez rzekę Wisłę - 
Tarnobrzeg 

9,682 

Ogólnie 9,682 
Drogi krajowe 

L.p. Aktualny 
numer drogi 

Nazwa drogi Długość na 
terenie Gminy 

1. 9 Radom – IłŜa – Ostrowiec Świętokrzyski – 
Opatów – Lipnik – Klimontów – Łoniów – 

Nagnajów – Kolbuszowa - Głogów Małopolski 
– Rzeszów – Babica – Ludcza – Domaradz – 

Miejsce Piastowe – Dukla – Barwinek – 
Granica Państwa 

1,200 

2. 79 Warszawa – Kozienice – Zwoleń – Sandomierz 
– Połaniec – Nowe Brzesko – Kraków – 

Trzebinia – Chrzanów – Jaworzno – Katowice 
– Chorzów - Bytom 

7,734 

Ogólnie 8,934 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

 

Transport i komunikacja. 

Mieszkańcy Gminy Koprzywnica mogą przemieszczać się autobusami i busami. 

Większość sołectw ma zapewnioną moŜliwość korzystania z komunikacji. Jednak są teŜ 

miejscowości, które wciąŜ borykają się z trudnościami wynikającymi z braku moŜliwości 

transportu środkami transportu zbiorowego.  

Przewóz osób w Gminie realizują głównie prywatni przewoźnicy, którzy ze względów 

na ekonomiczną opłacalność świadczą usługi transportowe w większych miejscowościach, 

gdzie osób korzystających jest duŜo więcej niŜ w małych wsiach.  
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1.1.3 Identyfikacja problemów 
 

Po analizie stanu infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie Miasta Koprzywnicy 

oraz biorąc pod uwagę wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych podczas prac nad 

Lokalnym Programem Rewitalizacji moŜna zidentyfikować następujące problemy obszaru 

rewitalizowanego: 

• Niezadawalający stan obiektów sakralnych oraz budynków uŜyteczności publicznej; 

• Brak odpowiedniego oświetlenia obszaru rewitalizowanego; 

• Brak infrastruktury rekreacyjnej – problem spędzania wolnego czasu przez mieszkańców; 

• Brak miejsca na obszarze rewitalizowanym pełniącego funkcje integracyjne dla 

mieszkańców; 

• Brak małej infrastruktury turystycznej na obszarze rewitalizowanym; 

• Brak miejsc parkingowych na obszarze rewitalizowanym; 

• Brak toalet publicznych na obszarze rewitalizowanym; 

• Brak zagospodarowania terenów zielonych na obszarze rewitalizowanym; 

• Brak placu zabaw na obszarze rewitalizowanym. 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica na lata 2014 - 2020 

 

  40z125 

1.2 Gospodarka 
 

1.2.1 Struktura i trendy 

W prowadzonym przez Urząd rejestrze na koniec 2013r.  figurowało 169 firm. 

Tabela 6: Liczba podmiotów zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez Urząd Gminy w latach 2005-2013 

Rok 
Liczba 

zarejestrowanych 
przedsiębiorstw 

Liczba 
wyrejestrowanych 
przedsiębiorstw 

Liczba przedsiębiorstw 
figurujących w ewidencji 

na koniec roku 
2005 - - 145 
2006 19 15 149 
2007 14 11 152 
2008 21 14 159 
2009 28 11 176 
2010 18 19 175 
2011 14 24 165 
2012 9 13 161 
2013 20 12 169 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica 
 

Znaczna część mieszkańców Gminy utrzymuje się dzięki zatrudnieniu w Urzędzie 

Gminy i jednostkach podległych, a takŜe w placówkach zdrowotnych i oświatowych oraz 

z działalności rolniczej.  

Statystyki na koniec kaŜdego roku kalendarzowego wskazują, iŜ co roku odnotowuje 

się określoną liczbę nowych rejestrowanych przedsiębiorstw oraz liczbę wyrejestrowanych. 

W latach 2005 – 2009 liczba podmiotów z roku na rok rosła, jednak później zaobserwowano 

spadek i na koniec 2013 odnotowano 169 przedsiębiorstw. W ostatnich latach nie 

zaobserwowano wyraźnej jednoznacznej tendencji wzrostowej lub spadkowej  

w kształtowaniu się liczby przedsiębiorstw. Wątpliwości nie pozostawia jednak fakt, Ŝe liczba 

nowopowstałych i wyrejestrowywanych przedsiębiorstw wpływa na sytuację na rynku pracy 

mieszkańców Gminy Koprzywnica. Powstające podmioty gospodarcze dają bowiem 

zatrudnienie nie tylko ich właścicielom, ale równieŜ są szansą mieszkańców Gminy na 

podjęcie pracy zawodowej. Im większa liczba wyrejestrowywanych podmiotów tym bardziej 

zmniejszają się szanse mieszkańców Gminy na otrzymanie pracy, co w konsekwencji wpływa 

na zwiększenie liczby osób bezrobotnych oraz negatywnie przesądza o atrakcyjności 

inwestycyjnej Gminy i aktywności mieszkańców. Tutaj największy kryzys odnotowano  

w 2011 roku kiedy to liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw wyniosła 24.  
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1.2.2 Struktura podstawowych branŜ gospodarki znajdujących się na terenie centrum 
gminy/trendy. 
 
Mieszkańcy zajmują się działalnością pozarolniczą, znaczna część jest zatrudniona poza 

terenem miejscowości. Tylko nieznaczna część mieszkańców zajmuje się rolnictwem. Profil 

produkcji rolniczej w Koprzywnicy nastawiony jest w większej części na zaspakajanie 

potrzeb własnych gospodarstw domowych niŜ masowego zapotrzebowania konsumenta. 

Panuje tendencja spadku gospodarstw rolnych na rzecz wzrostu działalności gospodarczej.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

http://www.stat.gov.pl/ 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

http://www.stat.gov.pl/ 
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1.2.3 Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w danych sektorach/trendy. 

Ilość podmiotów gospodarczych gminy ogółem i Miasta Koprzywnica przedstawia poniŜsza 

tabela. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

http://www.stat.gov.pl/ 
 

ZauwaŜyć daje się wyraźną przewagę podmiotów reprezentujących sektor budowlany. 

Niepokojąca jest natomiast bardzo mała liczba podmiotów z sektora rolniczego na terenie 

zarówno gminy jak i całego powiatu.  

 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 
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PowyŜsze dane wskazują, Ŝe liczba gospodarstw w samym mieście stanowi 22,28% 

wszystkich gospodarstw występujących na terenie gminy. Z kolei poniŜszy wykres obrazuje 

liczbę osób pracujących na 1000 mieszkańców. Widać wyraźnie, Ŝe gmina Koprzywnica 

pozostaje daleko w tyle za średnimi danymi województwa.  

 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

http://www.stat.gov.pl/ 
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1.2.4 Identyfikacja problemów. 
 
Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych i analizie, w odniesieniu do sfery 

gospodarczej, wyróŜniono następujące problemy obszaru rewitalizowanego w mieście 

Koprzywnica: 

• Zbyt niski udział sektora usług w prywatnych przedsiębiorstwach; 

• Brak duŜych zakładów pracy na terenie miejscowości oraz inwestorów, takŜe z udziałem 

wkładu zagranicznego; 

• Brak infrastruktury turystycznej na obszarze rewitalizowanym, co powoduje niemoŜność 

rozwoju tego sektora; 

• Brak infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rewitalizowanym – niemoŜność rozwoju 

sektorów tzw. około rekreacyjnych np. gastronomia. 
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1.3 Sfera społeczna 
 

1.3.1 Struktura demograficzna i społeczna/trendy 

Nie ulega wątpliwości, Ŝe demografia jest bardzo istotnym czynnikiem warunkującym 

potencjalny rozwój gminy. Jej teren zamieszkuje obecnie ponad 7000 osób (dane na dzień 

31.12.2013 r.). Liczba ludności na terenie Gminy zmniejszyła się w 2013 r. o 107 osób  

w porównaniu do stanu liczby ludności na koniec 2012r. 

 
Tabela 7: Struktura ludności na terenie Gminy Koprzywnica w latach 2011-2013 

STRUKTURA LUDNO ŚCI 
31.12.2011r

. 31.12.2012r 
31.12.2013

r. 

Stan ludności ogółem, w tym: 6796 6947 7054 

Kobiety 3457 3532 3596 

MęŜczyźni 3339 3415 3458 

W tym:    

0-6 lat 
K- 199 
M- 239 

K- 197 
M- 241 

K- 207 
M- 240 

7-15 lat 
K- 336 
M- 343 

K- 334 
M- 338 

K- 321 
M- 331 

16-19 lat 
K- 205 
M- 192 

K- 191 
M- 198 

K- 185 
M- 193 

Kobiety 20-60 lat  
MęŜczyźni 20-65 lat 

K- 1958 
M- 2219 

K- 1998 
M- 2268 

K- 2010 
M- 2279 

Kobiety powyŜej 60 lat  
MęŜczyźni powyŜej 65 lat 

K- 760 
M- 346 

K- 814 
M- 370 

K- 873 
M- 416 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 
 

NajwaŜniejszym czynnikiem wpływającym na dynamikę i strukturę rozwoju ludności 

są urodzenia. Przyrost naturalny w okresie sprawozdawczym od 1.01.2011 do 31.12.2013 

roku przyjmuje wartość ujemną, co wynika z większej liczby zgonów niŜ urodzeń. Analizując 

strukturę płci zauwaŜa się porównywalny procentowy udział kobiet (50,98% na koniec 2013 

roku) i męŜczyzn (49,02% na koniec 2013 roku) w ogólnej liczbie mieszkańców.  

 
Tabela 8: Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych – stan na 

dzień 31.12.2013 

Sołectwo 
Przedział wieku 

Ludność 
ogółem poniŜej 18 

lat 
dorośli 

KOPRZYWNICA w 
tym os.Cegielnia 

463 2124 2587 
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ZARZECZE 27 138 165 
DMOSICE 47 195 357 
ZBIGNIEWICE WIEŚ 16 106 122 
ZBIGNIEWICE 
KOLONIA 

53 228 281 

POSTRONNA 42 200 242 
BESZYCE 55 202 257 
NIEDŹWICE 49 260 309 
TRZYKOSY 47 212 259 
GNIESZOWICE 81 427 508 
KRZCIN 78 437 515 
ŁUKOWIEC 65 260 325 
CISZYCA 78 279 357 
BŁONIE 87 270 357 
SOŚNICZANY 72 340 412 
KAMIENIEC 17 95 112 
ŚWIĘśYCE 32 138 169 

Ogółem 1281 5773 7054 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

 
 

Biorąc pod uwagę dane z 31.12.2013 roku moŜna zaobserwować, Ŝe liczba ludności gminy 

wynosi 7054 osoby. Z czego 2752 osób to mieszkańcy miasta Koprzywnica.  

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

http://www.stat.gov.pl 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

http://www.stat.gov.pl 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

http://www.stat.gov.pl 
 

Po analizie powyŜszych wykresów wyraźnie daje się zauwaŜyć, Ŝe dominują osoby w wieku 

produktywnym. Liczba osób w tej grupie wynosi 4292. Niepokojący jest fakt, Ŝe osób w 

wieku przedprodukcyjnym jest zaledwie 1246 co w przyszłości moŜe negatywnie odbić się 

nie tylko na gospodarce w tym regionie.   
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1.3.2 Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu 
rewitalizacji. 
 

Grupami wymagającymi wsparcia, które będzie oferowane w ramach Lokalnego Programu 

Rewitalizacji są: 

 

Mieszkańcy obszaru rewitalizowanego, a takŜe całej miejscowości i gminy. 

 

Pomoc społeczna 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy jest gminną jednostką organizacyjną 

utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy 

społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje miasto i 15 sołectw, w których zamieszkuje  

7054 osób. Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy został powołany na mocy Uchwały 

Nr XX/23/90 Gminnej Rady Narodowej w Koprzywnicy z dnia 01 kwietnia 1990 roku  

w sprawie powołania jednostki budŜetowej - Terenowego Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Koprzywnicy, a utworzony na mocy Zar  ządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy z dnia 5 

kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

W Ośrodku zatrudnionych jest 9 pracowników: kierownik, sześciu pracowników socjalnych, 

główny księgowy, oraz specjalistyczna opiekunka. Do obowiązków pracowników socjalnych 

naleŜy: przyjmowanie zgłoszeń klientów o udzielenie pomocy społecznej, rozpoznanie  

i diagnoza potrzeb socjalnych mieszkańców, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych  

i kompletowanie niezbędnej dokumentacji do przyznawania świadczeń, wnioskowanie  

o udzielenie pomocy, prowadzenie akt osobowych klientów.  

 

Tabela 9: Wykaz rodzin i osób w trudnej sytuacji Ŝyciowej 

Powód trudnej sytuacji 
Ŝyciowej 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinie 
Ubóstwo 62 200 

Niepełnosprawność 55 120 

Długotrwała lub cięŜka 
choroba 

37 103 
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Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-

wychowawczych w tym: 
- Rodziny niepełne 

- Rodziny wielodzietne 

38 
 
 

20 
15 

158 
 
 

54 
92 

Trudności w 
przystosowaniu się do 
Ŝycia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 

1 2 

Alkoholizm 0 0 

Sytuacje kryzysowe 0 0 

Zdarzenie losowe 0 0 

Przemoc w rodzinie 0 0 

Źródło: OPS w Koprzywnicy 

 

Poza ubóstwem, które jest główną przyczyną przyznawania zasiłków przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej takŜe ludzie niepełnosprawni oraz bezradni w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych stanowią duŜą grupę potrzebującą wsparcia z zakresu pomocy społecznej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy mocno angaŜuje się w projekty mające na celu 

pomoc bezrobotnym. Od 2008 roku  realizuje projekt systemowy pn. „Do pracy by się szło” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2013 w projekcie wzięły udział 32 osoby 

bezrobotne, pozostające bez pracy i korzystające z pomocy społecznej. Wszyscy w/w wzięli 

udział w treningu pracy oraz treningu kompetencji społecznych. Ukończyli takŜe kursy 

zawodowe, tj. sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kucharz, obsługa wózków widłowych,        

rękodzieło artystyczne z elementami florystyki. 3 osoby odbyły staŜ zawodowy. Od początku 

realizacji projektu do 2013 roku w projekcie wzięło udział łacznie115 osób. Dodatkowo 

Ośrodek Pomocy Społecznej intensywnie wspiera niepełnosprawnych. Od 01 października 

2012 roku  funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzcinie dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla osób upośledzonych umysłowo prowadzony przez Fundację La 

Zebra. W roku 2013 w zajęciach ŚDS uczestniczyło 32 osoby. Są to osoby nie tylko z terenu 

gminy Koprzywnica, ale równieŜ z gminy Łoniów.         

 

Kultura w mie ście 

1 marca 2007 roku utworzono gminną jednostkę organizacyjną działającą w formie 

samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
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i Sportu”. Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej 

potrzeby  kulturowe mieszkańców oraz upowszechnienie i promocja kultury, a takŜe realizacji 

zadań działalności z zakresu sportu i rekreacji. Do podstawowego zakresu działalności 

Ośrodka naleŜy : 

1) organizowanie róŜnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę 

2) gromadzenie , dokumentowanie, tworzenie , ochrona i udostępnianie dóbr kultury 

3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a takŜe rękodzieła ludzkiego  

i artystycznego 

4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz 

zainteresowanie sztuką 

5) rozpoznawanie, rozbudowywanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań 

kulturalnych i sportowych  

6) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze  

i sporcie 

7) prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej 

8) wspieranie i fachowa pomoc dla inicjatyw kulturalnych mieszkańców 

9) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz 

kultury , sztuki i sportu 

10) koordynowanie działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez 

kulturalno- sportowych 

11) wdraŜanie nowoczesnych systemów informacji w celu umoŜliwienia sprawnego 

dostępu do korzystania ze środków prasowej komunikacji . 

 

 Dla wzbogacenia obecnego i kształtującego się dziedzictwa kulturowego Miasta  

i Gminy Koprzywnica nieoceniony jest wkład osób naleŜących do licznych kół 

zainteresowań: 

Tabela 10: Wykaz kół zainteresowań 
Lp. Nazwa koła zainteresowań Liczba osób 

uczęszczających 
1 MłodzieŜowa Orkiestra Dęta 15 
2 Grupa tańca hip-hop „Black Stars” 10 
3 Grupa tańca maŜoretkowego 20 
4 Grupa tańca klasycznego dla dzieci-ze szkołą 

tańca Samba 
80 
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5 Grupa tańca klasycznego dla dorosłych-ze 
szkołą tańca Samba 

12 

6 Grupa teatralna 10 
7 Grupa wokalna „Włóczykije” 6 
8 Klub Plastyka Amatora 6 
9 Grupa plastyczna dziecięca 8 
10 Grupa florystyczna 10 
11 Grupa „Flame”- Koprzywnicki teatr ognia 3 
12 Sekcja ruchowo-sportowa -Aerobic 15 
13 Sekcja ruchowo-sportowa -Zumba 20 
14 Mi ędzypokoleniowy Klub Aktywności 25 

Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy 

 

Na terenie Gminy Koprzywnica funkcjonuje takŜe Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna zlokalizowana w Koprzywnicy, która czynna jest Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna jest czynna: poniedziałek  w godz. 8-17, wtorek w godz.8-16, środa w godz.8-17, 

czwartek  

w godz.8-17, piątek w godz.8-16. Biblioteka posiada jedną Filię biblioteczną w Niedźwicach 

,która jest czynna: wtorek w godz.8-16, piątek w godz.8-16. Biblioteka jest samorządową 

instytucją kultury wpisaną do Rejestru  instytucji kultury prowadzonego przez organizatora 

pod Nr 1 z dnia 17 listopad a 2000 r.  

 W poniŜszej tabeli zamieszczono dane ze sprawozdania sporządzonego przez 

bibliotekę.  

Tabela 11: Sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki w Koprzywnicy 
 Ogółem na  wsi 

 2013  2013 
 
I.  SIEĆ BIBLIOTEK  PUBLICZNYCH 

                                                                                        

  
Liczba bibliotek  ( łącznie z filiami) 

 2  1 

          
            - w tym filie biblioteczne  

 1  1 

           
           - liczba oddz. dla dzieci 

 -  - 

 
            - liczba  punkt. bibliotecznych        

 -  - 

 
Biblioteki publ. - szkolne     

 -  - 

 
Biblioteki połączone z GOK 

 -  - 
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II. ZBIORY BIBLIOTECZNE 

    

 
Zbiory ogółem j. inw 

 21908  6593 

w tym: 
              -  ksiąŜki wol.                     

 21908  6593 

    
              -  zbiory specjalne  j. inw 

 -  - 

 
Przybyło ogółem                  

 261  74 

 
ZAKUP  OGÓŁEM  j. inw. 

 261  74 

     
Wydatkowana kwota ogółem     

 5852  1629 

Zakup: 
            -  ze środków własnych  ( j. inw) 

 130  34 

 
               wydatkowana  kwota  (zł)     

 3352  910 

 
            - ze środków MKiDN ( j. inw.) 

 131  40 

    
              wydatkowana kwota   (zł)      

 2500  718 

 
Zakup do lat 15               

 90  20 

 
Zakup na 100 mieszkańców 

 3,8  1,1 

 
Ubyło w roku  wol.        

 -  66 

 
Prenumerata czasopism  (liczba tyt.) 

 6  - 

- w tym dla dzieci 
             

2 2 - - 

 
III.  CZYTELNICTWO 

    

 
Czytelnicy ogółem             

612 583 202 203 

 Ogółem na  wsi 
2012 2013 2012 2013 

          
     - w tym czytelnicy do lat 15                   

208 175 92 78 

 
Czytelnicy na 100 mieszk. 

8,8 8,4 2,9 2,9 

 
WYPOśYCZENIA   

    

WypoŜyczenia  ogółem:   
          (ksiąŜki, czasopisma, zbiory specjalne )          

11608 11237 3254 3742 

   - w tym:  
                    ksiąŜki (wol.)            

11381 11006 3254 3742 
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                    zbiory specjalne  

- - - - 

 
WypoŜyczenia do lat 15      

4255 4254 1205 1523 

 
WypoŜyczenia na 100 mieszk. 

166,9 162,7 46,8 54,2 

 
 ODWIEDZINY              

    

 
Odwiedziny   (ogółem)       

4750 4473 1535 1623 

w tym: 
           wypoŜyczalnia 

4323 4098 1409 1525 

                 
           czytelnia ogólna 

238 202 95 69 

              
           czytelnia internetowa 

81 74 - - 

 
           liczba osób na imprezach bibliot.    

108 99 31 29 

 
IV.  CZYTELNIA 

    

Udostępnianie na miejscu  (ogółem:        
     ksiąŜki, czasopisma, zbiory  specjalne) 

297 252 104 72 

         
     - w tym ksiąŜki                   

253 216 104 72 

 
Liczba udzielonych  informacji 

312 256 95 69 

 
V.  KADRA  

    

 
Liczba pracowników ogółem 

3 3 1 1 

    
- w tym  na stanowisk. bibliotekarskich 

2 2 1 1 

Źródło: Miejsko - Gminna Biblioteka w Koprzywnicy 

Porównując rok 2012 i 2013 zaobserwować moŜna, Ŝe zarówno liczba wypoŜyczonych 

ksiąŜek jak i odwiedzin stopniowo maleje.  

 
Tabela 12: Czytelnicy Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy według wieku  

i rodzaju wykonywanego zajęcia 

L.p. 
Przedział 

wieku Liczebność 
Rodzaj 

wykonywanego 
zajęcia 

Liczebność 

1. 1 – 5 lat 1 Dzieci 1 
2. 6 – 12 lat 83 Uczniowie 255 
3. 13 – 15 lat 92 Studenci 36 

4. 16 – 19 lat 79 
Pracownicy 
umysłowi 

34 
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5. 20 – 24 lata 45 Robotnicy 79 
6. 25 – 44 lata 144 Rolnicy 33 
7. 45 – 60 lat 81 Inni zatrudnieni 11 

8. 60 lat i więcej 58 
Emeryci, 
renciści 

54 

9. - 
- Pozostali, 

niezatrudnieni 
80 

Źródło: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy 
 
Biblioteka aktywnie uczestniczy w Ŝyciu najmłodszych. W 2013 roku z okazji Tygodnia 

Bibliotek dnia 6 maja biblioteka zaprosiła dzieci z „Przedszkola pod Sosnami” na spektakl 

Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” pt. „Magiczna księga czarodziejki Arielki”. Spektakl 

obejrzała grupa 70 dzieci. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” odbyło się głośne 

czytanie baśni wybranych przez dzieci z grupy 6-latków oraz przez bibliotekarki. W akcji 

wzięło udział 24 dzieci. 21 października takŜe 2013 roku w budynku domu kultury odbył się 

gminny konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima dla najmłodszych pt. „W barwnym 

świecie wierszy Juliana Tuwima”. W filii bibliotecznej dnia 2 lutego 2013 roku odbyła się 

lekcja biblioteczna dla uczniów kl.V szkoły w Niedźwicach , dzieci zapoznały się  

z księgozbiorem  biblioteki oraz  nabyły umiejętność  wyszukiwania potrzebnych informacji. 

Natomiast 17 grudnia 2013 roku na wycieczkę do biblioteki zostały zaproszone dzieci  

z „Wesołego Przedszkola” dla których przygotowano ksiąŜeczki o tematyce Świąt BoŜego 

Narodzenia ,choince, św. Mikołaju, na zakończenie wycieczki dzieci zaśpiewały kolędy.  

W spotkaniu uczestniczyło 13 dzieci. Biblioteka współpracuje  z domem kultury oraz ze 

szkołami z terenu gminy jak równieŜ przedszkolem zapraszając dzieci na wycieczki do 

biblioteki oraz organizując lekcje biblioteczne, których scenariusze dostosowywane są do 

wymagań programów edukacyjnych lub oczekiwań nauczycieli. 

 

Opieka zdrowotna w miejscowości 

Na terenie Gminy funkcjonują dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej  

w Koprzywnicy:  

- Centrum Medyczne „Rokitek”, 

- Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk”.  

Ten pierwszy zapewnia opiekę lekarską, pielęgniarską i połoŜniczą dla całej rodziny.  

W Centrum przyjmuje 3 lekarzy: medycyny rodzinnej, pediatra oraz chorób wewnętrznych. 

Ponadto pomocy udzielają połoŜna i 3 pielęgniarki. W gabinetach znajduje się wyposaŜenie 
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zgodnie z wymogami NFZ – aparat EKG, lampa bakteriobójcza, zestaw do udzielania 

pierwszej pomocy lekarskiej. Natomiast drugi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„Medyk”  zapewnia opiekę lekarska, pielęgniarską i fizjoterapeutyczną. W przychodni pracują 

lekarze następujących specjalności: lekarz medycyny rodzinnej, ogólnej i okulista.  

W gabinetach znajduje się wyposaŜenie zgodnie z wymogami NFZ – aparat EKG, aparat do 

pomiaru ciśnienia, zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej. 

 

Bezrobocie 

Wśród waŜniejszych przyczyn bezrobocia na terenie Gminy Koprzywnica wymienić 

moŜna: 

• zbyt małą przedsiębiorczość mieszkańców (jedynie 12 osób załoŜyło firmę  

w 2013 roku) 

• małe chęci do zakładania własnych firm co spowodowane jest m.in. brakiem własnych 

środków finansowych na uruchomienie działalności, 

• światowy kryzys, którego skutki dotykają takŜe Polskę, Powiat Sandomierski oraz 

Gminę Koprzywnica (24 firmy wyrejestrowane w 2011 roku) 

• nieopłacalność produkcji rolnej (minimalna opłacalność małych gospodarstw rolnych 

nie nastawionych na specjalizacje np. mleko, brak rynków zbytu), 

• małą motywację do pracy - przeświadczenie o jej nieopłacalności, zbyt rozbudowany 

system świadczeń socjalnych.  

 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica na lata 2014 - 2020 

 

  56z125 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

http://www.stat.gov.pl 
 

 

Przedsiębiorcy. 

Istnieje potrzeba stworzenia bardziej atrakcyjnych warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej w obszarze rewitalizowanym. Dzięki inwestycjom LPR na pewno takie warunki 

będą miały szansę powstać. 

 

Tury ści 

Istniejąca wyraźna potrzeba poprawy estetyki przestrzeni publicznej, renowacji oraz 

uzupełnienia braków infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, na którą odpowiedzią jest 

LPR sprzyjać będzie turystyce. Dzięki tym działaniom turyści będą mieć okazję wypoczywać 

w przyjemnych warunkach co będzie sprzyjać podniesieniu jakości oferty turystycznej 

miasta. Koprzywnica ma szansę stać się np. doskonałym miejscem wypadowym do 

połoŜonego niedaleko malowniczego Sandomierza.  

WyŜej wymienione grupy społeczne dzięki otrzymanemu w ramach LPR wsparciu będą 

miały szansę na przezwycięŜenie przeszkód oraz na czynne włączenie się w Ŝycie lokalnej 

społeczności.  
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1.3.3 Stan i zróŜnicowanie dochodowości gospodarstw domowych. 

Dochód na jednego mieszkańca gminy był w 2013 roku wyniósł 3 326,00 zł. Natomiast 

wydatki gminy wyniosły 3 558,00 zł na jednego mieszkańca. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

http://www.stat.gov.pl 
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1.3.4 Struktura organizacji pozarządowych 
 

Obecnie na terenie Gminy Koprzywnica działa formalnie 18 zarejestrowanych 

organizacji: stowarzyszenia, związki sportowe, zespoły ludowe, koła gospodyń oraz 

ochotnicze straŜe poŜarne. W poniŜszych tabelach zamieszczono krótkie informacje 

dotyczące aktywności poszczególnych organizacji pozarządowych działających na terenie 

Gminy Koprzywnica. Inicjatywy podejmowane przez mieszkańców zorganizowanych  

w stowarzyszeniach świadczą o duŜym potencjale kapitału ludzkiego w Gminie. 

Tabela 13: Wykaz stowarzyszeń działających na terenie Gminy – stan na 21.08.2014 
L.p. Nazwa organizacji Adres siedziby Data rejestracji 
1. Stowarzyszenie dla rozwoju 

Sośniczan  
Sośniczany 102 27-660 

Koprzywnica 
04.01.2012 

2. Stowarzyszenie „ Nasze 
Dmosice”  

Dmosice 65 27-660 
Koprzywnica 

18.11.2010 

3. Stowarzyszenie „Sami swoi” Gnieszowice 109 27-660 
Koprzywnica 

18.02.2014 

Koła Gospodyń Wiejskich  

4. Koło Gospodyń Wiejskich Błonie 09.04.2010 

5. Koło Gospodyń Wiejskich Sośniczany 03.03.2011 

6. Koło Gospodyń Wiejskich Dmosice 03.03.2011 

7. Koło Gospodyń Wiejskich Beszyce 04.03.2011 

8. Koło Gospodyń Wiejskich Zbigniewice 05.12.2011 

Zespoły Ludowe 

9. Zespół Ludowy „Podwiślanie” 
działający w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury i Sportu 

Rynek 39 
27-660 Koprzywnica 

2003  

Ochotnicza StraŜ PoŜarna 

10. OSP Koprzywnica Koprzywnica ul. Rynek 
39 27-660 Koprzywnica 

8.05.1911 

11. OSP Ciszyca Ciszyca  
27-660 Koprzywnica 

1934 

12. OSP Zbigniewice Zbigniewice  
27-660 Koprzywnica 

1932 

13. OSP Gnieszowice Gnieszowice 40  
27-660 Koprzywnica 

15.06.1931 

14. OSP Krzcin Krzcin 176  
27-660 Koprzywnica 

1929 
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15. OSP Postronna Postronna 63 
27-660 Koprzywnica 

7.02.1961 

16. OSP Niedźwice Niedźwice 66  
27-660 Koprzywnica 

9.11.1963 

17. OSP Dmosice Dmosice 65 
27-660 Koprzywnica  

5.10.1963 

18. OSP Trzykosy  Trzykosy 70 
27-660 Koprzywnica 

11.12.1964 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 
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1.3.5 Identyfikacja problemów 
 
W sferze społecznej, po analizie aktualnej sytuacji w mieście Koprzywnica postanowiono 

wyróŜnić następujące negatywne zjawiska: 

• Niedostateczna ilość miejsc, które spełniałyby w miejscowości funkcje integracyjne dla 

mieszkańców; 

• Niedostateczny rozwój gospodarczy w miejscowości powodujący konieczność 

podejmowania pracy poza nią i związane z tym negatywne zjawiska społeczne; 

• DuŜa ilość osób korzystających z pomocy społecznej w miejscowości. 
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I Analiza SWOT 
 
Analiza SWOT jest wyodrębnieniem zespołów cech badanej rzeczywistości, identyfikuje ona 

mocne strony (strenghts), słabe strony (weaknesses), szanse (opportunities) i zagroŜenia 

(threats). W uproszczeniu pojęciowym SWOT moŜna traktować jako identyfikację 

problemów i potencjałów rozwojowych. To technika analityczna słuŜąca do porządkowania 

informacji. Przy Programie Rewitalizacji wykorzystywana jest jako narzędzie analizy 

planowania strategicznego. 

Analiza sytuacji społeczno – gospodarczej Miasta Koprzywnica została przeprowadzona na 

pięciu polach strategicznych: gospodarka, zasoby ludzkie, infrastruktura techniczna 

i społeczna, turystyka, ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, odpowiadających 

kluczowym aspektom szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego miejscowości. Analiza 

SWOT jest podsumowaniem sporządzonego opisu sytuacji społeczno – gospodarczej 

miejscowości. W toku analizy poszczególne czynniki rozwoju były klasyfikowane  

na pozytywne  bądź negatywne. Wyniki analizy SWOT stanowią podstawę do zdefiniowania 

celów i priorytetów Lokalnego Programu Rewitalizacji. Tworząc SWOT dla Miasta 

Koprzywnica brano pod uwagę nie tylko wszechstronną analizę poszczególnych sektorów, 

uwzględniono równieŜ wyniki konsultacji społecznych, które były przeprowadzane w całym 

procesie tworzenia LPR.  

Warto zaznaczyć, Ŝe analiza SWOT stanowi element oceny ex – ante potencjału obszaru 

rewitalizowanego. 

MOCNE STRONY 

1. PołoŜenie w pobliŜu wielu atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego. 

2. Czyste środowisko naturalne. 

3. Atrakcyjne połoŜenie w urozmaiconym krajobrazowo otoczeniu. 

4. Zlokalizowanie w miejscowości najwaŜniejszych instytucji uŜyteczności publicznej. 

5. Korzystne połoŜenie na szlaku komunikacyjnym. 

SŁABE STRONY 
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1. Niewykorzystana przestrzeń budynku uŜyteczności publicznej – MGOKiS 

znajdującego się na terenie rewitalizowanym  

2. Brak odpowiedniego oświetlenia obszaru rewitalizowanego. 

3. Brak infrastruktury rekreacyjnej – problem spędzania wolnego czasu przez 

mieszkańców. 

4. Brak małej infrastruktury turystycznej na obszarze rewitalizowanym. 

5. Brak miejsc parkingowych na obszarze rewitalizowanym. 

6. Brak toalet publicznych na obszarze rewitalizowanym. 

7. Brak zagospodarowania terenów zielonych na obszarze rewitalizowanym. 

8. Brak placu zabaw na obszarze rewitalizowanym. 

9. Zbyt niski udział sektora usług w prywatnych przedsiębiorstwach. 

10. Brak duŜych zakładów pracy na terenie miejscowości oraz inwestorów, takŜe  

z udziałem wkładu zagranicznego. 

11. DuŜy odsetek osób pracujących zatrudnionych poza terenem miejscowości. 

SZANSE 

1. MoŜliwość zagospodarowania  terenów w centrum miejscowości. 

2. PołoŜenie w pobliŜu wielu atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego. 

3. Świadomość znaczenia „planowania strategicznego” (stąd dokumenty strategiczne 

 w tym Lokalny Program Rewitalizacji). 

4. Rozwój gospodarczy w oparciu o istniejące walory i stworzenie w Koprzywnicy  

atrakcyjnego miejsca wypoczynku z wykorzystaniem turystycznych cech 

najbliŜszych terenów. 

5. Odnowienie i lepsze (zwiększenie estetyki) zagospodarowanie Rynku, okolicznych 

ulic. 

6. Środki finansowe z UE na wsparcie projektów rewitalizacyjnych.  

7. Powstanie nowych organizacji społecznych (zwłaszcza osób młodych). 

ZAGROśENIA 
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1. Brak zagospodarowania Rynku. 

2. Brak promocji turystyki.  

3. Konkurencja w pozyskiwaniu zewnętrznych środków. 

4. Ujemny przyrost naturalny. 

5. Zmniejszenie się liczby mieszkańców, wyjazd młodych ludzi do miast i innych 

rejonów kraju, a takŜe za granicę – w poszukiwaniu pracy. 

6. Bezrobocie, brak nowych miejsc pracy dla absolwentów szkół róŜnych szczebli. 

Podsumowanie 

Silne i słabe 
strony 

WNIOSEK: wyst ępuje  przewaga słabych stron nad mocnymi. 
Mocne strony obszaru rewitalizowanego wynikają głównie z posiadanych 
walorów społecznych oraz przyrodniczych i krajobrazowych. Słabe strony są 
efektem niedostatecznego zagospodarowania obszaru rewitalizowanego. 
Koprzywnica ma jednak duŜe szanse na rozwój i stanie się miejscem 
atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów. 

Szanse  
i zagroŜenia 

WNIOSEK: wyst ępuje równowaga szans i zagroŜeń. 
Szanse i zagroŜenia praktycznie się równowaŜą dlatego naleŜy jak najlepiej 
wykorzystać moŜliwości jakie dzięki rewitalizacji otwierają się przed 
Koprzywnicą. Szczególnych szans naleŜy upatrywać w środkach dostępnych  
z funduszy Unii Europejskiej. 

Wnioski 
Koniecznym elementem na drodze podnoszenia atrakcyjności Miasta 
Koprzywnica jest wdroŜenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla tego 
obszaru. 
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II Nawi ązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno – 
społeczno - gospodarczego miejscowości i regionu. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji nie jest jedynym opracowaniem, które dotyczy planowania 

strategicznego na obszarze Gminy i Miasta Koprzywnica. Jest tworzonych wiele innych 

dokumentów dotyczących rozwoju tego terenu, określających sposoby, które mając sprzyjać 

ich osiągnięciu. WaŜnym zjawiskiem jest umiejętne współgranie tych opracowań ze sobą. 

Wzajemna komplementarność Lokalnego Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami 

strategicznymi lokalnymi i ponadlokalnymi ma podnieść efektywność podejmowanych  

w jego ramach działań, a dodatkowo podnosi znacznie jego ogólną wartość oraz 

prawdopodobieństwo realizacji. 

 

1. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

Nawiązanie do: 

• Misji – „Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego” w tym zwłaszcza poprzez „warunki estetyczne środowiska”  

i „dostępność do pozytywnych osiągnięć cywilizacyjnych”(str. 84); 

• Celu generalnego – „Wzrost atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego 

rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej” (str. 84); 

• Celu warunkującego 1 – „Przyspieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu 

innowacyjności województwa”, priorytet 4 „Kreowanie rozwoju i dywersyfikacji funkcji 

wyŜszego rzędu w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym oraz racjonalny rozwój miast  

i centrów gmin województwa”, kierunki działań 5,8 (str. 86 – 89); 

• Celu warunkującego 3 – „Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody 

 i kultury”, priorytet 1 „Tworzenie warunków rozwoju turystyki, sportu  

i rekreacji”, kierunki działań 1, 3,4,5,6, priorytet 2 „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa 

kulturowego”, kierunki działań 2,3 (str. 92 – 94); 

• Celu warunkującego 5 – „Rozwój systemów infrastruktury technicznej  

i społecznej”, priorytet 2 „Podnoszenie standardów i stworzenie spójnego układu 

komunikacyjnego oraz gospodarki przestrzennej stymulującej rozwój regionu”, kierunek 

działań 1, priorytet 4 „Rozwój komunalnej infrastruktury ochrony środowiska”, kierunki 

działań 1,2 (str. 97 – 100); 
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• Celu warunkującego 6 – „Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów 

wiejskich” (str. 101 – 103). 

 

2. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata  

2006 – 2014 

LPR wpisuje się równieŜ w Strategię Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim 

na lata 2006 - 2014 zakładającą rozwój sektora turystyki oraz obszarów z nią związanych. 

Turystyka jest specyficznym działem gospodarki, który rozwija się w konkretnej przestrzeni, 

dlatego kaŜde inne działanie w tej przestrzeni ma wpływ na rozwój tego działu. Turystyka nie 

moŜe rozwijać się w oderwaniu od środowiska naturalnego oraz jego ochrony, a takŜe bez 

inwestycji w otoczenie turystyki, którym jest infrastruktura techniczna i społeczna (str. 313). 

LPR dla Miasta Koprzywnica jest zgodny z następującymi zapisami Strategii Rozwoju 

Turystyki w woj. Świętokrzyskim: 

• Cel pośredni - Rozwój otoczenia sprzyjającego rozwojowi województwa 

świętokrzyskiego. 

• Cel operacyjny 1 – tworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia w sektorze prywatnym, 

działanie: rozwój regionalnego systemu zatrudnienia w turystyce oraz warunków 

kreowania systemów lokalnych (str. 335). 

• Cel operacyjny 2 – wsparcie świętokrzyskich przedsiębiorców turystycznych, działanie: 

tworzenie zachęt inwestycyjnych (str. 335). 

 

Obszar priorytetowy - Przestrzeń turystyczna: 

• Cel 2 – kształtowanie proekologicznej infrastruktury w kontekście rozwoju przestrzeni 

turystycznej, działanie 1: rozwój innowacyjny infrastruktury na rzecz zrównowaŜonego 

rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim. (str. 390-391). 

• Cel 3 – rozwój mikro przestrzeni turystycznej, działanie 1: rewitalizacja zabytkowych 

układów urbanistycznych oraz cennych obiektów zabytkowych (str. 392). 

 

3. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica 

 LPR jest zgodny z następującymi zapisami Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica: 

• Wizja – „Koprzywnica – to Miasto i Gmina atrakcyjna turystycznie, czysta ekologicznie, 

zasobna ekonomicznie dzięki: zmodernizowanej infrastrukturze technicznej, 
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wyspecjalizowanemu rolnictwu i turystyce a takŜe wykształconym mieszkańcom oraz ich 

przedsiębiorczości. Gmina przyjazna mieszkańcom, inwestorom i gościom– str. 117; 

• Misja – „Gmina Koprzywnica miejscem sprzyjającym mieszkańcom, turystom oraz 

gospodarstwom rolnym. To takŜe teren atrakcyjny kulturowo i przyrodniczo, nastawiony 

na rozwój nowoczesnej infrastruktury, efektywnego rolnictwa  

i ekologicznych sektorów działalności gospodarczej. To gmina uwzględniająca dąŜenia 

oraz potrzeby lokalnej społeczności”. – str. 116; 

• Kierunki rozwoju gminy: Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju turystyki oraz 

Rozwój Ŝycia kulturalnego wśród mieszkańców gminy z wyszczególnieniem celów. Są to: 

Cel strategiczny: Wykorzystanie i ochrona zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem- 

str.125 Cel strategiczny: Aktywna promocja oferty turystycznej – str. 125, Cel 

strategiczny; Rozwój jakości infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej- str. 125, Cel 

strategiczny:  Zwiększenie dostępu do kultury jako sposobu spędzania wolnego czasu – 

str. 125, Cel strategiczny: Rozwój i modernizacja infrastruktury kulturalnej – str. 125 

 

5. Strategia Rozwoju Powiatu Sandomierskiego. 

Działania, które będą podejmowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji  

w Miasta Koprzywnica wpisują się następujące zapisy Strategii Rozwoju Powiatu  

Sandomierskiego: 

• Obszar strategiczny: Konkurencyjna gospodarka lokalna, Cel: budowa konkurencyjnej 

oferty rynkowej opartej na potencjale turystycznym powiatu 

•  Obszar strategiczny: Rozwój usług publicznych, Cel: promocja dziedzictwa kulturowego 

oraz rozwój kultury. 
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III Zało Ŝenia programu rewitalizacji, cele i oczekiwane wskaźniki osiągnięć. 

 

Rewitalizacja jest kompleksowym procesem wielotorowych przemian przestrzennych, 

społecznych i ekonomicznych w zdegradowanej części miejscowości, mającym na celu 

podniesienie poziomu Ŝycia mieszkańców, jak równieŜ przywrócenie ładu przestrzennego  

i wspomaganie działań prowadzących do oŜywienia gospodarczego. Dokument i realizacja 

jego zapisów ma jednocześnie doprowadzić do odbudowy więzi społecznych i zapobiegać 

patologiom społecznym. 

Wartym podkreślenia jest fakt interdyscyplinarnego charakteru działań, które zostały 

zaplanowane w LPR. Dokument posiada indywidualne cechy (długi okres realizacji programu 

rewitalizacji, konieczność ciągłego jego monitorowania i aktualizacji, szeroki udział 

społeczności lokalnej w procesie jego tworzenia), dlatego moŜna stwierdzić, Ŝe porusza  

on róŜnorodne dziedziny, które mogą mieć wpływ na rozwój Miasta Koprzywnica. Źródła 

finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji znajdują się głównie poza budŜetem 

samorządu, dlatego oczywiste jest, Ŝe będzie występować konieczność ciągłego ich 

pozyskiwania, a tej roli moŜe nie sprostać sama gmina. WaŜne jest, by partnerzy społeczni  

i gospodarczy odpowiednio te działania wspierali. Osiągnięcie zaplanowanych celów będzie 

moŜliwe bowiem tylko wtedy, gdy dojdzie do współpracy sektora prywatnego, publicznego  

i społecznego. 
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1. Okres programowania: 2014 – 2020. 
 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica obejmuje swym zakresem okres 

programowania w odniesieniu do Regionalnych Programów Operacyjnych, które są zgodne  

z harmonogramem podziału środków pomocowych na poziomie unijnym. Przypada na lata 

2014 – 2020.  
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2. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru  (wyznaczenie granic) i uzasadnienie  
z opisem komplementarności zadań w ramach poszczególnych obszarów. 
 

Przechodząc do opisu zasięgu terytorialnego obszaru rewitalizowanego naleŜy od razu 

jednoznacznie stwierdzić, Ŝe znajduje się on w miejscowości, która bez wątpienia stanowi 

centrum gminy. Wyznaczenie Koprzywnicy jako centrum gminy nie jest bowiem 

przypadkowe. Tutaj znajdują się wszystkie instytucje gminnej uŜyteczności publicznej takie 

jak: Urząd Miasta i Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, a takŜe ośrodki zdrowia i placówki 

szkolne. Poza tym dzięki posiadanym walorom społeczno – geograficzno - kulturalnym 

Koprzywnica ma realne szanse przyciągnięcia inwestorów i turystów. Miejscowość ta pełni 

równieŜ funkcję integrującą mieszkańców całej gminy. 

Wybrany do rewitalizacji obszar charakteryzuje wysoki poziom spójności. Działania, które 

będą na nim podejmowane pozostają natomiast we wzajemnej komplementarności. Celami 

głównymi, które mają być przy ich pomocy osiągnięte są: 

• Rozwój gospodarczy Koprzywnicy (tworzenie nowych miejsc pracy, 

rozpowszechnianie aktywności gospodarczej), 

•  Rozwój społeczny Koprzywnicy (zapobieganie patologiom społecznym: 

marginalizacji, wykluczeniu, rozwijanie funkcji rekreacyjnych  

i integrujących), 

•  Rozwój infrastrukturalno – przestrzenny Koprzywnicy, 

budowa/rozbudowa/modernizacja infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej  

i kulturalnej, zagospodarowanie zieleni itp.), 

• Wykreowanie miejscowości Koprzywnica jako miejsca atrakcyjnego  

do zamieszkania, 

• Poprawa estetyki przestrzeni publicznej miejscowości Koprzywnicy, 

• Stworzenie mechanizmu zachęt do inwestowania w nowe i istniejące  

w miejscowości obiekty. 

Wybrany obszar rewitalizowany łączy konieczność podjęcia na nim zdecydowanych, 

kompleksowych działań, która wynika bezpośrednio z istniejącego na nim deficytu prac 

remontowych. Obszar rewitalizowany nie spełnia funkcji wyznaczonych mu przez 

społeczeństwo, utracił je na przestrzeni lat. Rewitalizacja ma pomóc mu te funkcje odzyskać 

 i wykreować powstanie nowych, zgodnych z aktualnymi potrzebami mieszkańców. 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica na lata 2014 - 2020 

 

  70z125 

Granice obszaru objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica 

wyznaczono na podstawie wieloaspektowych badań, m.in. analizy SWOT, czynników 

wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na poziom rozwoju tego miejsca. 

Przeprowadzając analizy starano się uwzględnić wszystkie te cechy, które wpływają na 

sytuację miejscowości i jego mieszkańców. Wielokierunkowe badania rozwoju miejscowości 

wskazały najbardziej zdegradowane obszary. 

Tym samym wyznaczone granice rewitalizowanego obszaru zaplanowane w ramach LPR 

obejmują: drogę krajową 79 (ul. Krakowska), ulice: 11 listopada, 3-go maja, Kopra, 

Sandomierską, Klasztorną oraz Rynek zlokalizowane na działkach: 3832, 3883, 3833, 3835, 

3837, 3838, 3839/1, 3839/2, 3846, 4018, 4019, 4020,4022 w Koprzywnicy. 
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3. Podział na projekty i zadania inwestycyjne. 
 

LPR powinien zostać zrealizowany w 1 etapie, podczas którego przewidziano konkretne 

zadania inwestycyjne: 

PODZIAŁ CZASOWO – ZADANIOWY LPR 

Etapy  i zadania do realizacji 
ETAP 1 (2015-2017)  

Działanie 1. Zagospodarowanie centrum miasta Koprzywnica oraz modernizacja 
budynku MGOKiS w Koprzywnicy w celu poprawy estetyki publicznej oraz 
podniesienia atrakcyjności miasta i gminy pod względem turystycznym oraz 

kulturalnym. 
 

Działanie 2. Odnowienie zespołu kościelno- klasztornego oraz zagospodarowanie terenu 
wokół niego w celu poprawy estetyki publicznej i utworzenia infrastruktury 

rekreacyjno – turystyczno - kulturalnej w centrum miejscowości. 

Zadanie 1. Roboty drogowe z zagospodarowaniem architektonicznym nawierzchni, budowa 
sieci kanalizacji wód opadowych, przebudowa instalacji elektrycznych, przebudowa sieci 

wodociągowej, urządzenia małej architektury z robotami towarzyszącymi.  

Zadanie 2. Adaptacja MGOKiS na cele kulturalne po przez przekształcenie jednego z 
pomieszczeń w salę pokazową, w której odbywać się będą projekcje multimedialne oraz 

lekcje muzealne. 
Zadanie 3. Renowacja historycznych zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem w centrum 

Koprzywnicy, w tym: modernizacja muru kościelnego wraz z odwodnieniem Kościoła 
 pw. Matki Boskiej RóŜańcowej zlokalizowanego w Rynku w Koprzywnicy wraz z 

odtworzeniem historycznej drogi szlaku Jagiellońskiego (z lewej strony Kościoła – ul. 
Sandomierska i Klasztorna 

Zadanie 4. Renowacja obiektu wschodniego skrzydła dawnego Klasztoru Cystersów w 
Koprzywnicy w tym konserwacja zabytków ruchomych, księgozbiorów i zbiorów 

piśmienniczych oraz udostępnienie ich unikatowych walorów historyczno-kulturowych 
odwiedzającym turystom. 

Zadanie 5. Zagospodarowanie terenów wokół obiektu w celu integracji mieszkańców i 
zapewnienia dodatkowych warunków sprzyjających rekreacji. 
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4. Kryteria wyboru pilota Ŝu i kolejność realizacji. 
 

Kryteriami, które decydowały ostatecznie o harmonogramie  realizacji poszczególnych zadań 

były: 

• Poziom prawdopodobieństwa realizacji, 

• Potrzeby wynikające z istniejących uwarunkowań przestrzennych,  

• Walory miejscowości. 

 

Celami szczegółowymi podejmowanych w ramach LPR przedsięwzięć mają być: 

• Powstanie infrastruktury do spotkań mieszkańców, ich relaksu i wypoczynku  

w miejscach do tego przeznaczonych; 

• Spowodowanie wzrostu poziomu zadowolenia mieszkańców Koprzywnicy; 

• Nadanie obszarowi rewitalizowanemu nowych funkcji, przede wszystkim integrującej, 

rekreacyjnej i turystycznej; 

• Podniesienie poziomu integracji mieszkańców miejscowości; 

• Przyciągnięcie do Koprzywnicy turystów i inwestorów, którzy będą stymulować 

powstawanie nowych miejsc pracy; 

• Ograniczenie negatywnych zjawisk związanych np. z patologiami społecznymi; 
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5. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć (produkty i rezultaty)  

 

Ze względu na stan przygotowania zadań, które wymagają doprecyzowania, wskaźniki 

określone niŜej mają wartość szacunkową i mogą ulec wahaniom. Część wskaźników  

(szczególnie oddziaływania) ma charakter niemierzalny lub zostanie osiągnięta w długim 

okresie czasu dlatego teŜ zostaną one określone szczegółowo przy opracowaniu 

poszczególnych projektów. Zrealizowane projekty inwestycyjne będą analizowane między 

innymi pod kątem osiągniętych n/w wskaźników. 

 

Wskaźniki produktu 

Wskaźniki produktu 
Źródło 
danych 

Jedn. Miary 
Rok 
2014 

Stan na 
rok 2020 
Wskaźnik 
docelowy 

Liczba zmodernizowanych  
i zrewaloryzowanych obiektów 

zabytkowych 

Monitoring 
własny 

szt. 0  

Liczba projektów wpływających na 
poprawę centrum gminy 

Monitoring 
własny 

Umowa o 
dofinansowanie 

projektu 
0  

Obszar poddany rewitalizacji 
Monitoring 

własny 
ha 0  

Liczba 
wybudowanych/wyremontowanych 

przystanków 
 

Monitoring 
własny 

szt. 0  

Długość wybudowanych, 
wyremontowanych, 

przebudowanych: alejek, ścieŜek, 
tras, szlaków turystycznych na 

terenie rewitalizowanym 

Monitoring 
własny 

km 0  

Liczba wybudowanych, 
wyremontowanych, 

przebudowanych: alejek, ścieŜek, 
tras, szlaków turystycznych na 

terenie rewitalizowanym 

Monitoring 
własny 

szt. 0  
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Wskaźniki rezultatu 

 

Wskaźniki rezultatu 
Źródło 
danych 

Jedn. 
miary 

Rok 
2014 

Stan na rok 
2020 

Wskaźnik 
docelowy  

Liczba turystów korzystających ze 
zrewitalizowanych obiektów 

Monitoring 
własny  

osoby   

Liczba osób korzystających  
ze zrewitalizowanych obiektów pełniących 

funkcje kulturalne oraz rekreacyjno – 
sportowe 

Monitoring 
własny 

Osoby   

Liczba stworzonych miejsc pracy na 
obszarach zrewitalizowanych (miejsca pracy 

tworzone pośrednio oraz bezpośrednio w 
wyniku realizacji inwestycji ujętych  

w Lokalnym Programie Rewitalizacji) 

Monitoring 
własny/um

owa o 
pracę 

osoby   

Liczba nowych inwestycji zlokalizowanych 
na zrewitalizowanych obszarach 

Monitoring 
własny 

szt.   
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IV Planowane działania w latach 2014 – 2020.  

 

1. Planowane działania przestrzenne (techniczno - materialne) w latach 2014-2020  
na obszarze rewitalizowanym. 

Nazwa  
planowanego działania 

Etap 
działania 

/czas 
realizacji 

Oczekiwane rezultaty 

Instytucje 
 i podmioty 
uczestniczą

ce we 
wdraŜaniu 

Zagospodarowanie centrum 
miasta Koprzywnica poprzez 

renowację historycznych 
zespołów zabytkowych wraz z 

otoczeniem w centrum 
Koprzywnicy, w tym: 
modernizacja muru 

kościelnego w Kościele pw. 
Matki Boskiej RóŜańcowej 
wraz z jego odwodnieniem 

zlokalizowanego w Rynku w 
Koprzywnicy wraz z 

odtworzeniem historycznej 
drogi szlaku Jagiellońskiego (z 

lewej strony Kościoła – ul. 
Sandomierska i Klasztorna 
oraz modernizacja budynku 
MGOKiS w Koprzywnicy w 

celu poprawy estetyki 
publicznej oraz podniesienia 
atrakcyjności miasta i gminy 
pod względem turystycznym 

oraz kulturalnym. 

Etap I 
LPR 

(2015-
2017) 

 

Wykonane roboty 
drogowe, 

zagospodarowanie 
architektoniczne 

nawierzchni, 
wybudowanie sieci 

kanalizacji wód 
opadowych, przebudowa 
instalacji elektrycznych, 

przebudowa sieci 
wodociągowej, instalacja 

urządzeń małej 
architektury,  

zaadaptowanie MGOKiS 
(otwarcie sali 

pokazowej), odnowienie 
historycznych zespołów 

zabytkowych wraz  
z otoczeniem w centrum 

Koprzywnicy. 

Samorząd 
gminy, 

podwykona
wcy 

Odnowienie zespołu kościelno- 
klasztornego oraz 

zagospodarowanie terenu 
wokół niego w celu poprawy 

estetyki publicznej i 
utworzenia infrastruktury 
rekreacyjno – turystyczno - 

kulturalnej w centrum 
miejscowości. 

Odnowienie 
wschodniego skrzydła 

dawnego Klasztoru 
Cystersów, konserwacja 
zabytków ruchomych, 

księgozbiorów i zbiorów 
piśmienniczych oraz 

udostępnienie ich 
odwiedzającym 

turystom. 

Samorząd 
gminy, 

podwykona
wcy 
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2. Plan działań gospodarczych w latach 2014-2020.  

Nazwa  
planowanego 

działania 

Etap 
działania 

/czas 
realizacji 

Oczekiwane 
rezultaty 

Instytucje 
 i podmioty 

uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Wspieranie 
przedsiębiorczości 

po przez: dotacje na 
start, szkolenia, 
zmniejszenie 

podatków lokalnych 
dla nowych 

inwestorów, kursy,) 

Etap I 
LPR 

(2015 – 
2017) 

Powstawanie 
nowych firm, 
zmniejszenie 
bezrobocia, 
pozyskanie 

inwestorów dla 
miejscowości, 
zwiększenie 

przychodów do 
budŜetu gminy, 

podniesienie 
poziomu Ŝycia 
mieszkańców 

Samorząd gminy, 
okoliczni 

przedsiębiorcy, 
uczestnicy 
sektorów 

gospodarki 
lokalnej, 

mieszkańcy chcący 
załoŜyć działalność 

gospodarczą itp. 

Wspieranie rozwoju 
turystyki, sektora 

usług, 
jako priorytetowych 
dziedzin gospodarki 
lokalnej (inwestycje 
 i dotacje, wsparcie 

merytoryczne) 

Powstawanie 
nowych firm, 
zmniejszenie 
bezrobocia, 
pozyskanie 

inwestorów dla 
miejscowości, 
zwiększenie 

przychodów do 
budŜetu gminy, 

podniesienie 
poziomu Ŝycia 
mieszkańców 

Samorząd gminy, 
okoliczni 

przedsiębiorcy, 
uczestnicy 
sektorów 

gospodarki 
lokalnej, 

mieszkańcy chcący 
załoŜyć działalność 

gospodarczą itp. 
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3.Plan działań społecznych w latach 2014-2020 na obszarze rewitalizowanym 
 

Nazwa  
planowanego 

działania 

Etap 
działania 

/czas 
realizacji 

Oczekiwane 
rezultaty 

Instytucje  
i podmioty 

uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Wspieranie zadań 
mających 

przeciwdziałać 
wykluczeniu 
społecznemu, 

tworzenie równych 
szans (dofinansowanie 

programów 
profilaktycznych  

i tworzenia równych 
szans, kursy, 
szkolenia itp.) 

Etap I 
LPR 

(2015-
2017) 

Likwidacja grup 
wykluczonych 

społecznie, 
wyrównanie szans 

rozwojowych 
róŜnych grup 
społecznych 

Samorząd gminy, 
mieszkańcy, 

stowarzyszenia, 
jednostki gminne, 
„grupy ryzyka” 

Wspieranie działań 
dotyczących walki 

 z patologiami 
społecznymi (dotacje 

dla organizacji 
pozarządowych i 
gminnych, kursy, 

szkolenia, aktywna 
walka  z patologiami) 

Zmniejszenie 
poziomu 

występujących  
patologii 

społecznych, 
aktywizacja 

mieszkańców 
 

Samorząd gminy, 
mieszkańcy, 

stowarzyszenia, 
jednostki gminne, 
„grupy ryzyka” 
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V Wytyczne w zakresie mieszkalnictwa 
 

Podstawą dla określenia zasad wydatkowania środków UE na przedsięwzięcia,  

dot. Mieszkalnictwa jest Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210/1 z 31.07.2006 r.). 

Uszczegółowieniem zapisów Rozporządzenia 1080/2006 w tym zakresie, są przepisy 

wykonawcze Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) 

nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371/ z 27.12.2006 r.). 

Projekty inwestycyjne, które objęte są Lokalnym Programem Rewitalizacji, nie wpisują się 

bezpośrednio w zakres mieszkalnictwa. JednakŜe pośrednio, modernizacja centrum 

miejscowości podniesie wartość gruntów tego obszaru. Zachęci to takŜe mieszkańców do 

inwestowania w remont budynków, np. zmiany elewacji. Dzięki temu budynki będą 

harmonizowały z estetyką otoczenia. Realizacja kompleksowych inwestycji w centrum 

Koprzywnicy będzie motywacją do podejmowania dalszych prac związanych z odnową  

i modernizacją danego obszaru. 
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VI Plan finansowy rewitalizacji na lata 2014 – 2020  
 

NAZWA REALIZOWANEGO 
ZADANIA 

ŹRÓDŁO 
FINANSOWANIA 
(BudŜet JST, BudŜet 

państwa, środki 
prywatne, środki UE, 

inne) 

LATA REALIZACJI 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

Zagospodarowanie centrum miejscowości Koprzywnica oraz 
modernizacja budynku MGOKiS w Koprzywnicy w celu 

poprawy estetyki publicznej oraz podniesienia atrakcyjności 
miasta i gminy pod względem turystycznym oraz 

kulturalnym. 

BudŜet JST, środki 
UE 

       

Odnowienie zespołu kościelno- klasztornego oraz 
zagospodarowanie terenu wokół niego w celu poprawy 

estetyki publicznej i utworzenia infrastruktury rekreacyjno – 
turystyczno - kulturalnej w centrum miejscowości. 

BudŜet JST, środki 
UE 

       

Wspieranie przedsiębiorczości 
po przez: dotacje na start, szkolenia, zmniejszenie podatków 

lokalnych dla nowych inwestorów, kursy,) 

BudŜet JST, środki 
UE  

       

Wspieranie rozwoju turystyki, sektora usług, 
jako priorytetowych dziedzin gospodarki lokalnej 

(inwestycje 
 i dotacje, wsparcie merytoryczne) 

BudŜet JST, BudŜet 
państwa, środki UE, 
środki prywatne 

       

Wspieranie zadań mających przeciwdziałać wykluczeniu 
społecznemu, tworzenie równych szans (dofinansowanie 

programów profilaktycznych  
i tworzenia równych szans, kursy, szkolenia itp.) 

BudŜet JST, BudŜet 
państwa, środki UE, 
środki prywatne 

       

Wspieranie działań dotyczących walki 
 z patologiami społecznymi (dotacje dla organizacji 

pozarządowych i gminnych, kursy, szkolenia, aktywna 
walka  z patologiami) 

BudŜet JST, BudŜet 
państwa, środki UE, 
środki prywatne 
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MoŜna stwierdzić, iŜ zadania /projekty/ zapisane do realizacji w LPR w kontekście ich realizacji do roku 2020 roku:  

1. Faktycznie oddziaływają na problemy grup docelowych, 

2. Trwale i realnie zmieniają (uzupełniają) dotychczasową ofertę gminy, co wpłynie na wyprowadzenie obszaru rewitalizowanego ze stanu 

kryzysowego w szczególności poprzez nadaniu mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju,  

3. Wpływają na urozmaicenie oferty regionu, 

4. Wprowadzają nowe innowacyjne rozwiązań bądź funkcji dla obszaru rewitalizowanego 

 

Wsparcie projektów rewitalizacyjnych oraz określenie indykatywnej wielkości alokacji środków finansowych w RPO (na poziomie SZOOP 

programu operacyjnego) stosuje się w szczególności do wydatków z następujących, kluczowych i uzupełniających priorytetów inwestycyjnych, 

wskazanych w Tabeli 14 o ile dany priorytet inwestycyjny jest realizowany w programie operacyjnym. 

 
 

Tabela 14: MoŜliwe źródła finansowania projektów zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Koprzywnica na lata 2014–2020 
 

 
PRIORYTETY INWESTYCYJNE 

ZNACZENIE DLA REWITALIZACJI PROGRAMY 
OPERACYJNE 
(FUNDUSZE) KLUCZOWE UZUPEŁNIAJ ĄCE 

Cel Tematyczny 2 Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK  

2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e- 
włączenia społecznego, e-kultury i  e-zdrowia  X 

Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa 

Cel Tematyczny 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP 
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3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez 
ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów 
oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym równieŜ poprzez 
inkubatory przedsiębiorczości 

 
 

 

 

X 
 

RPO, POIR, POPW 

(EFRR) 

3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności 
w zakresie rozwoju produktów i usług 

  

X 
RPO, POPW (EFRR) 

3d Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach 
regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do 
angaŜowania się w procesy innowacji 

  
 

X 
 

RPO, POIR (EFRR) 

Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 
4b Promowanie efektywności energetycznej i korzystania  z 
odnawialnych źródeł energii w  przedsiębiorstwach 

  

X 
POIŚ, RPO (FS/EFRR) 

4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego 
zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 
w infrastrukturze publicznej i w sektorze mieszkaniowym 

  
 

X 

 
POIŚ, RPO (FS/EFRR) 

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

  
 

X 
 

POIŚ, RPO, POPW 

(FS/EFRR) 

4g Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła  
i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło   
uŜytkowe 

 
X POIŚ, RPO (FS/EFRR) 

Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 
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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 
c z ł o n k o w s k i e  

 

 
X POIŚ, RPO (EFRR) 

6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego 

 
X POIŚ, RPO (EFRR) 

6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu, 
jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i 
dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów 
powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz 
propagowania działań słuŜących zmniejszaniu hałasu 

 
 
 

X 

 
 
 

POIŚ, RPO (FS/EFRR) 

Cel tematyczny 7 Promowanie zrównowaŜonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najwaŜniejszej 
infrastruktury sieciowej 

 
7.b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 
drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z 
węzłami multimodalnymi 
 

  
 

X 

 
POIŚ, RPO, POPW 

(EFRR) 

 
7.d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej, jakości i 
interpretacyjnych systemów transportu kolejowego oraz 
propagowanie działań słuŜących zmniejszaniu hałasu 

  
 

X 
POIŚ, RPO, POPW 

(FS/EFRR) 

Cel tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej, jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników 

8.b Wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia poprzez rozwój 
potencjałów endogenicznych, jako elementu strategii terytorialnej dla 
obszarów ze specyficznymi potrzebami, łącznie z przekształceniem 
upadających regionów przemysłowych oraz działaniami na rzecz 
zwiększenia dostępności i rozwoju zasobów naturalnych i 
kulturowych 

 
 
 

X 

 

 
 

RPO (EFRR) 
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8.i Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym 
pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych 
inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 
pracowników 

 
X 

 

 
RPO (EFRR) 

8.6 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy, 
zwłaszcza tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu 
(NEET) 

  

X POWER (EFS) 

8.iii Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych 
miejsc pracy 

 

X 

 
RPO (EFS) 

8.iv Równouprawnienie płci oraz godzenie Ŝycia zawodowego i 
prywatnego 

 X RPO, POWER (EFS) 

Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

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 
do usług na poziomie społeczności lokalnych 

 
 
 

X 

 

 
 

POIŚ, RPO (EFRR) 

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

 

X 

 
RPO (EFRR) 

9d Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność 

 

X 

 
 

9.i Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy 
zatrudnialności 

 

X 

 
POWER, RPO (EFS) 

9.iv Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej, 
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych 
świadczonych w interesie ogólnym 

  
 

X 

 
POWER, RPO (EFS) 

9.v Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych X  POWER, RPO (EFS) 
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Cel tematyczny 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe Ŝycie 

10.i Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej 
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej, jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego 

  
 

X 
 

POWER, RPO (EFS) 

10.iii Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe Ŝycie, 
podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób 
poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę, 
jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i 
rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu 
realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

  
 
 

X 
 
 

POWER, RPO (EFS) 

10.iv Bis. lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do 
potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia 
do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 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 realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

  
 
 
 

X 

 
 
 

POWER, RPO (EFS) 

10a inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe 
Ŝycie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

  
X POWER, RPO (EFS) 

Cel tematyczny 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej 

Priorytet 11.3. Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w 
skuteczność administracji publicznych oraz usług publicznych w 
celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego 
stanowienia prawa i dobrych rządów 

  
 
X 

 
POWER (EFS) 

 
Źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (do konsultacji zewnętrznych) /wersja z dn. 26 marca 2015/ 
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Preferencje dla wsparcia projektów rewitalizacyjnych wraz z określeniem indykatywnej wielkości alokacji środków finansowych, stosuje się w 

szczególności do projektów z następujących, kluczowych priorytetów inwestycyjnych w poszczególnych programach operacyjnych, wskazanych 

w Tabeli 15 Pozostałe PI mają charakter uzupełniający. 

 

Tabela 15: Priorytety Inwestycyjne o kluczowym znaczeniu dla rewitalizacji 
Program Operacyjny Priorytety Inwestycyjne o kluczowym znaczeniu dla rewitalizacji 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko  2014- 
2020 

4iii Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii w infrastrukturze, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym 

4v Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów 

miejskich, w tym wspieranie zrównowaŜonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

6iv (6e) Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu, jakości środowiska miejskiego, 

rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), 

zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań słuŜących zmniejszaniu hałasu 

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 do usług na 

poziomie społeczności lokalnych 

Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój 

8v Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani 

nie szkolą, w tym ludzi młodych zagroŜonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica na lata 2014 - 2020 

 

  86z125 

środowisk marginalizowanych, takŜe poprzez wdraŜanie gwarancji dla młodzieŜy 

Program Operacyjny 

Polska Wschodnia 

3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych 

pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym równieŜ poprzez inkubatory przedsiębiorczości 

4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów 

miejskich, w tym wspieranie zrównowaŜonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

1a Udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie B+I oraz 

wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leŜą w interesie Europy 

1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw B+I, rozwijanie powiązań i synergii miedzy przedsiębiorstwami, 

ośrodkami B+R i sektorem szkolnictwa wyŜszego (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii 

pilotaŜowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i 

pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (…) 

3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych 

pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym równieŜ poprzez inkubatory przedsiębiorczości 

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa 

2a Poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz wprowadzanie szybkich sieci internetowych 

oraz wspieranie nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej 

2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e- włączenia społecznego, e-kultury i e-

zdrowia. 

Źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (do konsultacji zewnętrznych) /wersja z dn. 26 marca 2015/ 

 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica na lata 2014 - 2020 

 

  87z125 

Tabela 16: MoŜliwość finansowania zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
na zadania związane z Kapitałem Ludzkim 

Oś 
priorytet

owa 

Wspa
rcie 
UE 

Cel 
tematyczny 

Priorytety 
inwestycyjne 

Cele szczegółowe 
priorytetów 

inwestycyjnych 

Wspólne i 
specyficzne dla 

programu wskaźniki 
rezultatu 

odpowiadające 
poszczególnym 

celom szczegółowym 

Typy beneficjentów Grupy docelowe Rodzaje działań 

8. Rozwój 
edukacji i 
aktywne 

społeczeń
stwo 

13,63 
mln € 

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

8.10. aktywne i 
zdrowe starzenie 
się 

Cel szczegółowy: 
Wspieranie 
wydłuŜenia 
aktywności 
zawodowej osób 
w wieku 
produkcyjnym 
 

Liczba osób, które po 
opuszczeniu 
programu podjęły 
pracę lub 
kontynuowały 
zatrudnienie 
 

Wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych (nie 
dotyczy osób 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą lub 
oświatową na 
podstawie przepisów 
odrębnych 

- Przedsiębiorcy i ich 
Pracownicy, w tym w 
szczególności pracownicy 
pracujący w warunkach 
szkodliwych dla zdrowia, 
- osoby powyŜej 50 roku 
Ŝycia, 
- osoby nieaktywne 
zawodowo 

1. podnoszenie 
aktywności zawodowej 
osób powyŜej 50 roku Ŝycia  

2. przeciwdziała nie 
przedwczesnemu 
opuszczaniu rynku pracy 
przez osoby w wieku 
produkcyjnym, szczególnie 
ze względów zdrowotnych  

 
29,99 
mln € 

10. 
Inwestowanie 
w kształcenie, 
szkolenie oraz 

szkolenie 
zawodowe na 

rzecz 
zdobywania 

umiejętności i 
uczenia się 
przez całe 
Ŝycie 

10.1. 
Ograniczenie i 
zapobieganie 
przedwczesnemu 
kończeniu nauki 
szkolnej oraz 
zapewnianie 
równego dostępu 
do dobrej jakości 
wczesnej edukacji 
elementarnej oraz 
kształcenia 
podstawowego, 
gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalne
go, z 
uwzględnieniem 
formalnych, 
nieformalnych i 
pozaformalnych 

Cel szczegółowy: 
Poprawa dostępu 
do wysokiej 
jakości edukacji, 
w tym edukacji 
przedszkolnej.  
 

Liczba przedszkoli, 
które funkcjonują 2 
lata po uzyskaniu 
dofinansowania ze 
środków EFS  
 
Liczba nauczycieli 
prowadzących zajęcia 
z wykorzystaniem 
TIK  

Wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych (nie 
dotyczy osób 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą lub 
oświatową na 
podstawie przepisów 
odrębnych, Policja 

- dzieci w wieku 
przedszkolnym, w tym 
dzieci 
z niepełnosprawnościami 
określone w ustawie o 
systemie oświaty, 
- uczniowie i 
wychowankowie 
szkół/placówek 
prowadzących kształcenie 
ogólne oraz specjalne, w 
tym z 
niepełnosprawnościami (z 
wyłączeniem słuchaczy 
szkół dla dorosłych), 
- nauczyciele kształcenia 
ogólnego oraz specjalnego, 
- pracodawcy 
- partnerzy społeczno – 
gospodarczy 

1. zmniejszania 
dysproporcji w 
upowszechnianiu edukacji 
przedszkolnej pomiędzy 
miastem a wsią oraz 
wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnym 

2. przeciwdziałania 
rozwarstwieniu 
społecznemu i segregacji w 
edukacji prowadzonej w 
szkołach i placówkach 
kształcenia podstawowego i 
ponadpodstawowego (w 
tym szkół/placówek 
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ścieŜek 
kształcenia 
umoŜliwiających 
ponowne podjęcie 
kształcenia i 
szkolenia.  

specjalnych), ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
wyrównywania 
dysproporcji pomiędzy 
obszarami miast i wsi 

3. rozwój 
nowoczesnego nauczania na 
wszystkich progach 
edukacji kształcenia 
podstawowego i 
ponadpodstawowego 
poprzez upowszechnianie 
metod pracy z praktycznym 
wykorzystaniem narzędzi 
TIK ( połączone ze 
wzmacnianiem kompetencji 
zawodowych nauczycieli w 
zakresie praktycznego ich 
wykorzystania). 

4. rozwój wysokiej 
jakości szkolnictwa 
ponadpodstawowego 

5. kontynuacja 
wdraŜania załoŜeń 
rządowego programu 
„Cyfrowa szkoła” w 
obszarach e - nauczyciel e - 
szkoła 

 
5,45 
mln € 

10.2 
Wyrównywanie 
dostępu do 
uczenia się przez 
całe Ŝycie o 

Cel szczegółowy: 
Upowszechnianie 
uczestnictwa osób 
dorosłych w 
kształceniu  

Liczba osób, które 
nabyły kompetencje 
w ramach lub po 
opuszczeniu 
programu  

Wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych (nie 
dotyczy osób 
prowadzących 

- osoby dorosłe podnoszące 
kompetencje we własnym 
zakresie (w tym osoby z 
niepełnosprawnościami) 

1. upowszechnianie 
uczenia się w róŜnych 
sytuacjach i przez całe Ŝycie 
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charakterze 
formalnym, 
nieformalnym i 
pozaformalnym 
wszystkich grup 
wiekowych, 
poszerzanie 
wiedzy, 
podnoszenie 
umiejętności i 
kompetencji siły 
roboczej oraz 
promowanie 
elastycznych 
ścieŜek 
kształcenia , w 
tym poprzez 
doradztwo 
zawodowe i 
potwierdzanie 
nabytych 
kompetencji  
 

  działalność 
gospodarczą lub 
oświatową na 
podstawie przepisów 
odrębnych 

19,08 
mln € 

10.3 BIS lepsze 
dopasowywanie 
systemów 
kształcenia i 
szkolenia do 
potrzeb rynku 
pracy, ułatwianie 
przechodzenia z 
etapu kształcenia 
do etapu 
zatrudnienia oraz 
wzmacnianie 
systemów 
kształcenia i 
szkolenia 
zawodowego i ich 
jakości, w tym 
poprzez 
mechanizmy 
prognozowania 

Cel szczegółowy: 
Poprawa jakości i 
upowszechnienie 
kształcenia 
zawodowego  

Liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje 
po opuszczeniu 
programu (C)  
 
Liczba uczniów szkół 
i placówek 
kształcenia 
zawodowego objętych 
wsparciem w 
programie, 
uczestniczących w 
kształceniu lub 
pracujących po 6 
miesiącach po 
ukończeniu nauki  

Wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych (nie 
dotyczy osób 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą lub 
oświatową na 
podstawie przepisów 
odrębnych 

- uczniowie szkół/placówek 
kształcenia zawodowego, 
- nauczyciele kształcenia 
zawodowego, 
- szkoły/placówki 
prowadzące kształcenie 
zawodowe oraz ustawiczne, 
- 
pracodawcy/przedsiębiorcy/ 
uczelnie, 
- partnerzy społeczno 
– gospodarcz 

1. dostosowywanie 
kształcenia zawodowego do 
wymagań rynku pracy 

2. zwiększanie 
kompetencji uczniów i 
słuchaczy szkół 
zawodowych, 

3. doskonalenie 
umiejętności nauczycieli 
zawodu we współpracy z 
uczelniami i z 
pracodawcami/ 
przedsiębiorcami, jako 
część projektów 
wspierających edukację 
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umiejętności, 
dostosowania 
programów 
nauczania oraz 
tworzenia i 
rozwoju 
systemów uczenia 
się poprzez 
praktyczną naukę 
zawodu 
realizowaną w 
ścisłej współpracy 
z pracodawcami  

kształcenia zawodowego. 

4. tworzenie centrów 
kształcenia zawodowego i 
wsparcie usług przez nie 
realizowanych 

9. 
Włączeni

e 
społeczne 
i walka z 
ubóstwem 

27,26 
mln € 

9. 
Promowanie 
włączenia 

społecznego, 
walka z 

ubóstwem i 
wszelką 

dyskryminacj
ą 

9.4. Aktywne 
włączenie, w tym 
z myślą o 
promowaniu 
równych szans 
oraz aktywnego 
uczestnictwa i 
zwiększaniu szans 
na zatrudnienie  

Cel szczegółowy: 
Wspieranie 
aktywizacji 
społecznej i 
zawodowej osób 
wykluczonych i 
zagroŜonych 
wykluczeniem 
społecznym  

Liczba osób 
pracujących po 
opuszczeniu 
programu (łącznie z 
pracującymi na 
własny rachunek)  
 
Liczba osób 
pracujących 6 
miesięcy po 
opuszczeniu 
programu (łącznie z 
pracującymi na 
własny rachunek)  

Wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych (nie 
dotyczy osób 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą lub 
oświatową na 
podstawie przepisów 
odrębnych, Policja 

- Osoby wykluczone lub 
zagroŜone wykluczeniem 
społecznym. 
- Otoczenie osób 
wykluczonych lub 
zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym, 
w zakresie niezbędnym do 
wsparcia osób 
wykluczonych lub 
zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym 
w ramach programu. 

1. kompleksowa i 
zindywidualizowana 
aktywizacja społeczno 

–zawodowa, 
wykorzystująca w 
zaleŜności od potrzeb 
elementy aktywizacji 
edukacyjnej, zdrowotnej, 
kulturalnej, społecznej i 
zawodowej, obejmująca 
2. monitoring 
problemów społecznych 
słuŜących diagnozie 
przyczyn, skali oraz 
przestrzennego 
zróŜnicowania 
występujących problemów 
społecznych w regionie, 
monitorowanie działalności 
instytucji sprzyjających 
aktywnej integracji 

51,80 
mln € 

9.7. Ułatwianie 
dostępu do 
przystępnych 
cenowo, trwałych 
oraz wysokiej 

Cel szczegółowy: 
Poprawa 
dostępności do 
wysokiej jakości 
usług społecznych 

Liczba osób w 
niekorzystnej sytuacji 
społecznej 
poszukujących pracy, 
uczestniczących w 

Wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych (nie 
dotyczy osób 
prowadzących 

- osoby wykluczone lub 
zagroŜone wykluczeniem 
społecznym oraz ich 
otoczenie, 
- rodziny oraz ich dzieci, w 

1. usług o 
charakterze 
profilaktycznym (świetlic i 
klubów w tym sportowych, 
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jakości usług, w 
tym opieki 
zdrowotnej i usług 
socjalnych 
świadczonych w 
interesie ogólnym  

i zdrowotnych  
 

kształceniu lub 
szkoleniu, 
zdobywających 
kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z 
prowadzącymi 
działalność na własny 
rachunek) po 
opuszczeniu 
programu (C)  

działalność 
gospodarczą lub 
oświatową na 
podstawie przepisów 
odrębnych, Policja 

tym z problemami 
opiekuńczo -
wychowawczymi, 
- dzieci w zakresie 
wczesnego wykrywania 
wad wrodzonych i 
szczepień ochronnych, 
- pensjonariusze placówek 
opiekuńczych, 
- osoby funkcjonujące w 
ramach rodzinnej i 
instytucjonalnej pieczy 
zastępczej, 
-osoby zaleŜne, osoby 
sprawujące opiekę nad 
osobą zaleŜną lub po 
zakończonym okresie 
sprawowania opieki 

ognisk wychowawczych, 
placówek wsparcia 
dziennego, doradztwa 
rodzinnego i 
psychologicznego np. 
ośrodki wsparcia rodziny, 
słuŜące pomocą rodzinie i 
przeciwdziałające 
moŜliwym patologiom, 
zaangaŜowania w 
wolontariat), 

2. usług o 
charakterze opiekuńczym w 
formie instytucjonalnej i 
pozainstytucjonalne 

9,54 
mln € 

9.8. wspieranie 
przedsiębiorczości 
społecznej i 
integracji 
zawodowej w  
przedsiębiorstwac
h społecznych 
oraz ekonomii 
społecznej i 
solidarnej w celu 
ułatwiania 
dostępu do 
zatrudnienia.  

Cel szczegółowy: 
Wzmocnienie 
sektora ekonomii 
społecznej  
 

Liczba miejsc pracy 
utworzonych w 
przedsiębiorstwach 
społecznych  
 
Liczba miejsc pracy 
istniejących co 
najmniej 30 miesięcy, 
utworzonych w 
przedsiębiorstwach 
społecznych  

Wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych (nie 
dotyczy osób 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą lub 
oświatową na 
podstawie przepisów 
odrębnych), w tym 
np. LGD 

- podmioty ekonomii 
społecznej, 
- osoby i podmioty 
planujące rozpocząć 
działalność gospodarczą w 
obszarze 
ekonomii społecznej (w tym 
JST, organizacje 
pozarządowe), 
- podmioty wspierające 
sektor ekonomii społecznej 

1.  kompleksowe 
usługi na rzecz rozwoju 
sektora ekonomii 
społecznej, 

2.  wspiera nie 
zatrudnienia w sektorze 
ekonomii społecznej 
poprzez tworzenie nowych i 
wsparcie istniejących 
podmiotów ekonomii 
społecznej, 

3.  tworzenie 
regionalnych i lokalnych 
partnerstw na rzecz rozwoju 
ekonomii społecznej i 
przedsiębiorczości 
społecznej, w tym klastrów 
ekonomii społecznej, 
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4. koordynacja i 
monitoring działań w 
zakresie ekonomii 
społecznej 

10. 
Otwarty 
rynek 
pracy 

68,16 
mln € 

8. 
Promowanie 
trwałego i 
wysokiej 
jakości 

zatrudnienia 
oraz wsparcie 
mobilności 

pracowników 

8.5. Dostęp do 
zatrudnienia dla 
osób 
poszukujących 
pracy i osób 
biernych 
zawodowo, w tym 
długotrwale 
bezrobotnych oraz 
oddalonych od 
rynku pracy, takŜe 
poprzez lokalne 
inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia 
oraz wspieranie 
mobilności 
pracowników  

Cel szczegółowy: 
Zwiększenie 
dostępu do 
zatrudnienia i 
wspieranie 
aktywności 
zawodowej  

Liczba osób 
pracujących po 
opuszczeniu 
programu (łącznie z 
pracującymi na 
własny rachunek)  
 
Liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje 
po opuszczeniu 
programu  
 
Liczba osób 
pracujących 6 
miesięcy po 
opuszczeniu 
programu (łącznie z 
pracującymi na 
własny rachunek)  

Wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych (nie 
dotyczy osób 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą lub 
oświatową na 
podstawie przepisów 
odrębnych), w tym 
np. LGD 

- osoby pozostające bez 
zatrudnienia w tym 
zarejestrowane w 
powiatowym/miejskim 
urzędzie pracy jako 
bezrobotne, 
- osoby znajdujące się w 
szczególnej sytuacji na 
rynku pracy, w 
szczególności: długotrwale 
bezrobotne, z 
niepełnosprawnościami w 
wieku 
25 – 30 lat, powyŜej 50 
roku Ŝycia, 
- osoby odchodzące z 
rolnictwa, 
- osoby pracujące, 
- pracodawcy w zakresie 
działań EURES 

1. pomoc w 
aktywnym poszukiwaniu 
pracy poprzez pośrednictwo 
pracy i doradztwo 
zawodowe, w tym 
Indywidualne Plany 
Działania, 

2. podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych i 
ich dopasowanie do potrzeb 
rynku pracy (m.in. 
szkolenia zawodowe, 
specjalistyczne kursy, 
studia podyplomowe i 
uzupełniające) 

3. pomoc w zdobyciu 
doświadczenia 
zawodowego (m.in. staŜe, 
praktyki, subsydiowanie 
zatrudnienia, wsparcie 
adaptacyjne w miejscu 
pracy, doposaŜenie i 
wyposaŜenie stanowiska 
pracy, wolontariat 
zatrudnienie wspomagane 
dla osób z 
niepełnosprawnościami), 

4. zapobieganie 
dezaktualizacji kwalifikacji 
zawodowych 
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rodziców/opiekunów (ze 
szczególnym 
uwzględnieniem kobiet) w 
okresie pełnienia opieki nad 
osobą zaleŜną, m.in. 
poprzez szkolenia i kursy, 

5. wspieranie 
aktywizacji 
rodziców/opiekunów (ze 
szczególnym 
uwzględnieniem kobiet), 
którzy chcą powrócić na 
rynek pracy po okresie 
sprawowania opieki nad 
osobą zaleŜną, 

6. wspieranie 
wolontariatu jako etapu 
przygotowującego do 
zatrudnienia (w tym np. 
poprzez szkolenia i 
doradztwo), 

7. zwiększanie 
mobilności przestrzennej 
(regionalnej) pracowników 
oraz osób poszukujących 
pracy (np. jednorazowy 
dodatek relokacyjny), 
wyłącznie w obrębie 
województwa 
świętokrzyskiego. 

8. upowszechnianie 
elastycznych form 
zatrudnienia (telepraca, 
praca rotacyjna, praca w 
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niepełnym wymiarze 
czasu), zatrudnienie 
wspomagane dla osób z 
niepełnosprawnościami 

9. działania 
dotyczących EURES 
związane z bezpośrednim 
świadczeniem usług dla 
bezrobotnych, 
poszukujących pracy i 
pracodawców 

. 
64,48 
mln € 

8.7. Praca na 
własny rachunek, 
przedsiębiorczość 
i tworzenie 
przedsiębiorstw, 
w tym 
innowacyjnych 
mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw  

Cel szczegółowy: 
Wspieranie 
samozatrudnienia 
i 
przedsiębiorczości  

Liczba utworzonych 
mikroprzedsiębiorstw 
działających 30 
miesięcy po 
uzyskaniu wsparcia 
finansowego  
 
Liczba utworzonych 
miejsc pracy w 
ramach udzielonych z 
EFS środków na 
podjęcie działalności 
gospodarczej  

Wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych (nie 
dotyczy osób 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą lub 
oświatową na 
podstawie przepisów 
odrębnych), w tym 
np. LGD 

- osoby pracujące oraz 
pozostające bez 
zatrudnienia, 
- studenci i pracownicy 
naukowi/naukowo 
- dydaktyczni uczelni 
zamierzający rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej w formie 
przedsiębiorczości 
akademickiej, 
- osoby odchodzące z 
rolnictwa 

1. wsparcie doradczo 
- szkoleniowe dla osób 
planujących rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, 
w tym w formie 
przedsiębiorczości 
akademickiej, 

2. bezzwrotne 
wsparcie finansowe na 
rozpoczęcie działalności 
gospodarczej oraz wsparcie 
pomostowe 

3. zwrotne wsparcie 
finansowe na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 
(np. w formie 
mikropoŜyczek) 
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Tabela 17: MoŜliwość finansowania zadań JST z RPOWŚ 2014-2020 

 

Oś 
priorytet

owa 

Wspa
rcie 
UE 

Cel 
tematyczny 

Priorytety 
inwestycyjne 

Cele szczegółowe 
priorytetów 

inwestycyjnych 

Wspólne i 
specyficzne dla 

programu wskaźniki 
rezultatu 

odpowiadające 
poszczególnym 

celom szczegółowym 

Typy beneficjentów Grupy 
docelowe 

Rodzaje działań 

Oś 
prioryteto

wa 2 

68,16 
mln 
euro 

Cel główny 
przedmiotowe
j osi 
priorytetowej 
realizowany 
będzie w 
oparciu o 
realizację 
Celu 
Tematyczneg
o 2 
Zwiększanie 

3.1. Promowanie 
przedsiębiorczości
, w szczególności 
poprzez 
ułatwianie 
gospodarczego 
wykorzystywania 
nowych 
pomysłów oraz 
sprzyjanie 
tworzeniu nowych 
firm, w tym 

Wzrost liczby 
trwałych miejsc 
pracy w 
przedsiębiorstwac
h 

Liczba nowo 
utworzonych miejsc 
pracy 

Typy beneficjentów:  
Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 
prowadzące 
działalność na terenie 
województwa 
świętokrzyskiego, 
przedsiębiorstwa 
społeczne, instytucje 
otoczenia biznesu z 
terenu województwa 
świętokrzyskiego, 

Mikro, małe i 
średnie 
przedsiębiorst
wa, osoby 
fizyczne, w 
tym 
absolwenci 
szkół 
wyŜszych, 
planujące 
załoŜenie 
działalności 

1.wsparcia mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw na wczesnym etapie 
rozwoju 
2. wsparcia mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw we wprowadzaniu na 
rynek nowych produktów/usług, 
3. rozwoju inkubatorów 
przedsiębiorczości oraz ośrodków 
wspierających przedsiębiorczość 
akademicką, 
4. tworzenia nowej i rozwoju istniejącej 
infrastruktury na rzecz rozwoju 

40,90 
mln € 

8.9. 
Przystosowanie 
pracowników, 
przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców 
do zmian  

Cel szczegółowy: 
Wzmacnianie 
adaptacyjności 
przedsiębiorstw i 
ich pracowników  

Liczba osób, które 
nabyły kompetencje 
w ramach lub po 
opuszczeniu 
programu  
Liczba osób, które po  
opuszczeniu 
programu podjęły 
pracę lub 
kontynuowały 
zatrudnienie  
Liczba osób 
znajdujących się w 
lepszej sytuacji na 
rynku pracy 6 
miesięcy po 
opuszczeniu 
programu  

Wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych (nie 
dotyczy osób 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą lub 
oświatową na 
podstawie przepisów 
odrębnych 

- Przedsiębiorstwa oraz ich 
pracownicy, w tym 
pracownicy przewidziani do 
zwolnienia lub zagroŜeni 
zwolnieniem z pracy, 
- Przedsiębiorstwa i 
pracownicy przedsiębiorstw 
przechodzących procesy 
restrukturyzacyjne, 
- Osoby, które utraciły 
pracę z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy, 
- Pracownicy naukowi 
jednostek naukowych, 
- Pracownicy naukowi, 
naukowo–dydaktyczni, 
dydaktyczni uczelni, 
- Doktoranci. 
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dostępności, 
stopnia 
wykorzystania 
i jakości TIK, 
Celu 
tematycznego 
3 
Wzmacnianie 
konkurencyjn
ości MŚP oraz 
Celu 
tematycznego 
9 Promowanie 
włączenia 
społecznego, 
walka z 
ubóstwem i 
wszelką 
dyskryminacj
ą, które 
bezpośrednio 
wpływają na 
rozwój 
przedsiębiorcz
ości 

równieŜ poprzez 
inkubatory 
przedsiębiorczości
. 

jednostki samorządu 
terytorialnego 
województwa 
świętokrzyskiego, 
wojewódzkie 
samorządowe osoby 
prawne. 

gospodarczej. gospodarczego  
(w tym na obszarach powojskowych, 
poprzemysłowych, po kolejowych i 
popegeerowskich), 
5. wsparcia istniejących przedsiębiorstw 
społecznych, 

Oś 
prioryteto

wa 3 

34,08 
mln 
euro 

 

4.1. wspieranie 
wytwarzania  
i dystrybucji 
energii 
pochodzącej ze 
źródeł 
odnawialnych 

Zwiększenie 
produkcji energii 
w województwie 
świętokrzyskim, 
pochodzących ze 
źródeł 
odnawialnych, 
oraz budowa 
systemów 
dystrybucji 
energii ze źródeł 
odnawialnych. 

1.Udział produkcji 
energii elektrycznej 
ze źródeł 
odnawialnych w 
produkcji energii 
elektrycznej ogółem 
2. Liczba 
wybudowanych 
jednostek 
wytwarzania energii 
cieplnej z OZE 
3. Liczba 
wybudowanych 
jednostek 
wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE 

-  Jednostki 
samorządu 
terytorialnego,  
-  przedsiębiorstwa 
duŜe, średnie, małe, 
mikro prowadzące 
działalność na terenie 
województwa 
świętokrzyskiego,  
-  uczelnie,  
-  związki i 
stowarzyszenia JST,  
-  podmioty lecznicze 
wykonujące na terenie 
województwa 
świętokrzyskiego 
działalność leczniczą 
finansowaną ze 

Nie ma 
wskazanej 

1.Wytwarzania energii elektrycznej i 
cieplnej pochodzącej ze wszystkich 
źródeł odnawialnych (energia wodna, 
wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, 
biomasy) wraz z podłączeniem do sieci 
dystrybucyjnej, 
2. budowy instalacji do produkcji 
biokomponentów i biopaliw, 
3. budowy oraz modernizacji zakładów 
do produkcji urządzeń OZE, 
4. budowa lub modernizacja jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
w wysokiej kogeneracji z OZE 
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środków publicznych,  
-  państwowe 
jednostki budŜetowe,  
-  instytucje kultury, 

51,93 
mln 
euro 

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

Zmniejszenie 
emisji gazów 
cieplarnianych 
m.in. poprzez 
poprawę 
efektywności 
energetycznej w 
budynkach 
publicznych oraz 
w sektorze 
mieszkaniowym. 

1. Emisja gazów 
Cieplarnianych* 
2. Liczba 
zmodernizowanych 
energetycznie 
budynków 
 

- jednostki samorządu 
terytorialnego,  
- spółdzielnie i 
wspólnoty 
mieszkaniowe,  
- związki i 
stowarzyszenia JST,  
- TBS,  
- samorządowe 
jednostki 
organizacyjne 
posiadające 
osobowość prawną,  
- uczelnie, 

Nie ma 
wskazanej 

1. ociepleniem obiektu,  
2.wymianą okien, drzwi zewnętrznych, 
oraz oświetlenia na energooszczędne,  
3.przebudową systemów grzewczych 
(wraz z wymianą i podłączeniem do 
źródła ciepła ), systemów wentylacji i 
klimatyzacji, systemów wodno-
kanalizacyjnych,  
4.instalacja OZE w modernizowanych 
energetycznie budynkach,  
5.instalacja systemów chłodzących, w 
tym równieŜ z OZE,  
6.instalowaniem urządzeń 
energooszczędnych najnowszej generacji  
7.wymiana pokrycia dachowego,  
8.budowy lub modernizacji jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła  
9.w wysokosprawnej kogeneracji, wraz z 
infrastrukturą do dystrybuowania 
wytworzonej energii. 

61,34 
mln 
euro 

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

Wsparcie dla 
realizacji 
inwestycji 
wynikających z 
załoŜeń planów 
niskoemisyjnych 

1.Emisja gazów 
cieplarnianych 
(1990=100)* 
2. Liczba 
zmodernizowanych 
źródeł oświetlenia 
ulicznego 
3. Liczba 
zakupionych lub 
zmodernizowanych 
jednostek taboru 
pasaŜerskiego w 
publicznym 
transporcie 
zbiorowym 
4. Długość 
wybudowanych lub 
przebudowanych dróg 
dla rowerów 

- jednostki samorządu 
terytorialnego,  
- przedsiębiorstwa 
duŜe, średnie, małe, 
mikro,  
- partnerzy społeczni i 
gospodarczy 
działający na terenie 
województwa 
świętokrzyskiego ,  
- organizacje 
pozarządowe (NGO),  
- samorządowe osoby 
prawne,  
- państwowe jednostki 
budŜetowe,  
- instytucje kultury. 

 1.działania informacyjno-promocyjne 
dotyczące np. oszczędności energii,  
2. kampanie promujące:  
3.budownictwo zeroemisyjne,  
4. inwestycje w zakresie budownictwa 
pasywnego,  
5.modernizacja oświetlenia ulicznego 
(ulic placów, terenów publicznych)na 
energooszczędne,  
6.budowa i modernizacja sieci 
ciepłowniczej,  
7.wymiana źródeł ciepła 
8.parkingi Park&Ride, Bike&Ride  
9.zintegrowane centra przesiadkowe,  
10.infrastruktura dworcowa,  
11.wspólny bilet,  
12.inteligentne systemy transportowe,  
13.ścieŜki rowerowe, 14.publiczne 
wypoŜyczalnie rowerów. 
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5. Długość 
zmodernizowanej 
sieci ciepłowniczej 
6. Liczba 
zmodernizowanych 
dworców i centrów 
przesiadkowych 

Oś 
prioryteto

wa 4 

20,45 
mln 
euro 

- 

5.2. wspieranie 
inwestycji 
ukierunkowanych 
na konkretne 
rodzaje zagroŜeń 
przy 
jednoczesnym 
zwiększeniu 
odporności na 
klęski i katastrofy 
i rozwijaniu 
systemów 
zarządzania 
klęskami i 
katastrofami 

Zwiększenie 
skuteczności 
przeciwdziałania 
skutkom klęsk 
Ŝywiołowych oraz 
usuwania skutków 
katastrof 

1.Jednostki słuŜb 
ratunkowych 
działające w 
Krajowym Systemie 
Ratowniczo-
Gaśniczym (OSP) 
2. Liczba zbiorników 
małej retencji 
wspartych w wyniku 
realizacji projektów 
3. Liczba jednostek 
słuŜb ratowniczych 
doposaŜonych w 
sprzęt do prowadzenia 
akcji ratowniczych i 
usuwania skutków 
katastrof 
 

Jednostki samorządu 
terytorialnego, 
jednostki Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej. 

Nie ma 
wskazanej 

1.budowy i modernizacji 
wielofunkcyjnych zbiorników wodnych 
małej retencji;  
2.tworzenia i poprawy jakości systemów 
wczesnego reagowania i ratownictwa w 
sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk 
katastrofalnych (dostosowanie do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami), w tym z 
uwzględnieniem zakupu sprzętu i 
wyposaŜenia dla Ochotniczych StraŜy 
PoŜarnych. 

13,63 
mln 
euro 

6.1. 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 

Zapewnienie 
efektywnego 
działania systemu 
gospodarowania 
odpadami 

 

1. Liczba odpadów 
przypadających na 1 
mieszkańca 
2. Liczba 
rozbudowanych/zmod
ernizowanych 
zakładów 
zagospodarowania 
odpadów 

Jednostki samorządu 
terytorialnego lub 
podmioty działające 
w imieniu JST. 

Nie ma 
wskazanej 

1.kompleksowych działań skierowanych 
na poprawę gospodarowania odpadami, 
zgodnie z postanowieniami WPGO. 
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członkowskie 
88,61 
mln 
euro 

6.2. 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 

Poprawa dostępu 
mieszkańców 
regionu do 
systemów 
oczyszczających 
ścieki komunalne. 

1.Odsetek ludności 
korzystającej z 
oczyszczalni ścieków 
2. Odsetek ludności 
korzystającej z sieci 
kanalizacyjnej 
3. Liczba 
wybudowanych 
oczyszczalni ścieków 
komunalnych 
4. Liczba 
rozbudowanych lub 
zmodernizowanych 
oczyszczalni ścieków 
komunalnych 
5. Długość 
wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej 
6. Liczba nowych 
przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Jednostki samorządu 
terytorialnego lub 
podmioty działające 
w imieniu JST, 
związki  
i porozumienia JST, 
przedsiębiorcy. 

Nie ma 
wskazanej 

1.kompleksowe wsparcie gospodarki 
wodno-ściekowej, w tym wyposaŜenie 
aglomeracji  
w odpowiednie systemy odbioru ścieków 
komunalnych, budowa oczyszczalni 
ścieków bądź poprawa parametrów juŜ 
istniejących oczyszczalni, wsparcie dla 
gospodarki osadami ściekowymi,  
-2.kompleksowe wsparcie budowy 
systemów indywidualnych oczyszczalni 
ścieków w terenach zabudowy 
rozproszonej (budowa przydomowych 
lub przyzakładowych oczyszczalni 
ścieków – na obszarach gdzie budowa 
sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub 
technicznie niezasadna),  
3.budowa i rozbudowa systemów 
zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, 
ujęcia i stacje uzdatniania wody) – 
wyłącznie w ramach projektów dot. 
infrastruktury słuŜącej oczyszczaniu 
ścieków,  
 
Zakłada się realizowanie inwestycji 
przede wszystkim na obszarach 
aglomeracji o wielkości poniŜej 10 tys. 
RLM, ujętych w KPOŚK, , a takŜe na 
pozostałych terenach w celu wypełnienia 
dyrektywy ściekowej. 

54,53 
mln 
euro 

 

6.3. zachowanie, 
ochrona, 
promowanie i 
rozwój 
dziedzictwa 
naturalnego i 
kulturowego 

Ochrona, 
zachowanie i 
efektywne 
wykorzystanie 
zasobów 
dziedzictwa 
kulturowego o 
znaczeniu 
regionalnym i 
ponadregionalny
m. 

1.Liczba uczestników 
wydarzeń 
kulturalnych ( w tym 
zwiedzający muzea i 
oddziały) 
2. Liczba zabytków 
nieruchomych 
objętych wsparciem 
3. Liczba instytucji 
kultury objętych 
wsparciem 
4. Liczba wydarzeń 
kulturalnych 

Jednostki samorządu 
terytorialnego, 
samorządowe 
wojewódzkie osoby 
prawne, instytucje 
kultury, instytucje 
ochrony dziedzictwa 
narodowego, 
kulturowego ( w tym 
archiwum 
państwowe), ROT i 
lokalne organizacje 
turystyczne, 

Nie ma 
wskazanej 

1.zachowaniu i zabezpieczeniu obiektów 
dziedzictwa kulturowego i obiektów 
zabytkowych dla celów rozwoju 
społeczno-gospodarczego, dostosowaniu 
obiektów dziedzictwa kulturowego do 
funkcji turystycznych lub kulturowych,  
2.promocji dziedzictwa kulturowego 
regionu wraz z tworzeniem i promocją 
produktów tradycyjnych i regionalnych 
oraz kompleksowych produktów 
turystycznych (w tym tworzenie szlaków 
kulturowych i organizacja wydarzeń 
kulturalno – promocyjnych,  
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zrealizowanych w 
wyniku realizacji 
projektu 
5. Liczba obiektów 
dziedzictwa 
kulturowego, 
instytucji kultury 
przystosowanych do 
osób 
niepełnosprawnych 

organizacje 
pozarządowe 
posiadające 
osobowość prawną, 
związki i 
stowarzyszenia JST, 
kościelne osoby 
prawne, 
przedsiębiorcy 
działający na terenie 
województwa 
świętokrzyskiego, 
związki wyznaniowe 
oraz szkoły  
i uczelnie artystyczne, 
Telewizja Polska. 

3.rozwojowi zasobów kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, kulturowego (w 
tym poprawie jakości funkcjonowania 
instytucji kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, kulturowego), budowie, 
przebudowie i renowacji instytucji 
kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, kulturowego oraz budowie, 
przebudowie, i remoncie instytucji 
kultury oraz konserwacji i restauracji 
obiektów zabytkowych wraz z 
dostosowaniem do prowadzenia 
działalności kulturalnej, w tym 
działalności gospodarczej,  
4.zakupowi wyposaŜenia oraz 
konserwacji muzealiów, materiałów 
archiwalnych starodruków itp.,  
5.wsparciu i rozwojowi centrów 
informacji turystycznej, kulturalnej i 
promocji kultury,  
6.promocji dziedzictwa naturalnego 
regionu oraz jego wykorzystaniu do 
celów turystycznych. 

 

6,82 
mln 
euro 

 

 

6.4. ochrona i 
przywrócenie 
róŜnorodności 
biologicznej, 
ochrona i 
rekultywacja 
gleby oraz 
wspieranie usług 
ekosystemowych, 
takŜe poprzez 
program "Natura 
2000" i zieloną 
infrastrukturę. 

Ochrona 
obszarów cennych 
przyrodniczo oraz 
wykorzystanie 
lokalnych  
i regionalnych 
zasobów 
przyrodniczych 
dla 
zrównowaŜonego 
i przyjaznego 
środowisku 
rozwoju turystyki. 

1.Stopień 
wykorzystania miejsc 
noclegowych 
2. Liczba parków 
krajobrazowych i 
rezerwatów przyrody 
objętych wsparciem 
3. Liczba 
wybudowanych 
obiektów 
turystycznych i 
rekreacyjnych 
4. Liczba 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych 
obiektów 
turystycznych i 
rekreacyjnych 
5. Liczba ośrodków 
prowadzących 

-  jednostki 
samorządu 
terytorialnego, ich 
związki i 
stowarzyszenia,  
-  samorządowe osoby 
prawne zajmujące się 
ochroną przyrody,  
- Państwowe 
Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe i 
jego jednostki 
organizacyjne,  
- parki, krajobrazowe 
i ich zespoły,  
-  instytucje 
badawcze,  
- organizacje 
pozarządowe 
posiadające 

Nie ma 
wskazanej 

1.podniesieniu standardu bazy 
technicznej i wyposaŜenia parków 
krajobrazowych  
i rezerwatów przyrody (w tym 
połoŜonych na obszarach NATURA 
2000), wraz  
z opracowaniem planów ochrony lub 
planów zadań ochronnych tych obszarów,  
2.ochronie róŜnorodności biologicznej na 
obszarach miejskich i pozamiejskich w 
oparciu  
o gatunki rodzime np. banki genowe, 
parki miejskie, ogrody botaniczne, 
ekoparki, słuŜące rozwojowi zielonej 
infrastruktury (np. ogrody deszczowe w 
miastach, parki miejskie, korytarze 
ekologiczne, zielone bariery akustyczne),  
3.zarządzaniu i ochronie krajobrazu (np. 
inwentaryzacja przyrodnicza obszarów 
chronionych, audyt krajobrazowy, 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica na lata 2014 - 2020 

 

  101z125 

działalność w zakresie 
edukacji ekologicznej 
objętej wsparciem 

osobowość prawną, 
zajmujące się ochroną 
przyrody,  
- jednostki budŜetowe 
(np. RDOŚ),  
- uczelnie,  
- administracja 
rządowa. 

urbanistyczne zasady krajobrazu),  
4.promocja i zagospodarowanie do celów 
zrównowaŜonego i przyjaznego 
środowisku rozwoju turystyki (m.in. 
infrastruktura dla ruchu rowerowego),  
5.polegające na budowie i modernizacji 
niezbędnej infrastruktury związanej z 
ochroną, przywróceniem właściwego 
stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków,  
6.rozbudowie, modernizacji i 
doposaŜeniu ośrodków prowadzących 
działalność w zakresie edukacji 
ekologicznej (m.in. w parkach 
krajobrazowych),  
7.opracowaniu dokumentacji dotyczącej 
planowania ochrony (planów, ekspertyz, 
inwentaryzacji) rezerwatów oraz 
obszarów Natura 2000 oraz ochrony 
czynnej na tych obszarach. 

Oś 
prioryteto

wa 6 

13,63 
mln 
euro 

Nie ma  

4.3. wspieranie 
efektywności 
energetycznej, 
inteligentnego 
zarządzania 
energią i 
wykorzystywania 
odnawialnych 
źródeł energii w 
infrastrukturze 
publicznej, w tym 
w budynkach 
publicznych i 
sektorze 
mieszkaniowym 

Poprawa 
warunków do 
rozwoju 
gospodarczego 
obszarów 
miejskich 

1.Emisja gazów 
cieplarnianych* 
2. Liczba 
zmodernizowanych 
energetycznie 
budynków 

-  jednostki 
samorządu 
terytorialnego,  
-  samorządowe 
jednostki 
organizacyjne 
posiadające 
osobowość prawną, 

Nie ma 
wskazanej 

Interwencja zostanie skierowana na 
projekty, dotyczące kompleksowej 
modernizacji energetycznej budynków 
publicznych (z wyłączeniem jednostek 
podległych administracji centralnej) oraz 
mieszkalnych wchodzących w skład 
zasobu mieszkaniowego gminy wraz  
z wymianą wyposaŜenia tych obiektów 
na energooszczędne, w zakresie 
związanym m.in. z:  
1. ociepleniem obiektu,  
2.wymianą okien, drzwi zewnętrznych 
oraz oświetlenia na energooszczędne,  
3.przebudową systemów grzewczych 
(wraz z wymianą źródła ciepła – 
likwidacja pieców grzewczych na opał 
stały), systemów wentylacji i 
klimatyzacji, systemów wodno-
kanalizacyjnych,  
4.instalacją OZE w modernizowanych 
energetycznie budynkach,  
5.instalacją systemów chłodzących, w 
tym równieŜ z OZE,  
6.instalowaniem urządzeń 
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energooszczędnych najnowszej generacji 
(np. kolektory słoneczne). 

11,59 
mln 
euro 

 

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

Wsparcie dla 
realizacji planów 
niskoemisyjnych. 

1.Emisja gazów 
Cieplarnianych* 
 

jednostki samorządu 
terytorialnego na 
obszarze objętym ZIT 

Nie ma 
wskazanej 

W priorytecie inwestycyjnym 4.5 
dofinansowanie znajdą projekty, 
realizujące załoŜenia planów 
niskoemisyjnych dla poszczególnych 
obszarów miejskich.  
Wsparcie dla projektów mogących 
wynikać z planów gospodarki 
niskoemisyjnej dla poszczególnych 
typów obszarów miast i 
niekwalifikujących się do dofinansowania 
w ramach innego PI np.  
1.modernizacja oświetlenia ulicznego,  
2.zrównowaŜona mobilność miejska ( w 
tym np. ścieŜki rowerowe, centra 
przesiadkowe).  
 

10,22 
mln 
euro 

 

6.4 ochrona i 
przywrócenie 
róŜnorodności 
biologicznej, 
ochrona i 
rekultywacja 
gleby oraz 
promowanie usług 
ekosystemowych, 
w tym programu 
natura 2000 oraz 
zielonej 
infrastruktury 

Poprawa i 
ochrona obszarów 
cennych 
przyrodniczo na 
terenie 
Kieleckiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego 
oraz 
wykorzystanie 
tych zasobów dla 
rozwoju turystyki. 

1.Stopień 
wykorzystania miejsc 
noclegowych 
2. Liczba 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych 
obiektów 
turystycznych i 
rekreacyjnych 

Jednostki samorządu 
terytorialnego na 
obszarze objętym ZIT 

Nie ma 
wskazanej 

Podniesienie standardu bazy technicznej i 
wyposaŜenia parków krajobrazowych, 
rezerwatów przyrody, opracowanie 
planów lub programów ochrony dla 
obszarów cennych przyrodniczo, w tym:  
1.podniesienie standardu bazy technicznej 
i wyposaŜenie parków krajobrazowych  
i rezerwatów przyrody,  
2.opracowanie planów lub programów 
ochrony dla obszarów cennych 
przyrodniczo,  
3.ochrona róŜnorodności biologicznej na 
obszarach miejskich i pozamiejskich w 
oparciu  
o gatunki rodzime np. banki genowe, 
parki miejskie, ogrody botaniczne, 
geoparki i ekoparki,  
4.zabezpieczenie miejsc przyrodniczo 
cennych na terenach parków 
krajobrazowych  
i rezerwatów przyrody,  
5.działania inwestycyjne umoŜliwiające 
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wykorzystanie lokalnych zasobów 
przyrodniczych wraz z promocją np. 
zbiorniki wodne, stawy widokowe, tereny 
wypoczynkowe, ścieŜki dydaktyczne,  
6.tworzenie warunków dla prowadzenia 
działalności gospodarczej w oparciu o 
zasoby przyrodnicze regionu, poprzez ich 
promocję i zagospodarowanie do celów 
zrównowaŜonego i przyjaznego 
środowisku rozwoju turystyki,  
7.budowa i modernizacja niezbędnej 
infrastruktury związanej z ochroną, 
przywróceniem właściwego stanu siedlisk 
przyrodniczych i gatunków (równieŜ na 
terenach chronionych),  
8.rozbudowa, modernizacja i doposaŜenie 
ośrodków prowadzących działalność w 
zakresie edukacji ekologicznej (m. in. 
parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, 
Geopark, ogrody botaniczne) oraz 
prowadzenie działań/kampanii 
informacyjno-edukacyjnych. 

 

54,53 
mln 
euro 

 

9.2. wspieranie 
rewitalizacji 
fizycznej, 
gospodarczej i 
społecznej 
ubogich 
społeczności na 
obszarach 
miejskich i 
wiejskich 

Poprawa 
warunków do 
rozwoju 
społeczno-
gospodarczego 
obszarów 
miejskich, w tym 
poprzemysłowych
. 

1.korzystające ze 
świadczeń pomocy na 
10 tys. ludności 
2. Liczba nowych 
/przebudowanych 
/przekształconych 
obiektów 
infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach 

Jednostki samorządu 
terytorialnego, 
podmioty działające 
w imieniu JST, 
przedsiębiorstwa, 
partnerzy społeczni i 
gospodarczy, 
spółdzielnie, 
wspólnoty 
mieszkaniowe i 
instytucje kultury w 
ramach 
kompleksowych 
projektów 
koordynowanych 
przez JST. 

Nie ma 
wskazanej 

W ramach priorytetu inwestycyjnego 9.2 
wsparcie kierowane będzie na projekty 
wpisujące się w Lokalne Plany/Programy 
Rewitalizacji, mające na celu 
rozwiązywanie zdiagnozowanych 
problemów społecznych. 

Oś 
prioryteto

wa 5 

109,0
6 mln 
euro  

7.2. zwiększanie 
mobilności 
regionalnej 
poprzez łączenie 
węzłów 

Poprawa 
warunków do 
rozwoju 
gospodarczego 
obszarów 

1.Liczba wypadków 
drogowych na 100 
tys. ludności 
2. Całkowita długość 
przebudowanych lub 

Jednostki samorządu 
terytorialnego na 
obszarze objętym 
ZIT, Samorząd 
Województwa 

Nie ma 
wskazanej 

W ramach priorytetu 7.2 zaplanowano 
budowę, przebudowę dróg róŜnych 
kategorii na terenie miasta Kielce, 
obszarze funkcjonalnym Kielc 
usprawniających połączenia 
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drugorzędnych i 
trzeciorzędnych z 
infrastrukturą 
TEN-T, w tym z 
węzłami 
multimodalnymi 

miejskich, w tym 
poprzemysłowych
. 

zmodernizowanych 
dróg 

Świętokrzyskiego komunikacyjne z jego rdzeniem, w tym 
inwestycje na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa  
i przepustowości ruchu na tych drogach 
(ITS). 

24,45 
mln 
euro 

 

7.4. rozwój i 
rehabilitacja 
kompleksowych, 
wysokiej jakości i 
interoperacyjnych 
systemów 
transportu 
kolejowego oraz 
propagowania 
działań słuŜących 
zmniejszaniu 
hałasu 

 

Poprawa jakości 
wewnętrznych 
połączeń 
komunikacyjnych 
w regionie, 
szczególnie w 
kontekście 
zwiększenia 
dostępu do 
transportu 
kolejowego, 
lokalnych rynków 
pracy oraz stref 
aktywności 
gospodarczej 

1.Oszczędność czasu 
przejazdu 
2. Całkowita długość 
nowych linii 
kolejowych 

Samorząd 
Województwa 
Świętokrzyskiego, 
zarządca 
infrastruktury 
kolejowej, zarządca 
infrastruktury 
dworcowej. 

Nie ma 
wskazanej 

W ramach priorytetu inwestycyjnego 7.4 
planuje się realizację co najmniej jednego 
projektu, dotyczącego budowy i 
przebudowy infrastruktury kolejowej. 

Oś 
prioryteto

wa 7 

13,63 
mln 
euro 

 

8.2. wspieranie 
wzrostu 
gospodarczego 
sprzyjającego 
zatrudnieniu 
poprzez rozwój 
potencjału 
endogenicznego 
jako elementu 
strategii 
terytorialnej dla 
określonych 
obszarów, w tym 
poprzez 
przekształcanie 
upadających 
regionów 
przemysłowych i 
zwiększenie 
dostępu do 

Wspieranie 
nowych funkcji 
społeczno-
gospodarczych 
terenów ze 
specyficznymi 
potrzebami. 

1.Dynamika PKB na 
1 mieszkańca (w 
cenach bieŜących) rok 
poprzedni =100 
2. Liczba nowych 
produktów 
turystycznych 
 

Jednostki samorządu 
terytorialnego z 
terenu województwa 
świętokrzyskiego, 
partnerzy społeczni i 
gospodarczy w tym 
organizacje 
pozarządowe. 

Nie ma 
wskazanej 

W ramach priorytetu inwestycyjnego 8.2 
przewidziane jest wsparcie dla obszarów 
dla których kluczowe jest nadanie 
nowych funkcji społeczno – 
gospodarczych tych terenów, 
uwzględniając poprawę dostępu do 
zasobów dziedzictwa kulturowego, 
przemysłowego  
i naturalnego, rozwój zasobów kultury, 
jak równieŜ wspieranie rozwoju turystyki 
kulturowej (city & culture) oraz 
tworzenia nowych produktów 
turystycznych w oparciu o te zasoby w 
celu podniesienia atrakcyjności 
inwestycyjnej i pobudzenia rozwoju 
gospodarczego.  
Powinno ono wynikać ze strategii 
opracowanych dla terytoriów ze 
specyficznymi potrzebami. Cała 
infrastruktura powstała w ramach 
Priorytetu inwestycyjnego będzie 
dostosowana do potrzeb osób z 
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określonych 
zasobów 
naturalnych i 
kulturalnych oraz 
ich rozwój 

niepełnosprawnościami 

44,99 
mln 
euro 

 

9.1 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 

Poprawa 
dostępności 
infrastruktury 
ochrony zdrowia 
oraz pomocy  
i integracji 
społecznej. 

1.Oczekiwana, 
przeciętna długość 
Ŝycia 
2. Liczba wspartych 
podmiotów 
leczniczych 
3. Liczba wspartych 
obiektów z zakresu 
polityki społecznej 

Jednostki samorządu 
terytorialnego z 
terenu województwa 
świętokrzyskiego, 
podmioty lecznicze, 
wykonujące na terenie 
województwa 
świętokrzyskiego 
działalność leczniczą 
finansowaną ze 
środków publicznych, 
stowarzyszenia i 
fundacje, instytucje 
działające na rzecz 
świadczenia usług 
społecznych. 

Nie ma 
wskazanej 

Interwencja, zaplanowana w priorytecie 
inwestycyjnym 9.1 dotyczy 
następujących typów przedsięwzięć:  
-  infrastruktura ochrony zdrowia  
-  inwestycje których celem jest poprawa 
dostępu do usług z zakresu ochrony 
zdrowia w tym profilaktyki zdrowotnej, 
medycy pracy, opieki nad matką i 
dzieckiem; oraz opieki paliatywnej,  
-  inwestycje w infrastrukturę sanatoriów 
i szpitali uzdrowiskowych,  
-  infrastruktura usług społecznych w 
zakresie pomocy społecznej w tym: usług 
o charakterze profilaktycznym, 
opiekuńczym, opieki nad rodziną i pieczy  
zastępczej, usług towarzyszących 
procesowi usamodzielniania się, 
mieszkalnictwa wspomaganego, 
chronionego, treningowego i socjalnego. 
Inwestycje dotyczące placówek/ośrodków 
interwencji kryzysowej, a takŜe 
diagnozowania i monitoringu problemów 
społecznych. 
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VII System wdraŜania Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

 

1. Wybór prawnej formy zarządzającego programem. 

Zarządzającym Programem w imieniu Gminy Koprzywnica będzie Burmistrz przy 

pomocy Zespołu ds. WdraŜania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości 

Koprzywnica. Zespół zostanie powołany stosownym Zarządzeniem Burmistrza i w jego skład 

wejdą:  

• 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica – w tym Pełnomocnik ds. 

Lokalnego Programu Rewitalizacji, który będzie przewodniczył pracom Zespołu,  

• 2 przedstawicieli Rady Gminy,  

• 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie obszaru 

rewitalizowanego,  

• 2 przedstawicieli przedsiębiorców, 

• inne osoby wskazane przez Burmistrza.  

 Zespół ds. WdraŜania Lokalnego Programu Rewitalizacji opracuje swój regulamin. 

Jego pracami będzie kierował Pełnomocnik ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zespół 

nadzoruje skuteczność i jakość realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Do zadań 

Zespołu będzie naleŜało w szczególności:  

• przygotowywanie rocznych sprawozdań z realizacji LPR,  

• przedkładanie Radzie Gminy propozycji zmian w treści Lokalnego Programu 

Rewitalizacji,  

• zapoznanie się z uwagami Rady Gminy dotyczącymi rocznego sprawozdania z realizacji 

LPR,  

• opiniowanie wniosków przedkładanych przez Partnerów Projektów dotyczących zadań 

realizowanych w ramach obszaru rewitalizowanego,  

• przygotowanie i zatwierdzenie Planu Komunikacji LPR,  

• ewaluację LPR,  

• podejmowanie decyzji odnośnie regulaminu prac Zespołu, wyboru sekretarza, itp., 

• inne określone w Regulaminie i mające znaczenie dla realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji.  

Uczestnictwo w pracach Zespołu ma charakter społeczny i za udział w nich nie przysługuje 

wynagrodzenie. Zespół spotyka się nie rzadziej niŜ raz w roku. Decyzje podejmowane są  
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w ramach Zespołu o ile to moŜliwe w ramach konsensu, szczegółowy tryb podejmowania 

decyzji zostanie zaproponowany w Regulaminie Zespołu.  
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2. Mikroprogram 
 
1.Nazwa 
mikroprogramu 
 

„Adaptacja pomieszczeń Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
na salę pokazową - szansą na rozwój Ŝycia kulturalnego na terenie 
Gminy i Miasta Koprzywnica” 

2.Problem 
szczegółowy, na 
który odpowiada 
mikroprogram 

Biorąc pod uwagę walory kulturalne tego obszaru duŜym problemem 
Miasta Koprzywnica jest brak miejsca ogólnie dostępnego dla 
mieszkańców i turystów rozpowszechniającego historię i kulturę ściśle 
związaną z tym regionem. 

3.Uzasadnienie 
 

Adaptacja domu kultury na cele kulturalne pozwoli na właściwą  
i pełną prezentację walorów kulturowych i historycznych analizowanego 
miejsca dzięki utworzeniu sali pokazowej a takŜe stworzy warunki dla 
edukacji historycznej (historia regionu,  działalność Zakonu Cystersów, 
Szlaku Jagiellońskiego, itd.) przybyłych turystów i pielgrzymów,  
w szczególności dzieci i młodzieŜy, poprzez stworzenie sali edukacyjno- 
konferencyjnej z pełnym zapleczem multimedialnym. 

4. Obszar 
realizacji 
mikroprogramu  

Mikroprogram będzie realizowany na terenie miasta Koprzywnica. 
Będzie obejmował budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu zlokalizowanego przy Rynku. Produkty oraz rezultaty, jakie 
powstaną w ramach realizacji mikroprogramu będą natomiast 
skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Koprzywnica a takŜe do 
turystów, miłośników historii, dzieci i młodzieŜy szkolnej.  

5. Cel główny 
mikroprogramu 

Głównym celem projektu jest adaptacja na cele kulturalne budynku 
uŜyteczności publicznej jakim jest MGOKiS by zapewnić róŜnym 
grupom obszerny dostęp do wiedzy historycznej i informacji kulturalnej 
dotyczących tego regionu. 

6.Cele 
szczegółowe 
mikroprogramu 
 

• OŜywienie kulturalno-społeczne Miasta i Gminy Koprzywnica. 
• Rozwój turystyki i innych form przedsiębiorczości na terenie 

Miasta i Gminy Koprzywnica. 
• Wzrost ilości przedsięwzięć kulturalnych organizowanych  

w obszarze realizacji inwestycji. 
• Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w Ŝyciu kulturalnym 

miasta. 
• Poszerzenie oferty MGOKiS kierowanej zarówno do 

mieszkańców jak i osób przyjezdnych.  
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7. Działania 
podjęte w ramach 
mikroprogramu 
 

• Przygotowanie projektu budowlanego uwzględniającego prace 
budowlane i adaptacyjne. 

• Poprawa stanu technicznego budynku poprzez: 
− remont dachu; 
− częściową wymianę stolarki okiennej; 
− wykonanie elewacji z dociepleniem budynku; 
− wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej; 
− połoŜenie podłóg i pomalowanie ścian; 

• Zakup niezbędnego wyposaŜenia/sprzętu: 
− sprzętu komputerowego, 
− projektora, 
− sprzętu nagłaśniającego (głośniki, miksery, mikrofony itp.), 
− ekranu do publikacji prezentacji, 
− szafki na ksiąŜki, 
− rolet okiennych, 
− krzesełek i stolików. 

• Uroczyste otwarcie Sali pokazowej połączone z promocją regionu. 
• Organizacja projekcji multimedialnych dla mieszkańców, uczniów, 

miłośników historii, turystów i pielgrzymów. 
• Prowadzenie lekcji muzealnych dla mieszkańców, uczniów, 

miłośników historii, turystów i pielgrzymów. 
8. Rezultaty 
mikroprogramu 

• OŜywienie kulturalno-społeczne Miasta i Gminy Koprzywnica. 
• Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w Ŝyciu kulturalnym 

miasta. 
• Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica 
• Stworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju 

działalności kulturalnej i edukacyjnej. 
• Poszerzenie oferty MGOKiS kierowanej zarówno do mieszkańców 

jak i osób przyjezdnych. 
• 1 zmodernizowany budynek w Koprzywnicy. 

9. Produkty 
 

• 2 komputery przenośne 
• 1 projektor 
• 1 sprzęt nagłaśniający (mikser, 2 kolumny, 4 mikrofony) 
• 1 ekran do publikacji prezentacji multimedialnych 
• 3 szafki na ksiąŜki  
• 30 krzesełek 
• 30 stolików 
• 200 godzin zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieŜy w ciągu roku 
• 200 godzin zajęć dla dorosłych w ciągu roku 
•  1 impreza cykliczna w roku 

10. 
Oddziaływanie 

• Rozwój turystyki i kultury w oparciu o zasoby dziedzictwa 
kulturowego.  

• Integracja mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu. 

• Zmniejszenie poziomu bezrobocia. 
• ZapobieŜenie dalszemu wyludnianiu się Miasta Koprzywnica. 
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11. Operator 
mikroprogramu 

Operatorem działań będzie Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica 
 

12. Partnerzy 
mikroprogramu 

Partnerami mikroprogramu będą: 
- Miejsko Gminne Centrum Kultury i Sportu w Koprzywnicy 
- organizacje samorządowe działające na terenie gminy Koprzywnica  
W ramach współpracy do realizacji mikroprogramu zostaną zaproszeni 
równieŜ lokalni przedsiębiorcy. 

13. BudŜet 
mikroprogramu  

Adaptacja budynku – 150 000,00 zł 
Zakup sprzętu komputerowego - 6 000,00 zł 
Zakup nagłośnienia – 1 500,00 zł  
Zakup 30 stolików – 15 000,00 zł 
Zakup 30 krzesełek – 3 000, 00 zł 
Zakup 1 ekranu – 300,00 zł 
Zakup 1 projektora – 1 200,00 zł 
2 utworzone miejsca pracy – osoby odpowiedzialne za przygotowanie 
zajęć, prezentacji i ich przeprowadzenie 4 000,00 zł miesięcznie 

14. Źródła 
finansowania 
mikroprogramu 

Środki zewnętrzne RPO WŚ 
Środki zewnętrzne PO WER 
Środki własne 

 
 
 

 

 
Mapa 3: Mapka Koprzywnicy z uwzględnieniem siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Koprzywnicy – na terenie, którego zostanie przeprowadzona adaptacja pomieszczeń  

pod salę pokazową – źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/ 
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VIII Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej. 
 
1. System monitorowania i aktualizacji programu rewitalizacji. 

Kluczowe znaczenie dla  oceny podejmowanych działań ma ich monitoring. Funkcję 

instytucji monitorującej wdraŜanie LPR będzie pełnić Burmistrz i Rada Gminy Koprzywnica. 

Co najmniej raz  w roku przed sesją absolutoryjną będą analizowane postępy w realizacji 

Programu Rewitalizacji. Rada Gminy jako instytucja kontrolna i uchwałodawcza będzie mieć 

za zadanie:  

• akceptację rocznych sprawozdań z realizacji LPR przygotowanych przez Zespół  

ds. WdraŜania Lokalnego Programu Rewitalizacji, w szczególności osiągnięcia celów, 

rezultatów,  

• analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści Lokalnego Programu 

Rewitalizacji,  

• aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji,  

• uwzględnienie zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu budŜetu gminy oraz 

wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów strategicznych  

o znaczeniu lokalnym.  

 

Monitorowanie LPR to systematyczne i ciągłe zbieranie, analiza i wykorzystywanie 

informacji o przebiegu wdraŜania Programu na potrzeby jego zarządzania, oceny oraz 

podejmowania decyzji. Proces ten dostarcza niezbędnych informacji na temat postępów 

realizacji i efektywności wdraŜania poszczególnych projektów inwestycyjnych i programów 

oraz diagnozuje stan wykorzystania udzielonej pomocy finansowej.  

Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica będzie 

skoncentrowany głównie na kontroli realizacji projektów inwestycyjnych. By podnieść jego 

przydatność, będzie on prowadzony w dwóch zakresach: 

• rzeczowym  - ma za zadanie dostarczyć dane i informację na temat aktualnego stanu 

wdraŜania LPR oraz przyczynić się do przeprowadzenia oceny jego wykonania 

 na dany moment badawczy /raz w roku na podstawie sprawozdania z realizacji LPR 

przygotowanego przez Zespół ds. WdraŜania LPR/. Zakres rzeczowy monitoringu będzie 

prowadzony w dwóch kategoriach i dotyczyć będzie: 

• wskaźników produktu, 
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• wskaźników rezultatu. 

• finansowym – będą obrazować go dane finansowe realizacji projektów, które będą 

podstawą do stwierdzenia czy postęp finansowy we wdraŜaniu LPR jest osiągnięty na 

poziomie zakładanym.  
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2. Sposoby oceny programu rewitalizacji. 
 

Ewaluacja ma na celu poprawę: jakości, skuteczności i spójności realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji w odniesieniu do konkretnych problemów obszaru rewitalizowanego 

z jednoczesnym uwzględnieniem celu głównego Programu i właściwego prawodawstwa 

lokalnego, krajowego i wspólnotowego dotyczącego m.in. oddziaływania na środowisko 

naturalne projektów zapisanych do realizacji w LPR.  

Rada Gminy oceniając realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie brała pod uwagę 

następujących 5 kryteriów:  

• skuteczność – kryterium, które pozwala sprecyzować, do jakiego stopnia cele 

przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie Programu zostały osiągnięte,  

• efektywność – kryterium, które pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” Programu,  

• uŜyteczność– kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie Programu 

odpowiada potrzebom grupy docelowej,  

• trafność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele Programu odpowiadają 

potrzebom i priorytetem wskazanym w odniesieniu do obszaru rewitalizowanego, 

• trwałość – kryterium pozwalające ocenić na ile moŜna się spodziewać, Ŝe pozytywne 

zmiany wywołane oddziaływaniem Programu będą trwać po jego zakończeniu.  

  

Ocena wszystkich projektów i zadań inwestycyjnych Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Miasta Koprzywnica, powinna być formułowana w oparciu o:  

• ocenę ex - ante (przed realizacją Programu), stanowiąca instrument ułatwiający 

podejmowanie spójnych decyzji, ocena ta została przeprowadzona przed opracowaniem 

Lokalnego Programu Rewitalizacji,  

• ocenę mid - term (w połowie okresu realizacji) – słuŜy przede wszystkim jako instrument 

w wyniku, którego nastąpi aktualizacja Programu Rewitalizacji,  

• ocenę ex - post (na zakończenie Programu) – słuŜy ocenie zgodności realizacji LPR  

z załoŜeniami i celami przyjętymi w niniejszym dokumencie,  

• ocenę on - going (na bieŜąco) – instrument obserwacji prowadzonej przez Zespół ds. 

WdraŜania LPR, który będzie corocznie przygotowywał sprawozdanie z realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji.  
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Sprawozdania z oceny realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji powinny być sporządzane 

zgodnie z zaleceniami Rady Gminy, instytucji przyznających dofinansowanie projektów 

przewidzianych we wdraŜaniu LPR. Podmiotem odpowiedzialnym za ewaluację Programu 

jest Zespół ds. WdraŜania LPR.   
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3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym  
i organizacjami pozarządowymi. 
 

Zasada „partnerstwa” jest jedną z kluczowych zasad przyświecających przygotowaniu  

i wdraŜaniu LPR. Inicjowanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym  

i organizacjami pozarządowymi stanowi kontynuację prac nad Lokalnym Programem 

Rewitalizacji, gdzie do współpracy zostały zaproszeni chętni z terenu obszaru rewitalizacji. 

Współpraca ta będzie odbywać się takŜe na poziomie Zespołu ds. WdraŜania Lokalnego 

Programu Rewitalizacji, gdzie zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych 

i przedsiębiorców.  

TakŜe w miarę moŜliwości i potrzeb informacje na temat wdraŜania działań przewidzianych 

w LPR w odniesieniu do obszaru rewitalizacji będą przekazywane na zebraniach wiejskich, 

imprezach cyklicznych oraz za pomocą instrumentów wskazanych w Planie Komunikacji 

LPR, który przygotuje Zespół ds. WdraŜania LPR. Współpraca pomiędzy Partnerami LPR ma 

na celu:  

• wykorzystać potencjał organizacji i społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie 

działań w ramach jednego, spójnego projektu akceptowanego i wspieranego przez 

wszystkich uczestników,  

• optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, 

organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, 

• wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyraŜającą się zastosowaniem 

nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym. 
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Promocja LPR 

Podmiotem, który ma zadanie prowadzić i nadzorować promocję Lokalnego Programu 

Rewitalizacji, a w jej ramach równieŜ promocję poszczególnych projektów i zadań 

inwestycyjnych będzie Zespół ds. WdraŜania LPR. W celu skuteczniejszej komunikacji 

pomiędzy uczestnikami procesu wdraŜania Lokalnego Programu a społeczeństwem zostanie 

opracowany „Plan komunikacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica 

na lata 2014-2020”. Opracowanie to będzie podstawą działań informacyjnych 

i promocyjnych dla podmiotów uczestniczących we wdraŜaniu LPR. W szczególności 

dokument ten będzie zawierał opis celów działań promocyjnych i informacyjnych, 

potencjalne grupy docelowe oraz działania zmierzające do zapewnienia sprawnego systemu 

wymiany informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu wdraŜania LPR.  

NajwaŜniejszym celem działań związanych z promocją Lokalnego Programu Rewitalizacji 

jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów pośrednich (mieszkańców, turystów)  

z informacją o projektach podejmowanych w jego ramach. Celem pośrednim moŜe stać się 

np. pozyskanie instytucji, które ewentualnie mogą później występować w charakterze 

partnera poszczególnych zadań realizowanych w ramach LPR.   

Grupami docelowymi, do których kierowana jest promocja LPR będą: 

• beneficjenci pośredni większości projektów – mieszkańcy miejscowości i gminy, 

• środowisko przedsiębiorców lokalnych i ponadlokalnych, 

• organizacje pozarządowe.  

W ramach promocji Lokalnego Programu Rewitalizacji będą podejmowane  

następujące działania: 

• powstanie i stałe uaktualnianie zakładki LPR na stronie internetowej Gminy 

Koprzywnica, 

• publikacje o realizacji projektów w ramach LPR w prasie samorządowej, lokalnej  

i regionalnej oraz w Internecie,  

• tablice informacyjne i pamiątkowe informujące o realizowanych bądź zrealizowanych 

projektach,  

• spotkania, zebrania wiejskie, warsztaty, konsultacje projektów z potencjalnymi partnerami 

gospodarczymi, społecznymi, jak i z mieszkańcami obszaru rewitalizowanego.  
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4. Konsultacje społeczne i współpraca partnerska w ramach programu rewitalizacji . 
 

Konsultacje społeczne będą prowadzone podczas: 

1. Zebrań wiejskich w Mieście Koprzywnica.  

2. Sesji Rady Gminy. 

3. Spotkań Zespołu ds. WdraŜania LPR.  

4. Ad hoc w razie potrzeby.  

 

Przy konsultacjach społecznych mogą być wykorzystane następujące narzędzia: 

• ankiety,  

• bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami/turystami.  

 

Współpraca partnerska będzie realizowana:  

1. W ramach Zespołu ds. WdraŜania LPR.  

2. W wyniku wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć Partnerów LPR.  

 

Istnieje moŜliwość zawarcia formalnego partnerstwa dla realizacji konkretnego (-ych) zadania 

(-ń) przewidzianych w ramach Programu.  
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Podsumowanie 

Rewitalizacja rozumiana jest szeroko jako przywrócenie do Ŝycia, oŜywienie obszaru 

poddanego rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji stanowi narzędzie rozwoju  

w/w obszaru.  

Dzięki spełnieniu zadań zapisanych do realizacji w LPR podniesie się atrakcyjność 

turystyczna miasta oraz zostanie stworzone, z Koprzywnicy, poprzez rozwój 

gospodarczy i społeczny, miejsce przyjazne mieszkańcom. 

WiąŜe się to z adaptacją starych zasobów infrastruktury do nowych potrzeb,  

co integruje formy historyczne i te współczesne. Niezwykle istotna jest kompleksowość 

podejmowanych działań rewitalizacyjnych, poniewaŜ o powodzeniu działań w duŜym 

stopniu decyduje skumulowanie załoŜeń inwestycyjnych na danym obszarze 

rewitalizacyjnym, co przyczynia się do osiągnięcia odpowiedniej skali przeobraŜeń (zmian). 

Punktem odniesienia do planowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest przede 

wszystkim ich kontekst społeczny. Realizacja projektów ma znaczący wpływ na rozwój 

obszaru rewitalizowanego i na tworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki wprowadzonym 

zmianom, Koprzywnica uzyskają nowy wizerunek – miejscowości zadbanej i atrakcyjnej 

nie tylko dla mieszkańców, ale takŜe dla turystów, pielgrzymów i inwestorów, którzy 

chętniej rozpoczną działalność gospodarczą w takim obszarze. Przemiany przestrzenne 

(powstanie infrastruktury, rekreacyjno - integracyjnej) mają duŜy wpływ na obszar 

gospodarczy. Powstawanie nowych podmiotów gospodarczych jest równoznaczne 

z tworzeniem nowych miejsc pracy, a co za tym idzie, z poprawą warunków i poziomu Ŝycia 

mieszkańców Koprzywnicy. Zadbane i atrakcyjne centrum miejscowości i gminy, 

potencjał społeczny i estetyka krajobrazu - to korzystne warunkami dla rozwoju rekreacji  

i integracji na danym obszarze. Niesie to ze sobą pozytywne oddziaływanie dla lokalnej 

gospodarki wynikające z rozwoju przedsiębiorczości, powstawania nowych miejsc pracy  

i zmniejszenia bezrobocia, napływu nowych inwestycji, dochodów uzyskanych z obecności 

turystów lub osób przejezdnych. Realizacja przedsięwzięć zawartych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji spowoduje, Ŝe coraz więcej osób wyrazi chęć zamieszkania w miejscowości 

Koprzywnica. Realizacja zadań przewidzianych w LPR spowoduje większą integrację 

mieszkańców, co zainicjuje wzrost liczby imprez plenerowych oraz będzie Ŝywą promocją 

Koprzywnicy. Zniknie apatia społeczna i wzrośnie zadowolenie z zamieszkiwania właśnie 

w tej miejscowości. LPR ma istotny wpływ na przezwycięŜenie zjawisk negatywnych  
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w obszarze przestrzennym, gospodarczym i społecznym Koprzywnica. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Koprzywnica na lata 2014 - 2020 

charakteryzuje się: 

• kompleksowością, czyli całościowym spojrzeniem na obszar wymagający rewitalizacji, 

na którym podejmowane działania w sferze infrastrukturalnej, gospodarczej, społecznej 

i środowiskowej są w pełni ze sobą zintegrowane i podporządkowane tym samym celom; 

• koordynacją działań, czyli takim zarządzaniem LPR, aby realizowane przedsięwzięcia 

były zgodne z ustalonym harmonogramem, przy optymalnym wykorzystaniu zasobów 

istniejących jak i powstałych dzięki realizacji poszczególnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych; 

•  wieloletniością – stopień skomplikowania procesu rewitalizacji, konieczność podjęcia 

wielu działań oraz ich kosztowność zmusza do rozłoŜenia zadań inwestycyjnych na wiele 

lat. 

 

O wyborze poszczególnych zadań do realizacji będą decydować następujące kryteria: 

1. Oddziaływanie projektu na tworzenie w obszarze rewitalizowanym nowych 

podmiotów gospodarczych i nowych miejsc pracy; 

2. Powstawanie w wyniku projektu nowych sektorów usług lub nowych produktów 

turystycznych; 

3. Wpływ na wzrost wartości historycznej i kulturowej rewitalizowanych obiektów 

i obszarów; 

4. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej; 

5. Wyprowadzenie obszaru rewitalizowanego ze stanu kryzysowego, w szczególności 

poprzez nadania mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie nowych warunków do 

jego rozwoju. 

PowyŜsze kryteria są ze sobą komplementarne i optymalne z punktu widzenia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica na lata 2014-2020. 

 

Wpływ działań LPR na polityki horyzontalne UE  

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w LPR oddziaływają pozytywnie na następujące 

polityki horyzontalne UE, tj.:  

1. Politykę równych szans - we wszystkich operacjach inwestycyjnych będzie 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Koprzywnica na lata 2014 - 2020 

 

  120z125 

uwzględniona zasada równych szans:   

- kobiet i męŜczyzn do pracy o ile w wyniku realizacji projektów uda się 

bezpośrednio przez Beneficjenta wygenerować takie miejsca pracy,  

- dostępu do obiektów i miejsc bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, orientację 

seksualną, stopień niepełnosprawności.  

2. Politykę społeczeństwa informacyjnego – kaŜda inwestycja (o ile będzie to 

uzasadnione zakresem) będzie realizowana zgodnie z polityką społeczeństwa 

informacyjnego, 

3. Politykę zatrudnienia - projekty przewidziane do realizacji w ramach LPR będą 

bezpośrednio bądź pośrednio generować nowe, stałe miejsca pracy. Osiągnięcie celu 

głównego LPR tj.: zwiększenia atrakcyjności turystycznej i gospodarczo – społecznej 

Miasta Koprzywnica przyczyni się w sposób bezpośredni do tworzenia klimatu 

przedsiębiorczości,  

 

Pozytywnie bądź neutralnie na:  

4. Politykę ochrony środowiska – gdyŜ Beneficjent będzie brał pod uwagę wpływ 

realizacji projektów na środowisko: 

- i uwzględni procedurę konsultacji i opiniowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji zgodnie  z art. 44 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 

ochrony środowiska [Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z późn. zm.],  

- oraz zgodność projektów z „Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko” [Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z późn. zm.]. 
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