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TABLICA NT CELÓW
Cele ogólne, cele szczegółowe/kierunki działań
A

B

C

D

E

Problem szczegółowy

Cel szczegółowy/Kierunek działań
(propozycja rozwiązania
w odniesieniu do grupy docelowej)

Negatywne następstwo
problemu

Cel ogólny (propozycje
rozwiązania)

Przyczyny problemu

Braki w infrastrukturze publicznej:
społecznej, zdrowotnej, turystycznorekreacyjnej

Rozbudowa, modernizacja
infrastruktury publicznej,
pełniącej ważne funkcje społeczne,
zdrowotne i turystycznorekreacyjne

Obniżenie poziomu
zaspokajania potrzeb
mieszkańców oraz
ograniczona dostępność
i funkcjonalność
infrastruktury publicznej

Podnoszenie jakości
i wysokiej dostępności usług
publicznych oraz
infrastruktury

Wzrost potrzeb
mieszkańców, ograniczone
środki budżetowe oraz
wyższy priorytet realizacji
innych przedsięwzięć

Braki w małej infrastrukturze
publicznej

Obniżenie poziomu
Rozbudowa, modernizacja małej
infrastruktury publicznej, pełniącej zaspokajania potrzeb
mieszkańców oraz
ważne funkcje społeczne,
ograniczona dostępność
zdrowotne i turystycznoi funkcjonalność
rekreacyjne
infrastruktury publicznej

Podnoszenie jakości
i wysokiej dostępności usług
publicznych oraz
infrastruktury

Wzrost potrzeb
mieszkańców, ograniczone
środki budżetowe oraz
wyższy priorytet realizacji
innych przedsięwzięć

1

2

3

Niedostatecznie rozwinięte e-usługi na Zaspokojenie potrzeb lokalnej
poziomie lokalnym
społeczności w obszarze e-usług
cyfrowych a w konsekwencji
przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - podniesienie standardu
życia mieszkańców

Obniżenie poziomu
zaspokajania potrzeb
mieszkańców poprzez
ograniczony dostępu do
usług dostarczanych drogą
cyfrową na poziomie
lokalnym

Podnoszenie jakości
i wysokiej dostępności usług
publicznych oraz
infrastruktury

Wzrost potrzeb
mieszkańców, ograniczone
środki budżetowe oraz
wyższy priorytet realizacji
innych przedsięwzięć

Dysproporcje pomiędzy miastem a
wsią w zakresie dostępu
do powszechnych usług, w tym
zdrowotnych i społecznych

Rozwój usług zmniejszających
dysproporcje między obszarami
wiejskimi a miejskimi,
wyrównywanie szans w dostępie
do powszechnych usług, w tym
zdrowotnych i społecznych takich
jak: edukacji, kultury i sportu,
opiekuńczych i ochrony zdrowia

Obniżenie poziomu
Podnoszenie jakości
zaspokajania potrzeb
i wysokiej dostępności usług
mieszkańców oraz utrwalenie publicznych oraz
różnic rozwojowych
infrastruktury
pomiędzy obszarami
wiejskimi a miejskimi

Niedostatecznie rozwinięty
system usług, w wyniku
braku finansowych
możliwości realizacji

Niedostatecznie rozwinięta sieć
połączeń komunikacyjnych
w transporcie publicznym

Obniżenie poziomu
Zaspokojenie potrzeb lokalnej
zaspokajania potrzeb
społeczności w obszarze
mieszkańców poprzez brak
komunikacji transportem
odpowiedniego przepływu
zbiorowym, zwiększających ich
mobilność i perspektywy rozwojowe kapitału ludzkiego i jego
małą mobilność

4

5

Podnoszenie jakości
i wysokiej dostępności usług
publicznych oraz
infrastruktury

Niedostosowanie usług
w obszarze komunikacji
w transporcie publicznym,
do bieżących potrzeb
mieszkańców i ich chęci
zwiększania mobilności
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Występowanie grup osób znajdujących Podniesienie kompetencji
się w niekorzystnej sytuacji takich jak społecznych i zawodowych osób
osoby z niepełnosprawnościami, osoby z grup w niekorzystnej sytuacji
starsze, osoby poszukujące
zatrudnienia i bezrobotne, kobiety,
migranci

Postępujące wykluczenie
społeczne i marginalizacja
grup osób w niekorzystnej
sytuacji

Niski poziom integracji społecznej,
w tym osób starszych, które ukończyły
60 rok życia oraz młodzieży do 25 roku
życia

Wspieranie inicjatyw lokalnych
na rzecz integracji społeczności
oraz aktywizacja seniorów i ludzi
młodych z obszaru LGD

Wyalienowanie i niski
Wsparcie zrównoważonego
poziom integracji społecznej rozwoju społecznego
pomiędzy społeczeństwem i środowiskowego
obszaru LGD

Niski poziom wykorzystania kapitału
społecznego oraz kompetencji i
aktywności mieszkańców

Wsparcie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, podniesienie
umiejętności i kwalifikacji
zawodowych

Pogłębienie bierności
społecznej mieszkańców
obszaru LGD oraz
utrwalający się brak
perspektyw rozwojowych
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Wsparcie zrównoważonego Niewystarczające
rozwoju społecznego
kompetencje społeczne
i środowiskowego
i zawodowe osób z grup
znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji
Niski poziom integracji
społecznej oraz chęci
współuczestnictwa
i współdziałania na rzecz
innych

Wsparcie zrównoważonego Opór mieszkańców
rozwoju społecznego
w obszarze
i środowiskowego
współbudowania
społeczeństwa
obywatelskiego oraz brak
umiejętności praktycznych,
doświadczenia
zawodowego
i niedostosowanie
kompetencji pracowników
do potrzeb rynku pracy

Niski poziom wiedzy na temat
Podniesienie świadomości
innowacyjności obszaru LGD oraz jego obywatelskiej na temat
potencjału środowiskowego
zrównoważonego rolnictwa
i turystycznego, a także dziedzictwa
i gospodarki rolno-spożywczej,
kulturowego, przyrodniczego
środowiska, dziedzictwa
i rolniczego
kulturowego i krajobrazowoturystycznego oraz innowacyjności
obszaru LGD

Obniżenie się wiedzy
Wsparcie zrównoważonego
mieszkańców LGD oraz
rozwoju społecznego
zainteresowanych osób spoza i środowiskowego
tego obszaru na temat
zasobów gmin wchodzących
w skład LGD

Brak wiedzy na temat
innowacyjności,
zmieniająca się sytuacja
gmin z obszaru LGD
wpływająca na ich
potencjał, wzrost
zainteresowania zasobami
lokalnymi wśród
mieszkańców oraz osób
spoza obszaru LGD

Niski poziom zrównoważonego
rozwoju środowiskowego oraz
adaptacji do zmian klimatycznych
i zapobiegania ryzyku związanemu z
klęskami żywiołowymi i katastrofami

Pogorszenie się stanu
Wsparcie zrównoważonego
środowiska
rozwoju społecznego
naturalnego/zasobów
i środowiskowego
naturalnych i brak
świadomości zachodzących
zmian

Brak wiedzy mieszkańców
o dostosowaniu i adaptacji
do zmian klimatycznych
oraz zastosowaniu
Odnawialnych Źródeł
Energii.
Brak środków finansowych
na realizację inwestycji
prośrodowiskowych.

Dostosowanie i adaptacja do zmian
klimatycznych, w tym wsparcie
działań z zakresu retencji
i ograniczenia suszy, wsparcie
dla służb ratowniczych w związku
z przeciwdziałaniem i usuwaniem
skutków klęsk żywiołowych,
wsparcie zastosowania
Odnawialnych Źródeł Energii
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Niekorzystne trendy i zjawiska
kryzysowe w sferze gospodarczej
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Wspieranie innowacyjnej,
Spowolnienie rozwoju
społecznie odpowiedzialnej
gospodarczego
i stabilnej przedsiębiorczości,
i spotęgowanie zjawisk
poprzez podejmowanie i rozwijanie kryzysowych w sferze
pozarolniczej działalności
gospodarczej na obszarze
gospodarczej oraz rozwój
LGD
pozarolniczych funkcji gospodarstw
rolnych, w tym: zagród
edukacyjnych, gospodarstw
agroturystycznych i gospodarstw
opiekuńczych

Dysproporcje pomiędzy miastem
Rozwój komercyjnych usług
a wsią w zakresie dostępu do usług
zmniejszających dysproporcje
rynkowych dla lokalnych społeczności między obszarami wiejskimi
a miejskimi

Spowolnienie rozwoju
gospodarczego oraz
utrwalanie się dysproporcji
między obszarami wiejskimi
a miejskimi

Wzmocnienie wzrostu
gospodarczego oraz
pobudzenie lokalnej
przedsiębiorczości
i działalności pozarolniczej

Sytuacja ogólnoświatowa
przekładająca na lokalną
sytuację gospodarczą
(zakłócone łańcuchy
dostaw, kryzys
energetyczny)

Wzmocnienie wzrostu
gospodarczego oraz
pobudzenie lokalnej
przedsiębiorczości i
działalności pozarolniczej

Niedostatecznie rozwinięty
system usług, w wyniku
braku finansowych
możliwości realizacji

