Opracowanie dokumentów planistycznych
o charakterze strategicznym i operacyjnym
oraz dokumentów wdrożeniowych dla
podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego
Blisko Krakowa
- w ramach projektu „Razem Blisko Krakowa – zintegrowany
rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO
PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI
SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU
FUNKCJONALNEGO „BLISKO KRAKOWA”

Projekt „Razem Blisko Krakowa”
realizowany jest w ramach programu „Rozwój miast poprzez
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog
społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego”, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Przedmiot projektów realizowanych w ramach
Programu „Rozwój miast”
•

Promowanie partnerskiego, wspólnego rozwiązywania problemów
na danym obszarze, realizowanego poprzez nawiązywanie współpracy
przez JST.

•

Upowszechnianie funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej
na
szczeblu
lokalnym
i
zintegrowanej
polityki
planowania
przestrzennego zmierzającej do zrównoważonego rozwoju danego
obszaru.

•

Przedmiotem współpracy jest partnerskie zarządzanie danym
obszarem funkcjonalnym i realizowanie zadań przez pryzmat
wspólnych problemów oraz wyzwań na drodze do rozwoju lokalnego
i regionalnego.

•

Partnerstwo stanowi
przedsięwzięć.

narzędzie

wdrażania

takich

funkcjonalnych

Polityka zorientowana terytorialnie
•

Obszar funkcjonalny to „obszar szczególnego zjawiska z zakresu
gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych,
stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie
powiązanych
terenów,
charakteryzujących
się
wspólnymi
uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju”
(Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717).

•

Podstawowym założeniem jest integracja działań różnych
podmiotów publicznych, prywatnych i pozarządowych wobec
terytoriów określonych nie administracyjnie, a przestrzennie
i funkcjonalnie.

•

Celem implementacji podejścia terytorialnego i związanych z nim
instrumentów (kontrakt terytorialny i ZIT) pozostaje mobilizowanie
do współpracy różnych partnerów, w układach terytorialnych, jak
i sektorowych, uprawdopodabniające skuteczną koordynację polityk
rozwoju i poprawę efektywności interwencji publicznych.

Założenia dotyczące strategii
•

Strategie rozwoju obszaru powinny się cechować kompleksowością podejścia
i wieloaspektowością tematyczną oraz wielopoziomowością zaangażowania
wszystkich podmiotów, partycypujących w kreowaniu rozwoju lub będących jego
odbiorcami.

•

W szczególności strategie powinny:

•

•

opisywać mocne i słabe strony danego obszaru,

•

tworzyć wizję rozwoju,

•

określać spójne cele rozwoju

•

koordynować
funduszy,

•

pozostawać w korelacji z zapisami dokumentów nadrzędnych.

i

skupiać

pod

względem

przestrzennym

wykorzystanie

Wyznacznikiem zintegrowania strategii jest jej wielotematyczność, rozumiana
jako kompleksowy opis sytuacji, wskazanie powiązań przyczynowo-skutkowych
między poszczególnymi sektorami czy dziedzinami, takie projektowanie działań,
aby się wzajemnie przenikały się i wpływały na siebie, e jednocześnie umożliwiały
rozwój także w ramach innych dziedzin życia społecznego.

Razem Blisko Krakowa

Projekt „Razem Blisko Krakowa”
•

Projekt realizowany jest w ramach programu „Rozwój miast poprzez
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog
społeczny
oraz
współpracę
z
przedstawicielami
społeczeństwa
obywatelskiego”, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

•

Celem
Projektu
jest
budowanie
mechanizmów
współpracy
w zakresie wspólnego rozpoznawanie i rozwiązywania problemów
występujących na obszarze funkcjonalnym „Blisko Krakowa”, tworzonym
przez następujące gminy powiatu krakowskiego: Gmina Czernichów,
Gmina Mogilany, Miasto i Gmina Skawina, Miasto i Gmina Świątniki Górne
oraz Gmina Liszki.

•

Termin realizacji Projektu: styczeń 2014 - grudzień 2015.

•

Lider: Miasto i Gmina Skawina, Partnerzy: Powiat krakowski, Gmina
Czernichów, Gmina Mogilany, Miasto i Gmina Świątniki Górne, Gmina
Liszki, Galicyjska Izba Gospodarcza, Podkrakowska Izba Gospodarcza,
Uniwersytet Rolniczy oraz Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”.

Projekt „Razem Blisko Krakowa”
– diagnoza problemów
•

•

Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy:
•

niewykorzystanie potencjału rozwojowego w zakresie funkcji
turystycznej oraz rekreacyjnej – w tym bariery w dziedzinie
ochrony środowiska naturalnego;

•

niewystarczająca
liczba
kwalifikowanych
pracowników
–
nieadekwatne
przygotowanie
w
szkołach
zawodowych
i technicznych;

•

niezadowalający
poziom
partycypacji
społecznej
i tożsamości lokalnej – niski poziom więzi społecznych.

Problemy dotyczą całego
rozwiązywać je wspólnie.

obszaru

funkcjonalnego

-

należy

Projekt „Razem Blisko Krakowa”
– zakładane rezultaty
•

•

Zakłada się następujące rezultaty:
•

wzmacnianie aktywności obywatelskiej w kreowaniu procesów
rozwojowych dot. obszaru funkcjonalnego,

•

określenie spójnych celów rozwojowych i stworzenie wizji rozwoju
w zakresie edukacji i rynku pracy dla obszaru funkcjonalnego,

•

zbudowanie mechanizmu współpracy zmierzającego do poprawy
poziomu
atrakcyjności
rekreacyjno-turystycznej
obszaru
funkcjonalnego, w tym poprawy jakości ochrony środowiska
naturalnego.

Zakładane cele i rezultaty zostaną osiągnięte poprzez realizację działań
projektowych w zakresie:
•

opracowanie tematycznych dokumentów strategicznych,

•

przygotowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej.

Projekt „Razem Blisko Krakowa” – działania
•

Zaplanowano opracowanie następujących dokumentów:
•

Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko
Krakowa”, która uszczegółowi priorytety rozwoju endogenicznego;

•

Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji
Społecznej na terenie obszaru funkcjonalnego;

•

Zintegrowanej Strategii Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na terenie
obszaru funkcjonalnego;

•

Zintegrowanej Strategii Rozwoju Oferty Czasu Wolnego na terenie
obszaru funkcjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem Oferty
Rekreacyjnej i Ochrony Środowiska;

•

Konkretnej dokumentacji projektowo-technicznej
mieszczących się w obrębie zintegrowanych strategii.

dla

zadań

Zintegrowany Program Aktywizacji i Partycypacji
Społecznej na terenie obszaru funkcjonalnego
•

Zakres działania:
•

Opracowanie diagnozy w zakresie partycypacji i aktywności społecznej
na terenie obszaru funkcjonalnego

•

Przeprowadzenie analizy zasobów własnych i otoczenia (analiza SWOT)
dla obszaru współpracy samorządu z sektorem pozarządowym oraz
aktywizacji i partycypacji społecznej, a także określenie wizji i misji w
tym zakresie - sesje strategiczne z udziałem Konwentu Strategicznego;

•

Opracowanie planu operacyjnego Zintegrowanego Programu Aktywizacji
i Partycypacji Społecznej na terenie obszaru funkcjonalnego
- sesje strategiczne z udziałem Konwentu Strategicznego;

•

Określenie systemu
aktualizacji.

monitorowania

i

ewaluacji

programu

oraz

Dokumentacja projektowo-techniczna dla ZPAiPS
•

Mapa aktywności organizacji pozarządowych, działających na terenie obszaru
funkcjonalnego „Blisko Krakowa”;

•

Procedura dialogu i konsultacji społecznych oraz wdrożenie jej do systemów
zarządzania JST na terenie obszaru funkcjonalnego;

•

Zasady współpracy z organizacjami społecznymi w realizacji zadań publicznych
oraz wdrożenie ich do systemów zarządzania JST na terenie obszaru
funkcjonalnego;

•

Subregionalny System Analiz Samorządowych (narzędzie gromadzenia danych
do analiz społeczno-gospodarczych obszaru funkcjonalnego).

Konwent Strategiczny ds. ZPAiPS
•

Konwent Strategiczny to grupa robocza powołana w celu opracowania
Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji Społecznej, stanowiąca
reprezentację społeczną mieszkańców całego Partnerstwa Podkrakowskiego
Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”.

•

Konwent tworzą przedstawiciele 3 głównych środowisk lokalnych, tj. sektora
publicznego, pozarządowego i prywatnego (tzw. „trójkąt współpracy”).

•

Wspólne
spojrzenie
administracji,
sektora
prywatnego,
naukowego
i obywatelskiego na kwestie rozwoju w zakresie aktywizacji i partycypacji
społecznej oraz współpracy międzysektorowej umożliwi ich właściwą identyfikacje
i priorytetyzację.

•

Podejście partycypacyjne gwarantuje sprawne i uspołecznione wypracowanie
dokumentów i realizację Projektu „Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój
podkrakowskiego
obszaru
funkcjonalnego”,
który
ma
być
społecznie
akceptowalny.

Konwent Strategiczny ds. ZPAiPS
•

•

Do zadań Konwentu będzie należeć wypracowanie głównych założeń
Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji Społecznej
na terenie obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”:
•

opracowanie analizy strategicznej SWOT,

•

zdefiniowanie wizji i misji,

•

określenie obszarów strategicznych
operacyjnych – cele i kierunki rozwoju.

oraz

zbudowanie

planów

Na potrzeby prac z udziałem Konwentu Strategicznego, założony został specjalny
mail, który służył będzie bieżącej wymianie informacji i materiałów oraz
realizacji prac między kolejnymi warsztatami:

konwent@razembliskokrakowa.pl

Dobre praktyki w zakresie współpracy
samorządu z sektorem pozarządowym
oraz aktywizacji i partycypacji społecznej
dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska

Wnioski z analizy statystycznej
dot. stanu aktywności i partycypacji
społecznej na terenie obszaru
funkcjonalnego „Blisko Krakowa”

Wyniki badań społecznych wśród
mieszkańców i organizacji pozarządowych
obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”

Analiza strategiczna SWOT

Analiza SWOT

Czynniki
wspierające
rozwój

Czynniki
hamujące rozwój

Czynniki
wewnętrzne

SILNE STRONY

SŁABE STRONY

Czynniki
zewnętrzne
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ZAGROŻENIA

Jacek Kwiatkowski
Wojciech Odzimek

odzimek@mistia.org.pl

Dawid Hoinkis

dawid.hoinkis@mistia.org.pl

Krzysztof Malczyk

krzysztof.malczyk@mistia.org.pl

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego
i Administracji
ul. Szlak 73A, 31-153 Kraków
tel. (12) 633 51 54

