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Wprowadzenie 
 

Niniejszy dokument stanowi projekt Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa 

Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030, (Strategia Subregionu), która ma być strategią 

ponadlokalną oraz instrumentem tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), będących  

instrumentem  wdrażania strategii terytorialnych w ramach polityki spójności.  

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, 

stanowić mają instrument wspierania miejskich obszarów  funkcjonalnych, wskazanych przez władze 

samorządowe w strategii rozwoju  województwa, a jednocześnie obejmować powinny  także obszary 

wiejskie powiązane funkcjonalnie z ośrodkami miejskimi realizującymi ZIT. 

Subregion Północy jest jednym z 4 obszarów wskazanych w polityce rozwoju województwa określonej 

w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”.  Subregiony w polityce rozwoju 

województwa śląskiego stanowią regionalne Obszary Strategicznej Interwencji w ujęciu 

funkcjonalnym.  

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego  „celem ich wyznaczenia była organizacja 

procesów rozwojowych w oparciu o istniejące powiązania funkcjonalne, gospodarcze i społeczno-

historyczne. Podział na subregiony był kontynuowany w kolejnych dokumentach strategicznych, 

zarówno w Strategii Rozwoju Województwa, jak i Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa. Znajdował również swoje odzwierciedlenie w dokumentach wdrożeniowych, 

związanych m.in. z realizacją polityki spójności UE. W RPO WSL 2007-2013 subregiony otrzymały 

wsparcie poprzez realizację Programów Rozwoju Subregionów (PRS). W ramach kolejnego okresu 

programowania tj. w RPO WSL 2014-2020 województwo śląskie realizuje wsparcie dla subregionów 

poprzez objęcie ich instrumentem zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT/RIT). Z uwagi na 

postępującą integrację instytucjonalną subregionów1 oraz ich duże doświadczenie, związane z 

planowaniem rozwoju i realizacją projektów zintegrowanych, planuje się kontynuację przyjętej polityki 

w kolejnych latach. Na potrzeby nowego okresu programowania UE 2021-2027, wykorzystując 

                                                           
1 Wszystkie subregiony działają instytucjonalnie w oparciu o funkcjonujące stowarzyszenia samorządowe: Związek 
Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Związek Gmin i Powiatów Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 
Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej. 
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dotychczasowy potencjał, subregiony będą odpowiadały miejskim obszarom funkcjonalnym (MOF), dla 

których przewidziano wsparcie w ramach instrumentu ZIT”. 

Istotą ZIT w perspektywie 2021-2027 jest realizacja zintegrowanych projektów przyczyniających się do  

rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru  

objętego ZIT.  

Przygotowywany dokument ma jednak szerszy zakres i spełniać on powinien warunki wynikające z ram 

prawnych określonych dla strategii ponadlokalnych, o których mowa w:  

� ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,    

� ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.   

Z tego te względu przygotowywana Strategia zawiera elementy jakie wymagane są dla Strategii ZIT,  a 

z drugiej strony dla strategii ponadlokalnej.  

Pogotowany projekt Strategii  opracowano w wyniku szeregu prac o charakterze diagnostycznym i 

planistycznym, które oparto na modelu szerokiej partycypacji i współpracy z partnerami społeczno-

gospodarczymi obszaru Subregionu Północnego i jego mieszkańcami.  Proces opracowania Strategii 

miał na celu uruchomienie i wypracowanie mechanizmów stałej, szerokiej debaty o celach oraz  

kierunkach rozwoju i sposobach ich osiągania.     

Kluczowe mechanizmy uruchamiane w procesie opracowania  Strategii Subregionu   

 

Wypracowany  model pracy będzie kontynuowany w toku sformułowania ostatecznego projektu 

Strategii Subregionu, który zostanie poddany kolejnym szerokim konsultacjom,  jak i w jej  późniejszej 

realizacji.  

•podnoszenie efektywności wykorzystania środków 
zewnętrznych

•podnoszenie świadomości konieczności wspólnego 
planowania

•koordynacja polityk rozwojowych 
•budowanie pozycji Subregionu Północnego w 

województwie śląskim 
•budowanie trwałych partnerstw loklanych 

ponadlokalnych i międzysektorowych w 
Subregionie Północnym

•podnoszenie partycypacji społecznej w procesie 
rozwoju lokalnego i ponadloklanego 

STRATEGIA 
SUBREGIONU 
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Partycypacja w procesie zarzadzania rozwojem Subregionu Północnego  

 

Zarysowaną w dokumencie misję, wizję oraz cele i narzędzia wskazane do osiągniecia w wyniku 

zaplanowanych działań oparto na: 

• dogłębnej analizie ilościowej przeprowadzonej na podstawie obiektywnych danych 

statystycznych pochodzących  z zasobów GUS oraz informacji ilościowych, których źródłem są 

samorządy lokalne, 

• uwarunkowań wynikających z celów, kierunków oraz procesów  wskazanych w dokumentach 

planistycznych UE, kraju oraz województwa śląskiego, 

• szerokich badań ankietowych, przeprowadzonych wśród mieszkańców, przedstawicieli sektora 

NGO oraz przedsiębiorców, mających na celu poznanie ocen tych grup w zakresie sytuacji 

rozwojowej Subregionu Północnego oraz ich oczekiwań i aspiracji.   

Niniejszy dokument zawiera również listę przedsięwzięć będących grupami projektów, które zostały 

zidentyfikowane na etapie sporządzania dokumentu i będą stanowiły podstawę określenia listy 

zawartej w przyjętym dokumencie Strategii Subregionu, określającej pierwszą grupę projektów 

zintegrowanych spełniających kryteria: 

• projekt wpisuje się w cele rozwoju obszaru funkcjonalnego objętego instrumentem i jest 

ukierunkowany na rozwiązywanie wspólnych problemów rozwojowych – oznacza to, że 

projekt ma wpływ na więcej niż 1 gminę w OF oraz jego realizacja jest uzasadniona zarówno w 

części diagnostycznej, jak i operacyjnej strategii,  

• projekt jest realizowany wspólnie w partnerstwie lub w ramach wiązki powiązanych 

(zintegrowanych) projektów, tj. musi spełniać jeden lub więcej z poniższych warunków:  

Założenia Strategii 

•otwarte badania 
ankietowe -
mieszkańcy, NGO, 
przedsiębiorcy

•warsztaty strategiczne -
administracja 

Projekt Strategii 

•konsultacje społeczne  -
mieszkańcy, NGO, 
przedsiębiorcy, 

•opiniowanie - Zarzad 
Województwa 
Śląskiego, inne 
podmioty publiczne

• powołanie Komisji ds. 
współpracy i 
partnerstwa

Wdrażanie Strategii 

•cykliczne badania 
ankietowe -
mieszkańcy, NGO, 
przedsiębiorcy

•cykliczne spotkania 
warsztatowe dot 
nowych projektów

•funkcjonowanie Komisji 
ds. współpracy i 
partnerstwa

•nabory na nowe 
projekty partnerskie 
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o jest projektem partnerskim w rozumieniu art. 39 projektu ustawy o zasadach 

realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 

2021-2027;  

o jest przygotowywany wspólnie w ramach partnerstwa – projekt w sposób 

jednoznaczny jest powiązany z innymi projektami w strategii;  

o deklarowana jest wspólna eksploatacja produktu końcowego projektu, tj. 

stworzonej w jego ramach infrastruktury w przypadku projektów „twardych”, lub 

objęcie wsparciem w przypadku projektów „miękkich” mieszkańców co najmniej 2 

gmin obszaru, 

• projekt powinien realizować jeden lub kilka z następujących celów:  

o wspiera rozwój gospodarczy;  

o dąży do neutralności klimatycznej;  

o wpływa na zwiększenie dostępności do usług publicznych;  

o realnie przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców;  

o opiera się na inteligentnym zarządzaniu. 
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Kluczowe wnioski z diagnozy 2 
 

Charakterystyka Subregionu Północnego  w kluczowych wymiarach rozwoju  

 

Obszar Subregionu Północnego 

obejmuje 34 jednostki samorządu 

terytorialnego, tj. Gminę Miasto 

Częstochowa, Powiat 

Częstochowski, Powiat Kłobucki, 

Powiat Myszkowski, Gminę 

Kłobuck, Miasto Myszków, Miasto 

Blachownię, Gminę Krzepice, 

Gminę Koniecpol, Gminę i Miasto 

Koziegłowy, Gminę Żarki, Gminę 

Dąbrowa Zielona, Gminę Janów, 

Gminę Kamienica Polska, Gminę 

Kłomnice, Gminę Konopiska, 

Gminę Kruszyna, Gminę Lelów, Gminę Lipie, Gminę Miedźno, Gminę Mstów, Gminę Mykanów, Gminę 

Niegowa, Miasto i Gminę Olsztyn, Gminę Opatów, Gminę Panki, Gminę Poczesna, Gminę Popów, 

Gminę Poraj, Gminę Przyrów, Gminę Przystajń, Gminę Rędziny, Gminę Starcza i Gminę Wręczyca 

Wielka.  

Układ przestrzenny Subregionu Północnego determinuje monocentryczny układ funkcjonalny obszaru 

z silnym dynamicznym ośrodkiem wielkomiejskim – Aglomeracją Częstochowską pełniącą rolę, zgodnie 

z zapisami polityki rozwoju województwa śląskiego, ośrodka o znaczeniu krajowym wraz z jej 

bezpośrednim otoczeniem funkcjonalnym obejmującym gminy: Mstów, Olsztyn, Rędziny, Kłomnice, 

Mykanów, Przyrów, Kruszyna, Blachownia, Konopiska, Poczesna, Janów. 

                                                           
2 Opracowanie na podstawie:  Diagnozy obszaru Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z 
uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, w tym powiązań gospodarczych, społecznych i 
środowiskowych  - Część analityczno-diagnostyczna oraz Raportu z badań ankietowych.  

Podział administracyjny Subregionu Północnego  



 

  

„Plan Działań Pomocy Technicznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

8 
 

Subregion obejmujący 34 jednostki terytorialne, na relatywnie w skali regionu dużym obszarze, stoi 

przed istotnymi wyzwaniami organizacyjnymi i funkcjonalnymi w procesie zarządzania.  

W przestrzeni Subregionu można wyznaczyć również sublokalne obszary funkcjonalne z centrami w 

Myszkowie, Kłobucku i Koniecpolu. Obszary te powinny stać się podstawą do kreowania rozwiązań 

projektowych w zakresie kształtowania usług publicznych, systemów komunikacji oraz realizacji 

partnerskich projektów zintegrowanych. Zakres przestrzenny tych obszarów należy traktować 

elastycznie i dostosowywać go do projektowanych rozwiązań opartych na analizach i otwartości 

partnerów.  

Subregion cechuje duży poziom zróżnicowania i ryzyka związane z możliwością marginalizacji obszarów 

znajdujących się poza centrami obszarów funkcjonalnych ze względu na ograniczone możliwości 

dostępu do usług publicznych, w tym w szczególności zdrowotnych i edukacyjnych. 

Podobnie jak w przypadku całego 

województwa śląskiego na terenie 

Subregionu narastają negatywne 

zjawiska demograficzne, w tym 

związane z obniżaniem się poziomu 

przyrostu naturalnego, emigracją ludzi 

młodych i starzeniem się 

społeczeństwa. Pomimo, że relatywnie 

procesy te w Subregionie następują z 

nieco mniejszym natężeniem, 

wyzwaniem będzie zahamowanie tych 

negatywnych tendencji, które 

niewątpliwie obniżać będą potencjał tego obszaru oraz możliwości rozwojowe. Z drugiej strony należy 

brać pod uwagę te zachodzące zmiany, projektując rozwiązania w zakresie kształtowania usług 

publicznych w dziedzinie oświaty i edukacji oraz infrastruktury komunalnej.  

W Subregionie  Północnym  spada liczba osób wymagających wsparcia z systemu pomocy społecznej. 

Do głównych przyczyn przyznawania pomocy społecznej rodzinom w Subregionie Północnym zaliczyć 

należy: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie oraz bezradność w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.  

Prognoza demograficzna dla powiatów w Subregionie 

Północnym 
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Pomimo poprawy tej sytuacji działania 

w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych w kolejnych latach 

powinny być realizowane przez 

jednostki samorządowe, a 

jednocześnie stanowić one mogą 

płaszczyznę do współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. Należy 

u również wykorzystywać narzędzia 

rewitalizacji oparte na szerokiej 

partycypacji oraz współpracy.  

W Subregionie zdecydowanie ulega poprawie sytuacja na rynku pracy. Niemniej nadal pozostaje mniej 

korzystna niż przeciętnie w regionie. Łączna liczba osób bezrobotnych na koniec 2020 roku wyniosła 

12832 osoby, z czego 3628 to mieszkańcy powiatu częstochowskiego, 2629 – powiatu kłobuckiego, 

1843 powiatu myszkowskiego, a 4732 to mieszkańcy Częstochowy. W ogólnej liczbie ludności 20% 

posiadało prawo do zasiłku.  

Istotnym problemem Subregionalnego rynku pracy jest znaczny udział osób młodych poniżej 35. r.ż. w 

ogólnej liczbie bezrobotnych. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby o niższym poziomie 

wykształcenia, tj. z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym. 

Niepokojącym jest również fakt wysokiego udziału bezrobotnych legitymujących się wykształceniem 

wyższym. 

Należy podkreślić, że lokalne rynki i Subregionalny rynek pracy są ściśle powiązane z innymi obszarami 

województwa śląskiego. Z tego też względu należy – kształtując i planując rozwój systemów transportu 

i komunikacji – dążyć do budowy systemów o charakterze ponadlokalnym i ściśle powiązanych z 

układem regionalnym.  

W procesie kształtowana Subregionalnego rynku pracy należy podejmować zatem działania 

podnoszące zarówno aktywność zawodową, jak i wspierać tworzenie trwałych miejsc pracy.  

W zakresie podnoszenia kwalifikacji kapitału ludzkiego należy brać pod uwagę oczekiwania 

pracodawców oraz wyzwania nowoczesnej gospodarki, w tym w zakresie posiadanych uprawnień i 

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej  

na 10 tys. ludności 
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kwalifikacji, umiejętności wykorzystywania nowoczesnych urządzeń i maszyn oraz cechy 

osobowościowe, tj. zdolność szybkiego uczenia się, chęć podnoszenia kwalifikacji, pracowitość, 

uczciwość, sumienność, zaangażowanie/motywacja do pracy oraz odporność na stres.  

Z występowaniem problemów 

społecznych związane są działania 

podejmowane przez samorządy w 

zakresie rewitalizacji. Centralnym 

zagadnieniem działań rewitalizacyjnych 

są problemy społeczne oraz towarzyszące 

im problemy gospodarce, przestrzenne 

czy funkcjonalne. Warto również 

pamiętać, że działania rewitalizacyjne 

opierają się na szerokiej partycypacji i 

współpracy administracji z mieszkańcami 

oraz innymi partnerami społeczno-

gospodarczymi. W obszarze Subregionu wskazać można zarówno szereg obszarów wymagających 

działań rewitalizacyjnych oraz gminy, które jeszcze nie podjęły tego typu działań .  

Subregion Północny to obszar o bardzo wysokiej atrakcyjności turystycznej. Potencjał turystyczny 

opiera się na bogactwie walorów 

kulturowych, przyrodniczych oraz 

szerokich możliwościach realizacji 

równych form turystyki: aktywnej, 

rekreacyjnej, specjalistycznej, 

agroturystyki i innych. W zakresie 

wykorzystania tego potencjału 

niezbędne jest jednak wzmacnianie 

rozwoju infrastruktury turystycznej i 

okołoturystycznej oraz rozwój 

współpracy w zakresie kreowania 

pakietowych produktów 

turystycznych. Subregion północny 

Obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji  

w Subregionie Północnym 

Ramowy planowany układ rowerowy w Subregionie 

Północnym 
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jest również szczególnie atrakcyjny w zakresie sportów rowerowych. Istnieją tu szerokie możliwości 

rozwoju tego typu sportów i rekreacji rowerowej połączonej z wykorzystaniem warunków 

środowiskowych, kulturowych oraz infrastrukturalnych. Zgodnie z Założeniami regionalnej polityki 

rowerowej województwa śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych3 kluczowymi 

elementami układu rowerowego województwa śląskiego zlokalizowanego na terenie Subregionu 

Północnego są: Szlak Orlich Gniazd (trasa krajowa), Velo Silesia (trasa wojewódzka), które tworzą 

główne korytarze ruchu rowerowego w Subregionie. Zgodnie z ww. dokumentem regionalnym Szlak 

Orlich Gniazd ma potencjał dla rozwoju aktywnej rekreacji rowerowej i MTB, jednak bez dużych 

inwestycji szlak nie będzie nadawał się do uprawiania długodystansowej turystyki rowerowej. 

Na terenie Subregionu wskazuje się również węzły ruchu rowerowego zlokalizowane w Częstochowie, 

Kłobucku oraz Żarkach. Należy podkreślić, iż turystyka rowerowa oparta na atrakcyjnych szlakach, 

drogach i ścieżkach rowerowych stanowi jeden z istotnych elementów polityki rozwoju gmin, w tym w 

wymiarze kreowania atrakcyjnego produktu turystycznego. Subregion prowadzi aktywne działania 

wymagające wsparcia w zakresie projektowania i realizacji sieci dróg rowerowych, np. podjęto 

działania w kierunku wytyczenia drogi nr 6 i 609 zgodnie z założeniami polityki rowerowej dla 

województwa śląskiego. 

Na koniec 2018 roku wartość PKB 

dla Subregionu Północnego 

wyniosła 24456 mln zł, co stanowiło 

9,4% PKB województwa śląskiego. 

Wartość ta w przeliczeniu na 1 

mieszkańca wyniosła 47530 zł  i była 

niższa od średniej regionalnej 

wynoszącej 57384 zł.  

Największy udział w strukturze 

tworzenia wartości dodanej w 

Subregionie Północnym ma przemysł 30% oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport 

i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja.  

                                                           
3 https://forumprzestrzeni.slaskie.pl/content/projekt-zalozen-regionalnej-polityki-rowerowej-wojewodztwa-
slaskiego 

PKB w Subregionie Północnym  w latach 2015-2017 
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Kluczowym ośrodkiem gospodarczym w Subregionie jest bez wątpienia Częstochowa o bardzo dużym 

potencjale i zróżnicowanej strukturze przedsiębiorstw. Również, analizując strukturę podmiotów 

działających w poszczególnych gminach, należy podkreślić dużą dywersyfikację struktury gospodarczej. 

W większości gmin dominują podmioty działające w dziale 43 – roboty budowlane specjalistyczne oraz 

47 – handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi.  

Podobnie jak w całym województwie w strukturze podmiotów gospodarczych w Subregionie dominują 

podmioty małe i średnie.  

Obszar Subregionu jest dosyć zróżnicowany pod względem atrakcyjności inwestycyjnej i poziomu 

przedsiębiorczości. Obszarem o najwyżej atrakcyjności jest miasto Częstochowa oraz gminy będące w 

jej otoczeniu, tj. Kłobuck, Konopiska, Poczesna, Olsztyn, Wręczyca Wielka, Mstów, Myszków oraz Żarki. 

Istotnym czynnikiem podkreślającym atrakcyjność inwestycyjną Subregionu jest funkcjonowanie na 

obszarze Subregionu Północnego terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które znajdują 

się w Częstochowie, Myszkowie, Koniecpolu, Ogrodzieńcu i Krzepicach.  

W Subregionie silnie scentralizowane jest funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu. Centralny 

ośrodek miejski Subregionu, czyli Częstochowa, jest miejscem funkcjonowania instytucji otoczenia 

biznesu. W pozostałych powiatach Subregionu sytuacja jest o wiele mniej korzystna, co może 

powodować istotną barierę w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w tych obszarach. 

Subregion Północny jest miejscem atrakcyjnym dla lokalizacji inwestycji zagranicznych. Niemniej tylko 

6% ze wszystkich inwestorów zagranicznych inwestujących w województwie śląskim prowadziło swoją 

działalność w Subregionie Północnym. 

W zakresie podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Subregionie Północnym wyzwaniem 

pozostaje także ich poziom innowacyjności.  
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Pomimo iż wzrastają nakłady na 

inwestycje w przedsiębiorstwach w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca, 

powiaty ziemskie Subregionu 

charakteryzują się niższym 

wskaźnikiem niż przeciętnie w 

regionie. Jedynie podmioty w 

mieście Częstochowa cechują się 

wyższą aktywnością inwestycyjną.  

Dla gospodarki Subregionu 

Północnego w dobie dynamicznych 

zmian uwarunkowań, cyfryzacji, wdrażania procesów transformacji w znacznej części województwa 

śląskiego (co również będzie wywoływało zmiany w Subregionie Północnym), ryzyk związanych z 

pandemią Covid-19, a także reformy podatkowej wynikającej z Polskiego Ładu, wyzwaniem jest 

zwiększanie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw Subregionu do tych zmian.  

W zakresie poprawy adaptacyjności przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę nadal relatywnie niską 

innowacyjność polskich przedsiębiorstw w Subregionie, również należy podejmować działania je 

wspierające w zakresie podnoszenia ich nowoczesności, wdrażania i kreowania nowych rozwiązań 

technicznych, procesowych i organizacyjnych. Biorąc pod uwagę charakter zmian i wyzwań 

współczesnej cywilizacji i dążenia do zrównoważonego rozwoju, należy wdrażać i promować wśród 

przedsiębiorców zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social 

Responsibility - CSR), których centralnym aspektem są właściwe relacje z pracownikami, relacje 

rynkowe w partnerami biznesowymi oraz odpowiedzialność przedsiębiorstwa za wpływ na otoczenie 

lokalne i środowisko.  

Odrębnym wyzwaniem Subregionu Północnego jest niski poziom aktywności zawodowej liczony liczbą 

pracujących na 1000 mieszkańców. Średnia w województwie kształtuje się na poziomie 275 osób 

podczas gdy w powiecie myszkowskim – 193 pracujących na 1000 mieszkańców, kłobuckim – 169 i 

częstochowskim – 130. Tylko w mieście Częstochowa (341) wskaźnik ten jest korzystniejszy niż 

przeciętnie w województwie wynoszący 275.  

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach  
na 1 mieszkańca w 2020 roku 
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Jednocześnie znaczna liczba 

mieszkańców Subregionu pracuje 

poza jego obszarem co wymaga i 

determinuje m.in.  potrzebę dalszego 

rozwoju systemu komunikacji 

wewnętrznej Subregionu i 

powiazania go z systemem 

regionalnym.  

Subregion Północny jest obszarem 

wysokiej aktywności i potencjału 

rozwoju sektora rolniczego oraz 

przetwórstwa rolno-spożywczego. Do atutów obszarów wiejskich Subregionu Północnego zaliczyć 

można m.in.: 

• powstawanie dużych gospodarstw rolnych, 

• rolnictwo ekologiczne, 

• dobre warunki dla dalszego rozwoju i urozmaicania specjalistycznej turystyki: prozdrowotnej 

(organicznej), 

• rozwinięte przetwórstwo warzyw i owoców, 

• rozwinięte branże rzemiosła i małego biznesu: produkcja mebli, obuwia, wózków dziecięcych,  

• zalążki enologii, 

• wysoką bioróżnorodność i znaczący udział obszarów chronionych i cennych przyrodniczo. 

Natomiast do głównych problemów zaliczono: 

• słabo rozwiniętą infrastrukturę, 

• wysoką, lecz słabo wykorzystywaną atrakcyjność turystyczną, 

• rozpraszającą się zabudowę, 

• brak współpracy w dziedzinie turystyki, 

• trudne warunki rolne – słaba jakość gleb, rozdrobnienie gospodarstw, 

• regres demograficzny,  

• niski poziom dostępu do usług transportu publicznego.  

Dojazdy do pracy z gmin Subregionu Północnego 
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Największa gęstość budynków 

mieszkalnych cechuje obszar Częstochowy 

oraz gmin przyległych do tego miasta, tj. 

Poczesnej, Rędzin, Konopisk, Blachowni, 

Wręczycy Wielkiej oraz Kłobucka. Drugą osią 

intensywnej zabudowy jest obszar pomiędzy 

Częstochową a Myszkowem obejmujący poza 

tymi miastami także gminy Poraj, Kamienica 

Polska oraz Starcza. Taki rozkład gęstości 

zabudowy związany jest z głównymi osiami 

komunikacyjnymi oraz zjawiskiem 

suburbanizacji i „rozlewania się” dużych 

miast. Zasoby mieszkaniowe w Subregionie to 

w 64% zasoby osób fizycznych, w 13% to zasoby spółdzielni mieszkaniowych. W marginalnym zakresie 

mieszkania stanowią w skali regionu zasoby Skarbu Państwa oraz Towarzystw Budownictwa 

Mieszkaniowego. 

Pod względem wyposażenia mieszkań i dostępu do odpowiedniej infrastruktury komunalnej występują 

w Subregionie znaczne zróżnicowania i dysproporcje.  

We wszystkich powiatach ziemskich występuje mniej korzystny niż średnio w województwie śląskim 

wskaźnik wyposażenia mieszkań w wodociąg, ustęp spłukiwany, łazienkę oraz centralne ogrzewanie. 

Najgorsza sytuacja dotyczy natomiast dostępu do gazu sieciowego, co w odniesieniu do zmian 

klimatycznych oraz jakości powietrza może być czynnikiem ograniczającym efektywność aktywnych 

działań samorządów w zakresie poprawy jakości środowiska. Istotnym problemem Subregionu 

Północnego, w szczególności w obszarach powiatów ziemskich, jest słaba lub bardzo słaba dostępność 

do infrastruktury komunalnej, w tym wodnej, kanalizacyjnej oraz gazowej. W zakresie ograniczonej 

dostępności do infrastruktury kanalizacyjnej należy wskazać gminy o szczególnym natężeniu problemu, 

w tym w szczególności obszar wiejski gminy Blachownia, obszar wiejski gminy Koniecpol, gminę 

Koziegłowy oraz obszar wiejski gminy Żarki. Jeszcze większym problemem jest nikły dostęp do 

infrastruktury gazowej, co ogranicza wykorzystanie tego paliwa jako źródła energii cieplnej. Głównymi 

obszarami problemowymi w tym zakresie są: gmina Blachownia – obszar wiejski, Koniecpol, Przyrów, 

Budynki mieszkalne w Subregionie Północnym 
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Kruszyna, Lelów, Kłobuck – obszar miasta i obszar wiejski, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, 

Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka oraz Niegowa.  

W zakresie opieki nad 

najmłodszymi dziećmi sytuacja w 

Subregionie jest relatywnie gorsza 

w odniesieniu do średniej w 

regionie. Również w obszarze 

samego Subregionu sytuacja i 

nasycenie infrastrukturą żłobkową 

jest zróżnicowana. Należy 

podkreślić, że w wielu gminach brak 

jest w ogóle dostępu do usług 

opiekuńczych nad dziećmi w wieku 

do lat 3. Biorąc pod uwagę wskaźnik miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku 

do 3 lat, najkorzystniejszym wskaźnikiem charakteryzuje się powiat myszkowski z wartością tego 

wskaźnika 104, natomiast najgorzej w powiecie kłobuckim (28). Analizując liczbę dzieci objętych opieką 

żłobkową najkorzystniejszym wskaźnikiem cechuje się miasto Częstochowa (63 dzieci na 1000 w wieku 

do 3 lat), najgorszym powiat kłobucki (22). 

W Subregionie Północnym funkcjonuje rozbudowana sieć szkół podstawowych, jednak istotnym 

wyzwaniem jest jakość kształcenia w tych placówkach. Biorąc pod uwagę wyniki egzaminu 

ośmioklasisty, należy podkreślić, iż większość gmin w zakresie egzaminu z matematyki i języka 

angielskiego cechuje się wynikami niższymi niż średnia w województwie śląskim. Również w zakresie 

egzaminu z języka polskiego uczniowie placówek w znacznej liczbie gmin Subregionu uzyskują wyniki 

niższe niż przeciętnie w województwie. Podobnie jak w przypadku szkolnictwa na poziomie 

podstawowym istotnym wyzwaniem pozostaje jakość kształcenia na poziomie ponadpodstawowym.  

W subregionie działa również sieć placówek kształcenie zawodowego.  Należy podkreślić że na sytuację 

na rynku pracy niewątpliwie wpływa właściwa odpowiedź na potrzeby pracodawców. Na podstawie 

Opieka nad dziećmi do 3 lat 
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badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców Subregionu Północnego można wskazać kluczowe 

oczekiwania przedsiębiorców, do których zalicza się:4 

• od kandydatów na specjalistów przedsiębiorcy wymagają przede wszystkim 

umiejętności/kwalifikacji zawodowych (68,2%), a także uprawnień/certyfikatów i 

doświadczenia zawodowego (63,6%), 

• w rekrutacji techników i innego średniego personelu najważniejsze okazują się posiadane 

uprawnienia/certyfikaty (72,2%) oraz umiejętności/kwalifikacje zawodowe (61,1%), 

Z tego też względu koniecznym jest dalszy rozwój placówek  szkolnictwa zawodowego  w zakresie 

podniesienia jakości infrastruktury,  jak również jakości oferty i ciągłego dostosowywania do potrzeb 

pracodawców.    

W Subregionie Północnym działa 5 uczelni wyższych (wszystkie w Częstochowie), w których studiowało 

11% wszystkich studentów w województwie.  

Kluczowym ośrodkiem w zakresie 

ochrony zdrowia w Subregionie jest 

miasto Częstochowa, gdzie 

zlokalizowana jest sieć placówek 

obejmujących zarówno placówki 

wojewódzkie i miejskie, jak również 

podmioty prywatne.  

Należy jednak podkreślić, że poza 

Częstochową powiaty ziemskie 

Subregionu cechują się niską liczbą łózek 

szpitalnych na 10 tys. mieszkańców.  Do 

głównych przyczyn zgonów mieszkańców Subregionu zaliczyć należy choroby układu krążenia – 43%, 

oraz nowotwory – 22%. W roku 2020 pojawiła się nowa istotna przyczyna, tj. Covid-19 – 8%. 

Wyzwaniem Subregionu jest rozwój istniejącej infrastruktury i poprawa dostępności do 

                                                           
4 Zapotrzebowanie na kwalifikacje/umiejętności w przedsiębiorstwach w województwie śląskim, Wykonawca: 
konsorcjum firm: Grupa BST ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice EU-Consult ul. Toruńska nr 18C, lok. D 80-747 
Gdańsk. Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, https://wupkatowice.praca.gov.pl/analizy-i-
badania 

Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców 
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specjalistycznej opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie leczenia chorób nowotworowych, 

chorób układu krążenia i chorób neurologicznych oraz innych schorzeń, w tym chorób układu krążenia 

u dzieci, gruźlicy, cukrzycy.  

Sytuacja finansowa jednostek samorządowych w Subregionie Północnym jest silnie zróżnicowania. 

Analizując zmiany w poziomie dochodów własnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jednostki 

samorządu w Subregionie możemy podzielić na 4 grupy:  

• jednostki o wysokiej dynamice wzrostu dochodów własnych i relatywnie wysokim poziomie 

tych dochodów: Miedźno, Kruszyna, Panki, Janów, Starcza, powiat kłobucki, Przystajń, Popów, 

co świadczyć może o relatywnie dobrej sytuacji i podstawach do dalszego finansowania 

rozwoju;  

• jednostki o niskiej dynamice wzrostu dochodów własnych i relatywnie wysokim poziomie tych 

dochodów: Częstochowa, Poczesna, Lipie, Krzepice, Olsztyn, Kłobuck, Rędziny, Poraj, 

Koziegłowy, co świadczyć może o relatywnie dobrej sytuacji, ale słabnącej dynamice 

możliwości finansowania działań rozwojowych;  

• jednostki o wysokiej dynamice wzrostu dochodów własnych i relatywnie niskim poziomie tych 

dochodów: Niegowa, Opatów, Lelów, Przyrów, Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Wręczyca Wielka, 

co świadczyć może o niskich, lecz poprawiających się możliwościach finansowania rozwoju;  

• jednostki o niskiej dynamice wzrostu dochodów własnych i relatywnie niskim poziomie tych 

dochodów: Konopiska, Myszków, powiat myszkowski, powiat częstochowski, Blachownia, 

Kamienica Polska, Mstów, Żarki, Kłomnice, Mykanów, co świadczyć może o niskich 

możliwościach finansowania rozwoju.  
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Subregion północny przecina 

transeuropejski korytarz transportowy 

VI relacji: (Helsinki) Sztokholm - Gdańsk 

– Katowice – Żylina - (Budapeszt – 

Ateny), z odgałęzieniem VIB dla relacji 

Częstochowa – Ostrawa (Wiedeń – 

Wenecja). Przez obszar Subregionu 

Północnego przechodzi Autostrada A1 

relacji północ-południe, łącząca 

Trójmiasto i Morze Bałtyckie ze 

Śląskiem i granicą z Czechami. Oprócz 

autostrady głównymi drogami 

Subregionu są drogi krajowe i 

wojewódzkie łączące ważne ośrodki powiatowe i gminne. Transport Subregionu obsługują drogi 

wojewódzkie przechodzące przez Częstochowę: DW 483 (Częstochowa – Nowa Brzeźnica – Szczerców 

– Łask), DW 491 (Częstochowa – Łobodo – Działoszyn), DW 494 (Częstochowa – Wręczyca Wielka – 

Olesno – Bierdzany), DW 786 (Częstochowa – Św. Anna – Koniecpol – Włoszczowa – Kielce), DW 908 

(Częstochowa – Kalety – Tarnowskie Góry). Częstochowa pełni przez to funkcję węzła komunikacyjnego 

o znaczeniu krajowym. Istotne znaczenie dla obsługi transportu samochodowego na terenie 

Subregionu ma także droga wojewódzka DW791 będąca połączeniem DK-1 przez przemysłowe obszary 

Myszkowa i Zawiercia w kierunku Krakowa. Układ drogowy: DW789, DW906, DW905 i DW807 tworzy 

zwarty system zewnętrznej obwodnicy Aglomeracji Częstochowskiej umożliwiający poprowadzenie 

tranzytu wschód-zachód z pominięciem zurbanizowanych terenów Częstochowy. W zakresie jakości 

dróg wpływającym również na bezpieczeństwo konieczne jest dalsze podnoszenie stanu technicznego 

dróg, które nie spełniają wymagań i oczekiwań użytkowników. Odczuwalnym problemem jest również 

ruch tranzytowy przez miejscowości spowodowany brakiem obwodnic.  Czynnikiem konkurencyjności 

Subregionu jest Międzynarodowy Port Lotniczy „Pyrzowice”, który jest zlokalizowany zaledwie 40 km 

od Częstochowy. Jest on dobrze skomunikowany z całym Subregionem, w tym z autostradą A1 i w 

znacznym stopniu zabezpiecza potrzeby mieszkańców.  

Na terenie Subregionu Północnego zlokalizowane jest lotnisko Aeroklubu Częstochowa „Częstochowa 

– Rudniki”. Jego warunki techniczne umożliwiają wykorzystanie go dla przewozów czarterowych, 

Sieć komunikacyjna Subregionu Północnego 
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jednak niezbędne jest poniesienie istotnych nakładów finansowych na jego modernizację oraz 

właściwe skomunikowane z systemem transportowym Subregionu. 

 

Na terenie Subregionu Północnego transport 

publiczny składa się z transportu kolejowego, 

autobusowego, a w mieście Częstochowa 

również tramwajowego. Na terenie 

Subregionu zlokalizowanych jest 2780 

przystanków autobusowych (2731) i 

tramwajowych (69). Największa ich liczba jest 

zlokalizowana w powiecie częstochowskim 

(974) oraz w mieście Częstochowa (765).  Stan 

i jakość taboru realizującego  przewozy na 

terenie Subregionu jest  zróżnicowany i 

wymaga dalszych działań inwestycyjnych 

ukierunkowanych na poprawę  jego jakości. 

Wyzwaniem jest również stworzenie 

efektywnego systemu koordynacji transportu publicznego.  

 

Przestrzeń przyrodnicza Subregionu 

Północnego jest skomplikowanym 

systemem ekologicznym a tereny jurajskie 

charakteryzują się niezwykłymi i 

wyjątkowymi wartościami przyrodniczymi 

i krajobrazowymi, unikatową florą i fauną 

endemiczno-reliktową, nie spotykanym 

gdzie indziej bogactwem gatunkowym 

roślin i zwierząt, licznymi ostańcami, 

wapieniami, skałami, jaskiniami i 

zjawiskami krasowymi. Ten niezwykły 

potencjał przyrodniczy należy jeszcze 

bardziej chronić.  Na terenie Subregionu Północnego wyszczególnić można 17 rezerwatów przyrody, 

Obszary chronione w Subregionie Północnym 

Sieć transportu publicznego na terenie gmin Subregionu 

Północnego 
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które zajmują ponad 3 tys. ha. Są to zarówno rezerwaty florystyczne, przyrody nieożywionej, 

fitocenotyczne, rezerwaty nieokreślone w akcie prawnym. Największą grupę stanowią rezerwaty leśne, 

które najliczniej występują na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Na terenie północnej części 

województwa śląskiego utworzone zostały również 4 parki krajobrazowe i 16 użytków ekologicznych. 

Ponadto na terenie Subregionu Północnego wyróżnić można korytarze ekologiczne:  

• korytarz Odra – Morawa, Wisła – Morawa, Wisła – Warta, wzdłuż których odbywa się 

przemieszczanie materii i przepływ energii, 

• korytarze: Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, przemieszczanie się drogą lądową organizmów 

zamieszkujących biocenozy Niżu Środkowoeuropejskiego i Wyżyn Środkowopolskich. 

 

Przez obszar Subregionu Północnego 

przepływa trzecia co do wielkości rzeka w 

Polsce, czyli Warta. Ma ona źródła w 

dzielnicy Zawiercia – Kromołowie. Od 

Zawiercia biegnie na północ przez 

Myszków, Poraj, Poczesną, Częstochowę, 

Mstów, Kłomnice oraz Kruszynę i Popów. 

Poza Wartą przez Subregion przepływa 

wiele innych cieków, m.in. Mała Panew, 

Wiercica, Stradomka, Pilica czy 

Pankówka. 

Obecność cieków wodnych wiąże się z 

ryzykiem powodzi, która może dotyczyć ich bliskiego otoczenia. Zmiany klimatyczne są w tym zakresie 

czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia tego typu zagrożeń. Na mapie zaprezentowano obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią od rzek (Q 10%, czyli prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 1 

na 10 lat). Biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne oraz ocenę ryzyka wystąpienia powodzi na podstawie 

danych historycznych należy podejmować działania w zakresie właściwego kształtowania lokalnej 

polityki przestrzennej, realizacji inwestycji hydrotechnicznych oraz podejmowania ponadlokalnej 

współpracy w zakresie kształtowania gospodarki wodnej.  

Sieć wodna i obszary narażone na zagrożenie powodzią  

na terenie Subregionu Północnego 
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Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na energię przy jednoczesnym wyczerpywaniu się zasobów 

konwencjonalnych wzrasta zainteresowanie alternatywnymi sposobami pozyskiwania energii ze źródeł 

odnawialnych. Subregion Północny w wielu obszarach posiada potencjał do rozwoju OZE.   

Na terenie Subregionu zgodnie z rejestrem URE zlokalizowanych jest m.in. 7 instalacji odnawialnych 

źródeł energii wytwarzających energię z promieniowania słonecznego. 

Podmioty  produkcji energii z promieniowania słonecznego w 2021 r w Subregionie Północnym  

podmiot w rejestrze  miejscowość 
instalacji  

liczba  

Aleksandria sp. z o.o. sp.k. Aleksandria 
Pierwsza 

1 

Jolanta Wojtera Zakład Handlowo-Usługowy "OKBUD" Kłobuck 1 

Linex sp. z o.o. Częstochowa 1 

Polontex Spółka Akcyjna Częstochowa 1 

Zakład Odlewniczy Jerzy Bąk Export-Import Konradów 1 

Zakład Produkcyjno-Usługowy "Marian" Paweł Majdzik Częstochowa 1 

Quattro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa Praszczyki 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rejestru URE www.ure.gov.pl  

 

Jednostki samorządowe w Subregionie oraz mieszkańcy podejmują działania w zakresie fotowoltaiki. 

Łączna produkcja z tego typu instalacji w Subregionie Północnym kształtuje się na poziomie 4099,00 

MWh. Na terenie Subregionu wykorzystuje się potencjał energetyczny spadku wody. Obecnie na jego 

terenie wykorzystywanych jest 6 instalacji małych elektrowni wodnych.  

Instalacje wodne do produkcji energii w 2021 r w Subregionie Północnym  

Podmiot w rejestrze  miejscowość 
instalacji  

Liczba 
instalacji  

Elektrownie Wodne Warta s.c. Zbigniew Ślęzak, Michał Ślęzak, 
Bartłomiej Ślęzak 

Rzeki Małe 2 

Mała Elektrownia Wodna Megawat Spółka Cywilna Stanisław 
Piechurski, inż. Stefan Kramarski Zawada, gm. Kłomnice 

Zawada 1 

Mała Elektrownia Wodna Zygmunt Rachwalik Karczewice 1 

Producent Łańcuchów Dolzamet Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Rębielice 
Szlacheckie 

1 

Skup Drewna, Sprzedaż Tarcicy, Mała Elektrownia Wodna na Warcie 
Spółka Cywilna Radosław Maciejewski, Danuta Maciejewska 

Łęg 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rejestru URE www.ure.gov.pl 

Obszar Subregionu należy do strefy o mało korzystnych warunkach dla energii wiatrowej. Niemniej 

obecnie na jego terenie wykorzystywane są 3 instalacje małych elektrowni wiatrowych.  
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Instalacje wiatrowe do produkcji energii w 2021 r. w Subregionie Północnym  

podmiot w rejestrze  miejscowość 
instalacji  

liczba  

AKM Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mokrzesz 1 

Sławomir Żurek Zakład Elektromechaniki i Automatyki Przemysłowej 
"Reniko" 

Rzeki Małe 1 

Zakład Produkcyjno-Handlowy "Majkon I" Spółka Cywilna Mariola i 
Andrzej Miśkiewicz 

Mykanów 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rejestru URE www.ure.gov.pl  

 

Gminy Subregionu podejmują aktywne działania w zakresie rozwoju wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii, czego przykładem jest zawarcie w grudniu 2021 roku tzw. Porozumień cywilnoprawnych 

o ustanowieniu Klastrów Energii, w skład których wchodzą następujące jednostki samorządu 

terytorialnego: 

• Klaster Energii Aglomeracji Częstochowskiej: Częstochowa, Rędziny, Poczesna, Olsztyn, 

Mstów; 

• Klaster Energii Powiatu Częstochowskiego: powiat częstochowski, Blachownia, Dąbrowa 

Zielona, Janów, Kamienica Polska, Koniecpol, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, 

Mykanów, Przyrów, Starcza; 

• Klaster Energii Powiatu Kłobuckiego: powiat kłobucki, Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, 

Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka; 

• Klaster Energii Powiatu Myszkowskiego: powiat myszkowski, Myszków, Koziegłowy, Niegowa, 

Poraj, Żarki 

Poprzez Klastry Energii wdrażane będą nowe rozwiązania technologiczne, w tym innowacyjne 

modele wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z wykorzystywaniem dostępnych 

lokalnie zasobów, z których będą mogły korzystać samorządy, przedsiębiorcy i mieszkańcy. 

Ponadto Klastry zapewnią szerszy dostęp do energii oraz optymalizację usług komunalnych. Dzięki 

Klastrom wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyczyni się do ograniczenia emisji 

szkodliwych substancji i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w miastach i gminach 

Subregionu Północnego. 
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Istotnym wyzwaniem Subregionu jest poprawa jakości powietrza, która jest kształtowana w wyniku 

emisji zanieczyszczeń ze źródeł zlokalizowanych na terenie miast, do których zalicza się:  

• emisję zorganizowaną pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych oraz niska 

emisja,  

• emisję ze środków transportu i komunikacji (emisja liniowa),  

• emisję niezorganizowaną. 

 

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe w 2020 roku  

 emisja gazowa 
ogółem w t/rok 

emisja gazowa 
ogółem t/km2 

emisja 
pyłowe w 

t/rok 

emisja 
zanieczyszczeń 

pyłowych t/km2 

Zanieczyszczenia 
pyłowe zatrzymane 

lub zneutralizowane 
w urządzeniach do 

redukcji 
zanieczyszczeń w % 

zanieczyszczeń 
wytworzonych 

Zanieczyszczenia 
gazowe zatrzymane 
lub zneutralizowane 

w urządzeniach do 
redukcji 

zanieczyszczeń w % 
zanieczyszczeń 
wytworzonych 

ŚLĄSKIE 29 210 535 2 368,49 4 392 0,36 99,7 23,6 

powiat 
częstochowski 

409 057 268,94 50 0,03 93,5 0,3 

powiat 
kłobucki 

20 263 22,79 12 0,01 86,5 0,0 

powiat 
myszkowski 

21 781 45,47 7 0,01 94,3 0,0 

Częstochowa 887 869 5 549,18 215 1,34 99,3 0,0 

 

Należy stwierdzić, że pomimo podejmowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza prawie 

wszystkie gminy wskazują dalsze występowanie tego problemu.  

Wśród działań podejmowanych przez jednostki samorządowe szczególnie należy wskazać na:  

• realizację działań na rzecz programu „Czyste powietrze” – punkty informacyjne, doradztwo 

itp.,  

• prowadzenie prac termomodernizacyjnych obiektów publicznych i prywatnych,  

• udzielanie dotacji przez JST w zakresie wymiany źródeł ciepła,  

• kontrole palenisk domowych i prowadzenie monitoringu jakości powietrza w gminie, 

• rozwój infrastruktury OZE, w szczególności fotowoltaiki i wspieranie jej zastosowania,  

• modernizację układu komunikacyjnego poprawiającą płynność ruchu. 

Dla poprawy jakości powietrza niezbędne będzie kontynuacja i intensyfikacja ww. działań w 

Subregionie, co jednak wymagać będzie wsparcia zewnętrznego, w tym w szczególności finansowego.  
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Odpady komunalne na terenie Subregionu Północnego powstają głównie w gospodarstwach 

domowych, przedsiębiorstwach handlowych, obiektach użyteczności publicznej oraz sektora 

przemysłowego. Gminy prowadzą systemową politykę w zakresie gospodarki odpadami niemniej 

należy podejmować dalsze działania w zakresie unowocześnia infrastruktury gospodarki odpadami 

oraz zwiększenia efektywności systemu.  

Kluczowe potencjały i wyzwania Subregionu Północnego  - analiza SWOT 

 

SIŁY SŁABOŚCI 

S1. Położenie subregionu na osi 
komunikacyjnej północ-południe. 

S2. Gminy o wysokiej atrakcyjności 
rezydencjalnej przyciągające nowych 
mieszkańców (stosunkowo wysokie 
ceny na rynku mieszkaniowym). 

S3. Poprawiająca się sytuacja społeczna 
wyrażona spadkiem osób 
korzystających z pomocy społecznej. 

S4. Wysoka bioróżnorodność i znaczący 
udział obszarów chronionych i cennych 
przyrodniczo (różnorodne formy 
ochrony, zróżnicowane formy 
krajobrazu, zróżnicowane ekosystemy). 

S5. Potencjał przyrodniczy i kulturowy 
predestynujący Subregion do 
kreowania i rozwijania zróżnicowanych 
typów  turystyki. 

S6. Walory krajobrazowe stanowiące 
samoistny atut jakości życia i 
atrakcyjności turystycznej. 

S7. Postępy samorządów w realizacji 
gospodarki odpadami. 

S8. Zachowany lokalnie tradycyjny wiejski 
krajobraz z dużym znaczeniem 
gospodarki rolnej. 

S9. Rozwijająca się oferta turystyczna 
tworzona przez samorządy lokalne oraz 
podmioty gospodarcze działające w 
sektorach turystycznych i 
okołoturystycznych. 

W1. Spadek potencjału demograficznego 
mierzonego liczbą ludności 
zamieszkującej w Subregionie. 

W2. Niekorzystne zmiany wskaźników 
obciążenia demograficznego. 

W3. Niezabezpieczone potrzeby 
opiekuńcze - w szczególności nad 
dziećmi do lat 3 i ich negatywne 
skutki dla rynku pracy, duże 
zróżnicowanie  zwłaszcza w gminach 
wiejskich. 

W4. Niewystarczająca jakość kształcenia w 
szkołach na poziomie podstawowym i 
ponadpodstawowym. 

W5. Niedostosowanie do potrzeb 
gospodarki kształcenia zawodowego i 
wyższego. 

W6. Brak kształcenia w zakresie  
kształtowania postaw 
przedsiębiorczych, kreatywnych. 

W7. Częstochowa miastem o najbardziej 
negatywnych zmianach struktury 
wiekowej ludności w Subregionie. 

W8. Spadające wskaźniki przyrostu 
naturalnego (ujemny przyrost 
naturalny we wszystkich gminach w 
roku 2020 oprócz gminy Niegowa). 

W9. Prognozy demograficzne 
przewidujące utrzymanie 
negatywnych trendów 
demograficznych w średnim i długim 



 

  

„Plan Działań Pomocy Technicznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

26 
 

S10. Rozwój agroturystyki i ekoturystyki 
odpowiadający na zmieniający się 
popyt na rynku turystycznym. 

S11. Szlaki turystyczne przebiegające przez 
obszar oraz łączące Subregion z 
sąsiednimi obszarami. 

S12. Bardzo korzystne warunki 
środowiskowe dla rozwoju turystyki 
aktywnej i sportowej (np. rowerowej, 
wspinaczki skałkowej, szybownictwa 
etc.). 

S13. Rozwój współpracy pomiędzy 
samorządami np. w zakresie 
wykorzystania OZE.  

S14. Liczne akweny o potencjale 
rekreacyjnym. 

S15. Silna pozycja Subregionu jako obszaru 
turystyki religijnej (pielgrzymkowej) ze 
szczególną pozycją Jasnej Góry. 

S16. Silna pozycja Częstochowy jako 
głównego ośrodka Subregionu 
Północnego koncentrującego kapitał 
ludzki i potencjał gospodarczy. 

S17. Wysoka atrakcyjność inwestycyjna 
Częstochowy i obszaru funkcjonalnego 
ukształtowanego wokół miasta. 

S18. Wysoka atrakcyjność miejsc w 
Częstochowie oraz na Jurze Krakowsko 
– Częstochowskiej dla organizowania 
masowych imprez, koncertów.  

S19. Dobrze rozwinięte przedsiębiorstwa w 
sektorze rolno-spożywczym. 

S20. Dobrze rozwinięte, z dużymi tradycjami 
sektory rzemiosła i małego biznesu (np. 
produkcja mebli, obuwia, wózków 
dziecięcych). 

S21. Wysoka liczba zarejestrowanych 
patentów, wynalazków, wzorów 
użytkowych w przeliczeniu na liczbę 
mieszkańców (wiodąca pozycja 
Częstochowy). 

S22. Dostępność lokalnie zróżnicowanych 
odnawialnych źródeł energii (biomasa, 

horyzoncie czasu (szczególnie 
dotkliwe w Częstochowie). 

W10. Rozpraszanie zabudowy powodujące 
obciążenia przestrzeni i środowiska 
przyrodniczego oraz podnoszące się 
koszty realizacji infrastruktury. 

W11. Niższe w stosunku do województwa 
tempo przyrostu liczby mieszkań. 

W12. Słaba – zwłaszcza na w obszarach 
powiatów ziemskich – dostępność do 
infrastruktury komunalnej, w tym 
wodnej, kanalizacyjnej, gazowej. 

W13. Obszary zagrożenia powodziowego 
(m.in. okolice Kłomnic, Koniecpola, 
Krzepic oraz Poraja). 

W14. Lokalne deficyty w rozwoju 
infrastruktury turystycznej, 
szczególnie obiektów noclegowych. 

W15. Niska jakość infrastruktury 
rekreacyjnej i deficyty usług czasu 
wolnego. 

W16. Niewykorzystane potencjały lokalne w 
zakresie rozwoju produktów 
turystycznych oraz usług czasu wolnego 

W17. Relatywnie niski poziom PKB 
wytwarzanego w Subregionie (w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca w 
stosunku do województwa śląskiego). 

W18. Niski poziom wskaźnika aktywności 
zawodowej. 

W19. Relatywnie wysoka (chociaż 
spadająca) stopa bezrobocia. 

W20. Duży udział młodych osób (do 35 roku 
życia) w ogólnej liczbie bezrobotnych. 

W21. Obszary o niekorzystnych warunkach 
dla rozwoju rolnictwa – słaba jakość 
gleb, rozdrobnienie gospodarstw. 

W22. Obszary o niskim poziomie 
przedsiębiorczości i atrakcyjności 
inwestycyjnej. 

W23. Duże zróżnicowanie występowania 
instytucji otoczenia biznesu – obszary 
o dużym deficycie takich podmiotów. 
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energia geotermalna, energia 
promieniowania słonecznego, energia 
spadku wody). 

S23. Rozwinięta sieć placówek kształcenia 
na poziomie ponadpodstawowym. 

S24. Dostępność zróżnicowanej oferty 
kształcenia na poziomie wyższym. 

S25. Połączenia kolejowe Częstochowy z 
Katowicami, Warszawą, Krakowem, 
Opolem, Wrocławiem. 

S26. Dostępność do szerokich usług opieki 
zdrowotnej świadczonych w ramach 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie oraz Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. NMP w 
Częstochowie. 

W24. Niski udział podmiotów gospodarki 
kreatywnej w strukturze gospodarczej 
ogółem. 

W25. Niski udział inwestorów 
zagranicznych w gospodarce 
Subregionu. 

W26. Niższy poziom wynagrodzeń w relacji 
do średniej wojewódzkiej. 

W27. Niska dostępność do usług 
zdrowotnych (poza Częstochową). 

W28. Peryferyjne położenie części gmin.  
W29. Niezadowalający poziom dostępu do 

usług transportu publicznego, 
szczególnie na obszarach wiejskich. 

W30. Wąski zakres współpracy 
samorządowej w zakresie realizacji 
partnerskich projektów.  

W31. Niewystarczająca koordynacja w 
zakresie planowania rozwoju i 
kształtowania przestrzeni oraz 
rozwoju infrastruktury liniowej.  

W32. Nierównomiernie i niewystarczająco 
rozwinięta sieć ścieżek i dróg 
rowerowych. 

W33. Niska jakość dróg lokalnych 
ograniczająca możliwości rozwoju 
społeczno-gospodarczego.  

W34. Wymagający poprawy stan powietrza 
(zanieczyszczanego ze źródeł 
przemysłowych, transportu oraz tzw. 
niskiej emisji). 

W35. Niski poziom rozwoju e-usług 
publicznych (ograniczone możliwości 
kompleksowego załatwienia sprawy 
w sposób elektroniczny).  

W36. Niskie wykorzystanie alternatywnych 
rozwiązań w zakresie oszczędności 
energetycznej, w tym 
energooszczędnego oświetlenia. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

O1. Nowy horyzont programowania w 
Unii Europejskiej otwierający nowe 

T1. Trudności formalne (zmiana reguł w 
nowym okresie programowania) i 
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możliwości finansowania 
przedsięwzięć lokalnych, m. in. w 
zakresie: 
- rozwoju przedsiębiorczości, 
- infrastruktury transportu 

publicznego, 
- mieszkalnictwa, 
- przemysłu,  
- innowacji, 
- wdrażania rozwiązań 

proekologicznych, 
- rozwoju kapitału ludzkiego, 
- rozwoju e-usług, 
- poprawy dostępności do opieki 

zdrowotnej,  
- poprawy dostępności żłobków, 
- wsparcia dla seniorów oraz osób 

wykluczonych cyfrowo, 
- poprawy sytuacji społeczno-

gospodarczych na obszarach 
zdegradowanych,   

- wsparcia działań na obszarach 
rewitalizowanych. 

O2. Dostępność narzędzi wspierających 
procesy rewitalizacji. 

O3. Siła gospodarcza Aglomeracji 
Górnośląskiej umożliwiająca 
uczestnictwo w sieciach kooperacji 
gospodarczej i badawczej. 

O4. Korzystna sytuacja na rynku pracy w 
regionie i w kraju. 

O5. Ukształtowanie świadomości 
społecznej na temat wagi edukacji dla 
kariery zawodowej i związany z tym 
wzrost zainteresowania 
podnoszeniem kwalifikacji. 

O6. Dostępność funkcji wyższego rzędu w 
dużych ośrodkach Aglomeracji 
Górnośląskiej – funkcje naukowe i 
akademickie, specjalistyczna opieka 
zdrowotna, funkcje kulturalne. 

O7. Dynamiczny rozwój technologii 
umożliwiających realizację 

wysoka konkurencja w pozyskiwaniu 
unijnych źródeł wsparcia finansowego. 

T2. Rosnąca mobilność kolejnych pokoleń 
tworząca zagrożenie odpływu młodych 
mieszkańców do dużych miast i 
metropolii o wysokiej atrakcyjności 
rynku pracy i ofercie spędzania czasu 
wolnego. 

T3. Negatywne w skali regionu i kraju 
procesy demograficzne skutkujące 
rosnącą konkurencją między miastami 
zabiegającymi o przyciągnięcie nowych 
mieszkańców. 

T4. Osłabianie więzi w społecznościach 
lokalnych wynikające z procesów 
globalizacji i zmian w systemie 
wartości. 

T5. Zmiany technologiczne oraz zagrożenia 
epidemiczne wpływające na osłabianie 
relacji społecznych. 

T6. Wzrost zagrożenia chorobami 
cywilizacyjnymi. 

T7. Niezadowalające funkcjonowanie 
mechanizmów w ochronie zdrowia i 
niewystarczający poziom finansowania 
ochrony zdrowia. 

T8. Niepewne rokowania dotyczące 
poprawy koniunktury gospodarczej. 

T9. Niestabilne przepisy utrudniające 
działanie biznesu. 

T10. Niekorzystne przepisy prawne 
utrudniające rozwój energetyki 
odnawialnej, w tym wiatrowej. 

T11. Konsekwencje pandemii odczuwalne w 
gospodarce oraz w trudnościach na 
rynku pracy. 

T12. Wysokie koszty pracy utrudniające 
kreowanie nowych miejsc pracy 
zwłaszcza przez firmy małe dominujące 
w strukturze gospodarczej gminy. 

T13. Problemy dotykające transport 
publiczny i utrudniające 
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wysokospecjalistycznych usług „na 
odległość” świadczonych dla biznesu 
w otoczeniu regionalnym, krajowym i 
światowym. 

O8. Rozwój nowoczesnych technologii 
informatycznych wspierający m. in.: 
- rozwój społeczeństwa 

informacyjnego, 
- promocję gmin, 
- realizację usług publicznych z 

wykorzystaniem narzędzi 
cyfrowych. 

O9. Podnoszenie finansowej i 
technologicznej dostępności do usług 
informacyjno-komunikacyjnych, e-
administracji, itp. 

O10. Moda na zdrowy styl życia, rosnące 
zainteresowanie ofertą czasu wolnego 
w czystym środowisku. 

O11. Wzrost zainteresowania osiedlaniem 
się na obszarach o niższym poziomie 
urbanizacji i mniejszych 
uciążliwościach życia codziennego. 

O12. Wyłaniające się trendy osiedlania 
osób w wieku poprodukcyjnym na 
obszarach zapewniających spokój i 
dobre warunki środowiskowe. 

O13. Wyczerpywanie się zasobu terenów 
inwestycyjnych w dużych ośrodkach 
regionu. 

funkcjonowanie zwłaszcza młodzieży i 
seniorów. 

T14. Pogłębiające się niekorzystne globalne 
zmiany klimatyczne, wymuszające 
wprowadzenie zmian w 
poszczególnych sektorach gospodarki.   
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Obszary wsparcia na podstawie przeprowadzonej diagnozy i prac partycypacyjnych  

 
 
W oparciu o badania ilościowe sytuacji Subregionu Północnego, badania jakościowe przeprowadzone 

w  formie ankiety internetowej adresowanej do mieszkańców gmin Subregionu, przedsiębiorców, 

organizacji pozarządowych oraz wyniki warsztatów strategicznych z udziałem przedstawicieli 

administracji samorządowej z Subregionu wskazać można kluczowe wyzwania ujęte w 4 

podstawowych grupach: 

• Aktywny i bezpieczny mieszkaniec:  

o rozwój i wykorzystanie istniejącej,  bogatej i dostępnej oferty kulturalnej i rekreacyjnej 

opartej na potencjałach kulturowych, turystycznych i środowiskowych, 

o rozwój i poprawa jakości i dostępności do usług rekreacyjnych i sportowych 

umożliwiających wzrost aktywności mieszkańców,  

o wykorzystanie kultury oraz edukacji kulturalnej jako elementu budowania kapitału 

społecznego i podnoszenia aktywności mieszkańców, 

o zapewnienie przyjaznej i sprzyjającej spotkaniom przestrzeni publicznej , 

o poprawa jakości infrastruktury  i oferty kultury i czasu wolnego,  

o podnoszenie aktywności obywatelskiej i partycypacji społecznej,  

o wzrost jakości kształcenia i usług edukacyjnych adresowanych zarówno do dzieci i 

młodzieży, jak i dorosłych,  

o poprawa dostępności do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi - żłobki, 

przedszkola, 

o rozwój jakości infrastruktury i oferty szkolnictwa zawodowego,  

o wzmacnianie  i rozwój  potencjału szkolnictwa wyższego – roli  Częstochowy  jako 

silnego  ośrodka akademickiego,  

o rozwój  usług opiekuńczych i aktywizujących seniorów,  

o przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom  demograficznym,  w tym emigracji i 

starzeniu się społeczeństwa, 

o poprawa dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych i wzmocnienie 

profilaktyki zdrowotnej,  

o zwiększenie dostępność do opieki długoterminowej i rozwój opieki wytchnieniowej, 

o rozwój dostępności do usług świadczonych przez tzw. Dziennego opiekuna, 
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o wsparcie domów dziecka, domów samotnej matki oraz ośrodków dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

• Nowoczesna gospodarka i atrakcyjny rynek pracy: 

o wykorzystanie istniejących i kreowanie nowych terenów inwestycyjnych, 

o podnoszenie konkurencyjności sektora MŚP, w tym poprzez wdrażanie narzędzi i 

mechanizmów zachęcających do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 

o wykorzystanie potencjału  terenów wiejskich w zakresie rozwoju produkcji rolnej, 

przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rozwoju  agroturystyki,  

o rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, w tym sieci dróg rowerowych 

pozwalających na wykorzystanie potencjału turystycznego Subregionu,  

o wzmacnianie i wykorzystanie potencjału sektora turystycznego  Subregionu,  

o podnoszenie poziomu aktywności zawodowej,  

o podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności lokalnych rynków pracy, 

o wdrażanie i promocja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR),  

o rozwój i wykorzystanie potencjału intelektualnego, infrastrukturalnego i 

instytucjonalnego biznesu do rozwoju i podnoszenia innowacyjności obszaru,  

o podnoszenie potencjału badawczo-rozwojowego w Subregionie i rozwój współpracy 

nauka-biznes. 

• Jakość środowiska i przestrzeni oraz zmiany klimatu: 

o zwiększenie odporności i zdolności  adaptacyjnych do zmian klimatu na całym obszarze 

i podejmowanie działań na rzecz osiągniecia neutralności klimatycznej,  

o ochrona i odbudowa wartości przyrodniczych w warunkach presji urbanistycznej i 

cywilizacyjnej, 

o tworzenie nowych terenów i  form ochrony przyrody, 

o poprawa dostępności do zasób mieszkaniowych szczególnie dla ludzi młodych,   

o poprawa dostępności do infrastruktury komunalnej, w szczególności wodnej, 

kanalizacyjnej i gazowej, 

o zwiększenie efektywności energetycznej obiektów publicznych i budynków 

mieszkalnych i przemysłowych,  

o zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, 

o ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza,  

o rozwój błękitno-niebieskiej infrastruktury w obszarach miejskich, 
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o przeciwdziałanie powodzi i suszy, 

o rozwój infrastruktury dostępu do wody do celów  bytowych i gospodarczych, 

o dbałość o jakość  powierzchniowych i podziemnych na terenie całego obszaru, 

o poprawa sprawności  systemu gospodarowania odpadami, 

o przeciwdziałania zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji, 

o koordynacja polityk przestrzennych i rozwojowych  w zakresie rozwoju infrastruktury 

liniowej, w tym transportowej oraz  energetycznej,  

o zapewnienie wysokiej jakości ładu przestrzennego, przy poszanowaniu ograniczeń 

środowiskowych,  

o poprawa jakości infrastruktury drogowej, 

o rozwój transportu szynowego i jego integracja z innymi systemami transportu, 

o zmniejszenie wpływu systemu transportowego na środowisko i jakość życia 

mieszkańców,   w tym poprzez rozwój elektromobilności , 

o rozwój  infrastruktury i sieciowanie  transportu rowerowego, 

o zapewnienie dostępności i integracja różnych form transportu poprzez wykorzystanie 

potencjału węzłów transportowych.   

o rozwój Inteligentnych systemów transportowych ( ITS ), 

o kształtowanie preferencji transportowych mieszkańców w kierunku promocji 

wykorzystania transportu zbiorowego. 

• Sprawna i otwarta administracja: 

o wzmacnianie  partnerstwa, wypracowanie mechanizmów przygotowywania i realizacji 

wspólnych projektów,  

o rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów informacji publicznych, 

o podnoszenie kompetencji pracowników administracji i podnoszenie konkurencyjności 

pracy  w administracji publicznej,  

o budowanie roli Subregionu  jako partnera w realizacji polityki rozwoju województwa 

śląskiego oraz realizacji polityki rozwoju kraju i UE, 

o podnoszenia jakości usług administracyjnych, w tym wdrażanie działań 

usprawniających obsługę klienta. 
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Wizja i cele rozwoju Subregionu Północnego   
 

Na podstawie pogłębionej diagnozy oraz opierając się na aspiracjach mieszkańców, przedsiębiorców 

oraz innych uczestników procesu rozwoju Subregionu Północnego można zarysować misję i  wizję tego 

obszaru w perspektywie roku 2030.  

Misją Subregionu Północnego jest:  

Subregion Północny  

 Warto tu być …  

mieszkać, inwestować, wypoczywać! 

W 2030 roku Subregion Północny to atrakcyjny i przyjazny obszar województwa śląskiego: 

• wyróżniający się wysoką jakością życia,  

• oferujący swoim aktywnym mieszkańcom szeroki wachlarz usług publicznych z zakresu 

zdrowia, edukacji, nauki, kultury i wsparcia społecznego,  

• w którym funkcjonują innowacyjne i konkurencyjne przedsiębiorstwa wykorzystujące lokalne 

potencjały i działające w sieci międzynarodowych powiazań gospodarczych, 

• cechujący się wyjątkowymi walorami środowiska przyrodniczego, którego zasoby są ważnym 

potencjałem rozwojowym i są one chronione i  kształtowane w oparciu o zasadę 

zrównoważonego rozwoju,  

• o unikalnych walorach kulturowych i krajobrazowych, a także turystycznych oraz 

rekreacyjnych,  

• otwarty na współpracę, charakteryzujący się silnymi partnerskimi relacjami 

międzysektorowymi i współpracą partnerów samorządowych, 

• sprawnie i nowocześnie zarządzany,  

• w którymi mieszkańcy aktywnie kształtują oraz uczestniczą w realizacji polityk rozwojowych 

swoich miast, gmin i całego obszaru Subregionu.   
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Priorytety, cele i kierunki rozwoju Subregionu Północnego 

 

Myślenie o rozwoju strategicznym Subregionu Północnego jest zorganizowane przez system 4 

priorytetów, odpowiadających im celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań. 

Priorytety wskazują kluczowe zagadnienia, na których należy się skupić w rozwoju lokalnym. Wskazane 

cele strategiczne to najważniejsze stany, które należy osiągnąć w perspektywie strategicznej, 

natomiast kierunki działań określają kluczowe typy aktywności, które powinny być podejmowane dla 

osiągania tych celów.  

Układ logiczny strategii Subregionu Północnego .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenty 

wdrażania   

Aktywny i 

bezpieczny 

mieszkaniec 

Analiza ilościowa Badania aspiracji i 
potrzeb  

Warsztaty 
partycypacyjne   

Nowoczesna 

gospodarka i 

atrakcyjny rynek 

pracy 

Misja i wizja 

1: Kapitał ludzki i 
społeczny 

2: Gospodarka 

 

3: Środowisko, 
przestrzeń i 
mobilność 

4: Zarządzanie 
rozwojem 

 

Jakość środowiska 

i przestrzeni oraz 

zmiany klimatu 

Sprawna i otwarta 

administracja 

Cel strategiczny C1  
Cele operacyjne 
Kierunki działań  

Cel strategiczny C2  
Cele operacyjne 
Kierunki działań  

Cel strategiczny C3  
Cele operacyjne 
Kierunki działań  

Cel strategiczny C4  
Cele operacyjne 
Kierunki działań  

Przedsięwzięcia 
zintegrowane  
Przedsięwzięcia 
komplementarne  
Projekty lokalne  

Priorytety 

Obszary 

wsparcia 

Cele i 

kierunki  

Przedsięwzięcia 
zintegrowane  
Przedsięwzięcia 
komplementarne  
Projekty lokalne  

Przedsięwzięcia 
zintegrowane  
Przedsięwzięcia 
komplementarne  
Projekty lokalne  

Przedsięwzięcia 
zintegrowane  
Przedsięwzięcia 
komplementarne  
Projekty lokalne  
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Priorytety strategiczne Subregionu Północnego i ich zawartość 

Priorytet Zawartość 
Kapitał ludzki i 
społeczny 

• kompetencje profesjonalne i cywilizacyjne, 

• kariery zawodowe, 

• infrastruktura ochrony zdrowia, 

• programy profilaktyczne i prozdrowotne,  

• aktywizacja osób z niepełnosprawnością, 

• rozwiązywanie problemów społecznych,   

• rozwój rodzin, 

• wsparcie opieki nad dziećmi do lat 3,  seniorami oraz osobami 

samotnymi, 

• świadomość obywatelska, 

• aktywizacja i włączenie społeczne imigrantów, 

• aktywność gospodarcza i społeczna, 

• technologie społeczeństwa informacyjnego, 

• edukacja na wszystkich poziomach, 

• kształcenie ustawiczne, 

• wsparcie psychiczne dzieci i młodzieży, 

• oferta spędzania czasu wolnego, 

• podmioty ekonomii społecznej, 

• tożsamość regionalna. 

Gospodarka • transformacja branż tradycyjnych, 

• mała i średnia przedsiębiorczość,  

• rolnictwo, turystyka i inne działalności gospodarcze oparte na 

wykorzystaniu lokalnych potencjałów, 

• nowe branże oparte na innowacyjności i kreatywności, 

• lokalne i ponadlokalne łańcuchy kooperacji, 

• czynniki atrakcyjności biznesowej: kwalifikacje, przestrzenie, 

infrastruktura, 
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• zrównoważony rynek pracy. 

Środowisko, 
przestrzeń i 
mobilność 

• efektywność energetyczna, 

• OZE, 

• odpady, 

• adaptacja do zmian klimatu, 

• bioróżnorodność, 

• świadomość ekologiczna, 

• mieszkalnictwo, 

• ścieżki rowerowe, 

• ochrona, zachowywanie, wykorzystywanie i wzbogacanie dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego, 

• przestrzenie i obiekty publiczne, 

• rewitalizacja, obszary zdegradowane,  

• infrastruktura komunalna i mieszkaniowa, 

• zagrożenia środowiskowe,  

• wewnętrzne i zewnętrzne powiązania komunikacyjne. 

Zarządzanie 
rozwojem 

• nowoczesna administracja publiczna, 

• system zarządzania kryzysowego, wyposażenie służb ratowniczych, 

• e-usługi, 

• zarządzanie informacją, 

• kompetencje kadr samorządowych, 

• planowanie rozwoju i przestrzeni,  

• partycypacja społeczna, 

• współpraca subregionalna, 

• współpraca Subregionu z otoczeniem, 

• promocja i wizerunek Subregionu. 

 

Powyższych priorytetów nie należy traktować rozłącznie, czy realizować w sposób autonomiczny. 

Działania podejmowane w ich ramach mogą, a nawet powinny wzajemnie się wspomagać. Należy też 
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zaznaczyć, że wprowadzona numeracja nie ma charakteru hierarchicznego, a jedynie porządkujący. 

Każdy z priorytetów ma taką samą wartość dla rozwoju Subregionu. 

Cele strategiczne i cele operacyjne  

 

Dla wskazanych celów określono kluczowe kierunki działań stanowiące ramy podejmowanych działań 

i konkretnych projektów realizacyjnych.  

Cel strategiczny: C.1 Możliwości rozwoju mieszkańców i społeczności 
lokalnych.

• cel operacyjny: C1.1 Nowoczesne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

• cel operacyjny: C1.2 Efektywna edukacja i nauka 

• cel operacyjny: C1.3 Wysoka aktywność mieszkańców

Cel strategiczny: C.2 Urozmaicona struktura gospodarcza zapewniająca 
bezpieczeństwo ekonomiczne i wykorzystująca potencjały lokalne oraz  
kwalifikacje mieszkańców.

• cel operacyjny:  C2.1 Wysoka atrakcyjność inwestycyjna 

• cel operacyjny:  C2.2 Nowoczesny i konkurencyjny sektor przedsiębiorstw 

• cel operacyjny:  C2.3 Silne marki gospodarcze 

• cel operacyjny:  C2.4 Atrakcyjny rynek pracy 

Cel strategiczny: C.3 Bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń i środowisko 
Subregionu z zachowanymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi.

• cel operacyjny: C3.1 Wysoka efektywność energetyczna i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii

• cel operacyjny: C3.2 Nowoczesna infrastruktura techniczna 

• cel operacyjny: C3.3 Wysoka jakość środowiska i przestrzeni

• cel operacyjny: C3.4 Korzystne warunki mieszkaniowe 

Cel strategiczny:  C.4 Nowoczesne zarządzanie rozwojem lokalnym i 
subregionalnym.

• cel operacyjny:  C4.1 Sprawna administracja publiczna 

• cel operacyjny:  C4.2 Zintegrowane planowanie rozwoju 

• cel operacyjny:  C4.3 Trwała współpraca terytorialna 
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Cele i kierunki rozwoju Subregionu Północnego 

Cel strategiczny C.1  Możliwości rozwoju mieszkańców i społeczności lokalnych 

Cele operacyjne  Kierunki 

C1.1 Nowoczesne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne 

 

K.1. Realizacja programów prozdrowotnych, szczególnie w 

zakresie profilaktyki.  

K.2. Poprawa dostępności do nowoczesnych 

specjalistycznych usług medycznych. 

K.3. Rozwój bazy opieki długoterminowej: modernizacja i 

rozbudowa infrastruktury zakładów opiekuńczo – 

leczniczych i zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych. 

K.4. Rozwój  opieki wytchnieniowej. 

K.5. Rozwijanie oferty usług społecznych wspierających 

funkcjonowanie rodzin, w tym poprawa dostępności 

do żłobków i przedszkoli.   

K.6. Wsparcie systemu opieki zastępczej oraz 

funkcjonowania domów dziecka. 

K.7. Działania wspierające funkcjonowanie osób o 

szczególnych potrzebach,  w tym aktywizacja osób z 

niepełnosprawnościami.  

K.8. Wdrażanie projektów integrujących migrantów ze 

społecznością lokalną. 

K.9. Wzbogacanie infrastruktury usług społecznych. 

K.10. Wykorzystywanie obiektów poprzemysłowych, 

zdegradowanych, porolniczych, niewykorzystywanych 

obiektów publicznych na nowe cele społeczne.  

C1.2 Efektywna edukacja i 

nauka  

 

K.11. Rozwój infrastruktury i podnoszenie dostępności 

urozmaiconej oferty edukacyjnej, dostosowywanej do 

popytu na kwalifikacje i kompetencje współczesnego 

rynku pracy. 
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K.12. Rozbudowa infrastruktury  ICT i działania  edukacyjne 

na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

K.13. Podnoszenie dostępności, w tym rozwój 

infrastruktury i oferty kształcenia ustawicznego. 

K.14. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej 

mieszkańców. 

K.15. Rozwój potencjału, w tym infrastruktury, szkolnictwa 

wyższego oraz sektora B+R. 

C1.3 Wysoka aktywność 

mieszkańców 

K.16. Poszerzanie oferty spędzania czasu wolnego 

umożliwiającej osobisty i zawodowy rozwój 

mieszkańców, w tym rozwój odpowiedniej jakości 

infrastruktury. 

K.17. Wzmacnianie i rozwój infrastruktury kultury.  

K.18. Promocja zdrowego stylu życia. 

K.19. Realizacja wydarzeń kulturalnych, społecznych, 

rekreacyjnych aktywizujących mieszkańców i 

integrujących wspólnoty lokalne. 

K.20. Modernizacja obiektów publicznych, z 

uwzględnieniem potrzeb osób o szczególnych 

potrzebach. 

K.21. Działania angażujące mieszkańców w rozwój swoich 

miejscowości i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

K.22. Wzmacnianie tożsamości regionalnej i podnoszenie 

świadomości mieszkańców na temat lokalnego 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

C. 2 Urozmaicona struktura gospodarcza zapewniająca bezpieczeństwo ekonomiczne i 

wykorzystująca potencjały lokalne oraz  kwalifikacje mieszkańców 
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C2.1 Wysoka atrakcyjność 

inwestycyjna  

K.23. Tworzenie i rozwój atrakcyjnych stref aktywizacji 

gospodarczej umożliwiających wzmocnienie  

lokalnych przedsiębiorców i pozyskiwanie inwestorów 

zewnętrznych.  

K.24. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych. 

K.25. Poprawa powiązań komunikacyjnych terenów i stref 

inwestycyjnych.  

K.26. Wykorzystywanie obiektów poprzemysłowych, 

porolniczych, niewykorzystywanych obiektów 

publicznych na nowe cele  gospodarcze.  

K.27. Pomoc dla lokalnego biznesu w pozyskiwaniu 

zewnętrznych źródeł finansowania na wdrażanie 

projektów innowacyjnych. 

K.28. Promocja gospodarcza  

K.29. Podnoszenie jakości usług oferowanych przez 

"otoczenie biznesu", działające na rzecz 

umiędzynarodowienia działalności firm oraz klastrów.. 

C2.2 Nowoczesny i konkurencyjny 

sektor przedsiębiorstw   

K.30. Wzmacnianie lokalnych firm w rozwoju ich 

potencjału, tworzeniu miejsc pracy oraz zawiązywaniu 

lokalnych sieci kooperacji.  

K.31.  Aktywizacja postaw pro przedsiębiorczych, w tym 

wsparcie na etapie uruchamiania działalności 

K.32. Zaangażowanie w promocję i aktywizację strart-

up(ów), opartych na potencjale lokalnym i 

regionalnym.  

K.33. Działania na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji 

oraz przemysłów kreatywnych. Wspieranie dyfuzji 

wiedzy ze sfery nauki i B+R do firm Subregionu. 
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K.34. Wspieranie sieci kooperacyjnych łączących 

gospodarkę Subregionu z partnerami w 

aglomeracjach regionu. 

K.35. Promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. 

K.36. Wspieranie inwestycji i działań  sektora 

przedsiębiorstw w zakresie ekoprodukcji, 

ekowydajności i ograniczenia wpływu działalności na 

środowisko.  

K.37. Poprawa dostępu do infrastruktury umożliwiającej 

rozwój firm w przestrzeni wirtualnej. 

K.38. Wspieranie, tworzenie i rozwój biznesów opartych na 

wykorzystywaniu atutów przyrodniczych 

i kulturowych Subregionu, np.  przetwórstwo rolno-

spożywcze, turystyka, oferta spędzania czasu 

wolnego. 

K.39. Promocja i wdrażanie gospodarki obiegu 

zamkniętego. 

C2.3 Silne marki gospodarcze K.40. Wspieranie biznesów w branżach związanych z 

odnawialnymi źródłami energii. 

K.41. Kreowanie i rozwój produktów turystycznych oraz 

rozwój pakietowych ofert turystycznych. 

K.42. Działania wspierające obsługę ruchu turystycznego – 

promocyjne, organizacyjne i  infrastrukturalne. 

K.43. Podniesienie konkurencyjności rolnictwa.  

K.44. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego.  

K.45. Tworzenie i organizacja lokalnych i ponadlokalnych,  

sieciowych targów zdrowej żywności.  

C.2.4 Atrakcyjny rynek pracy K.46. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w 

dostępie do rynku pracy. 
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K.47. Rozwijanie przedsiębiorczości społecznej wspierającej 

lokalne i subregionalny rynek pracy. 

K.48. Wdrażanie i rozwój technologii cyfrowych 

umożliwiających nowe formy pracy.  

K.49. Wspieranie rozwoju i podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych w miejscu pracy.  

K.50. Promocja działań przedsiębiorców w zakresie 

stosowania narzędzi wspierających godzenie rozwoju 

zawodowego i życia rodzinnego (work life balance).  

K.51. Działania wspierające pracowników przedsiębiorstw 

podlegających procesowi transformacji. 

C.3  Bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń Subregionu z zachowanymi walorami przyrodniczymi i 

kulturowymi. 

C3.1 Wysoka efektywność 

energetyczna i wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii 

K.52. Modernizacja budynków  mieszkaniowych  i  

publicznych, w tym z uwzględnieniem podnoszenia 

efektywności energetycznej.  

K.53. Ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego.  

K.54. Wzmacnianie efektywności energetycznej. 

K.55. Rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii.  

K.56. Promowanie i wspieranie energetyki rozproszonej i 

prosumenckiej. 

K.57. Rozwijanie współpracy terytorialnej i 

międzysektorowej w zakresie wykorzystania OZE.  

C3.2 Nowoczesna infrastruktura 

techniczna   

K.58. Rozwój sieci ścieżek rowerowych o znaczeniu 

komunikacyjnym i rekreacyjno-turystycznym. 

K.59. Poprawa dostępności do infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej. 

K.60. Rozwój i poprawa efektywności infrastruktury  

energetycznej, w tym OZE.  
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K.61. Poprawa dostępności do infrastruktury gazowej.  

K.62. Poprawa efektywności i bezpieczeństwa 

funkcjonowania obiektów i infrastruktury 

gospodarowania odpadami. 

K.63. Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej gmin 

Subregionu, w tym budowa, modernizacja dróg, 

rozwój zintegrowanej i nowoczesnej infrastruktury 

komunikacyjnej oraz rozwiniętych form 

zrównoważonego transportu, w tym transportu 

publicznego,  np. centra przesiadkowe. 

K.64. Integracja różnych form transportu poprzez 

inwestycje infrastrukturalne.  

C3.3 Wysoka jakość środowiska i 

przestrzeni  

K.65. Obniżanie emisyjności transportu poprzez 

unowocześnianie taboru.  

K.66. Podnoszenie estetyki przestrzeni publicznych 

opierającej się na wykorzystywaniu i wzbogacaniu 

dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Subregionu. 

K.67. Promocja,  rozwój i integracja komunikacji publicznej  

w układach funkcjonalnych i subregionalnym.  

K.68. Rekultywacja i rewitalizacja obszarów 

poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich.  

K.69. Przywracanie wartości oraz eksponowanie miejsc i 

obiektów zabytkowych, historycznych, symbolicznych. 

K.70. Rozwój terenów zielonych, w tym terenów zieleni 

urządzonej. 

K.71. Podnoszenie odporności przestrzeni na zmiany 

klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe. 

K.72. Informacyjne wzbogacanie przestrzeni publicznych. 

K.73. Podnoszenie świadomości producentów rolnych w 

zakresie odpowiedzialności za środowisko 

przyrodnicze. 



 

  

„Plan Działań Pomocy Technicznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

44 
 

K.74. Działania zabezpieczające gminy Subregionu przed 

deficytem wody. 

K.75. Ochrona terenów przyrodniczo cennych.  

K.76. Ochrona przed hałasem, w szczególności w strefach 

zamieszkania.  

C 3.4 Korzystne warunki 

mieszkaniowe   

K.77. Rozwój budownictwa społecznego i komunalnego.  

K.78. Rozwój nowych form budownictwa mieszkaniowego 

adresowanego do rodzin o niższych dochodach oraz  

młodych rodzin. 

K.79. Przygotowanie uzbrojonych i dostępnych 

komunikacyjnie terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe. 

K.80. Działania przełamujące deficyty w dostępie do 

infrastruktury technicznej podnoszącej komfort życia 

oraz ograniczającej antropopresję na środowisko 

przyrodnicze – sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 

infrastruktura gazowa.  

K.81. Rozbudowa efektywnej infrastruktury i wzmocnienie 

systemu gospodarki odpadami. 

K.82. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz 

rozwiązań z zakresu materiało- i energochłonności w 

gospodarstwach domowych. 

K.83. Eliminacja niskiej emisji. 

C.4 Nowoczesne zarządzanie rozwojem lokalnym i subregionalnym. 

C4.1 Sprawna administracja 

publiczna  

K.84. Szkolenia, kursy, warsztaty eksperckie, studia dla 

administracji i menedżerów lokalnych. 

K.85. Narzędzia na rzecz wymiany doświadczeń między 

menedżerami w Subregionie oraz z innymi 

samorządami w Polsce i w Europie. 
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K.86. Wdrażanie cyfrowych narzędzi zarządzania rozwojem 

lokalnym, w tym rozwój  e-usług publicznych i 

digitalizacja zasobów informacji publicznej. 

K.87. Rozwój systemu zarządzania kryzysowego.  

K.88. Modernizacja wyposażenia służb ratowniczych i 

porządkowych.  

C4.2 Zintegrowane 

planowanie rozwoju  

K.89. Wdrażanie narzędzi wspólnego zarządzania w 

obszarach funkcjonalnych Subregionu. 

K.90. Stała współpraca samorządów w obszarze Subregionu 

i obszarów funkcjonalnych w zakresie opracowywania 

koncepcji rozwojowych, dokumentów planistycznych i 

projektów wdrożeniowych. 

C4.3 Trwała współpraca 

terytorialna  

K.91. Rozwój narzędzi partycypacji społecznej. 

K.92. Prowadzenie monitoringu oczekiwań mieszkańców w 

Subregionie. 

K.93. Promocja atutów Subregionu w otoczeniu. 

 

Przedsięwzięcia zintegrowane i komplementarne  służące osiąganiu 

celów Strategii  
 

W toku prac projektowych opartych na szerokim partnerstwie samorządowym oraz biorąc pod uwagę 

zarysowane obszary strategicznej interwencji poniżej zarysowano grupę przedsięwzięć 

zintegrowanych. Przedsięwzięcia te stanowią grupę wzajemnie komplementarnych podmiotowo i/lub 

przedmiotowo projektów o charakterze inwestycyjnym/lub organizacyjnym i/lub finansowym. Należy 

jednak podkreślić, że ostateczna lista projektów realizujących Strategię Subregionu zostanie określona 

w dokumentach operacyjnych, tj. Programie Wykonawczym zawierającym konkretne projekty 

tworzące przedsięwzięcia zintegrowane w ujęciu terytorialnym oraz inne projekty zintegrowane i 

projekty indywidulane.   
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Ponadto wskazano przedsięwzięcia komplementarne, będące grupą punktowych bądź liniowych 

projektów realizowanych lokalnie lub ponadlokalnie, a wzajemnie się uzupełniających się i 

wpływających na podnoszenie konkurencyjności Subregionu i poszczególnych Subregionalnych 

Obszarów Strategicznej Interwencji.   

Ostatnią grupą instrumentów wdrożeniowych będą projekty lokalne, w tym w szczególności wpisujące 

się w określone kluczowe typy projektów i ukierunkowane na osiągnięcie  celów Strategii Rozwoju 

Subregionu Północnego. 

Nazwa przedsięwzięcia  
zintegrowanego 

OZE  i efektywność energetyczna Subregionu 
Północnego 

Istniejące problemy i wyzwania 
Subregionu lub OSI subregionalnego 
lub układu funkcjonalnego, 
uzasadniające potrzebę realizacji 
przedsięwzięcia (opis sytuacji 
problemowej) 

Przełamanie słabości: 
• wymagający poprawy stan powietrza 

(zanieczyszczanego ze źródeł przemysłowych, 
transportu oraz tzw. niskiej emisji), 

• niskie wykorzystanie alternatywnych rozwiązań w 
zakresie oszczędności energetycznej, w tym 
energooszczędnego oświetlenia. 

 
Wykorzystanie siły: 

• rozwój współpracy w zakresie wykorzystania OZE  
• warunki rozwoju do niektórych  form 

infrastruktury energetycznej OZE,  
• dostępność lokalnie zróżnicowanych 

odnawialnych źródeł energii (biomasa, energia 
geotermalna, energia promieniowania 
słonecznego, energia spadku wody). 

 
Odpowiedź na wyzwanie: 

• zwiększenie odporności i zdolności  adaptacyjnych 
do zmian klimatu na całym obszarze i 
podejmowanie działań na rzecz osiągniecia 
neutralności klimatycznej,  

• zwiększenie efektywności energetycznej  
obiektów publicznych i budynków mieszkalnych i 
przemysłowych,  

• zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej. 
 

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego • racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalnych, 
służąca poprawie lokalnego bezpieczeństwa 
energetycznego, zapewniająca uzyskanie 
efektywności ekonomicznej i przyjazna 
środowisku naturalnemu, a także tworzenie 
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optymalnych warunków do wdrożenia 
najnowszych technologii OZE przy uwzględnieniu 
potencjału lokalnych zasobów energetycznych. 

Charakter terytorialny 
przedsięwzięcia – przedsięwzięcie 
subregionalne lub realizowane w OSI 
subregionalnym lub układzie 
funkcjonalnym 

Subregionalny realizowany w układach OSI - Klaster 
Energii Aglomeracji Częstochowskiej, Klaster Energii 
powiatu częstochowskiego, Klaster Energii powiatu 
kłobuckiego, Klaster Energii powiatu myszkowskiego lub 
w układach powiatów. 

Cel/cele strategii subregionalnej 
realizowane przez projekty 
przedsięwzięcia  

Cel strategiczny: C.3 Bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń i 
środowisko Subregionu z zachowanymi walorami 
przyrodniczymi i kulturowymi: 

• Cel operacyjny: C3.1 Wysoka efektywność 
energetyczna i wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii. 

• Cel operacyjny: C3.2 Nowoczesna infrastruktura 
techniczna. 

• Cel operacyjny: C3.3 Wysoka jakość środowiska i 
przestrzeni. 

Oczekiwane efekty i rezultaty 
realizacji  przedsięwzięcia 

• wzrost bezpieczeństwa energetycznego,  
• zwiększenie udziału źródeł OZE w krajowym 

miksie energetycznym,  
• zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania 

zasobów lokalnych,  
• pobudzenie rozwoju gospodarczego,  
• dywersyfikacja różnych źródeł energii,  
• zwiększenie pewności i ciągłości dostaw energii, 
• zagospodarowanie lokalnie dostępnych zasobów.  

 
Ramowe wskaźniki pomiaru 
produktów i rezultatów 
przedsięwzięcia 

• liczba nowych instalacji opartych na OZE, 
• liczba obiektów podanych termomodernizacji,  

• długość zmodernizowanej lub zbudowanej 
infrastruktury przesyłowej.  

Zgodność ze Strategią Rozwoju 
Województwa Śląskiego 

Cel operacyjny: C.2. Efektywna infrastruktura 
Rozwój proekologicznej infrastruktury wytwarzania, 
magazynowania i przesyłu energii elektrycznej i ciepła, w 
tym rozwój OZE. 

Priorytet i cel szczegółowy programu 
Fundusze dla Śląskiego 2021-2027 

Priorytet: Ekologiczne Śląskie  
Cel szczegółowy: Wspieranie efektywności energetycznej 
i redukcji gazów cieplarnianych.  
Cel szczegółowy:  Wspieranie energii odnawialnej 
zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym z 
określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju.  

Typy projektów tworzących wiązkę 
przedsięwzięcia  

• budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności 
publicznej i w obiektach prywatnych, 
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• wymiana źródeł ciepła i zakup wraz z montażem 
OZE w indywidualnych gospodarstwach 
domowych, 

• rozwój infrastruktury przesyłowej i 
magazynowania energii, 

• termomodernizacja obiektów, w szczególności 
użyteczności publicznej i mieszkalnych.  

 

 

Nazwa przedsięwzięcia  
zintegrowanego 

Subregionalna sieć ścieżek rowerowych  

Istniejące problemy i wyzwania 
Subregionu lub OSI subregionalnego 
lub układu funkcjonalnego, 
uzasadniające potrzebę  realizacji 
przedsięwzięcia (opis sytuacji 
problemowej) 

Przełamanie słabości: 
• nierównomiernie i niewystarczająco rozwinięta 

sieć ścieżek i dróg rowerowych. 
 
Wykorzystanie siły: 

• potencjał przyrodniczy i kulturowy 
predestynujący Subregion do kreowania i 
rozwijania zróżnicowanych typów  turystyki, 

• walory krajobrazowe stanowiące samoistny atut 
jakości życia i atrakcyjności turystycznej, 

• rozwijająca się oferta turystyczna tworzona przez 
samorządy lokalne oraz podmioty gospodarcze 
działające w sektorach turystycznych i 
okołoturystycznych, 

• rozwój agroturystyki i ekoturystyki 
odpowiadający na zmieniający się popyt na rynku 
turystycznym, 

• szlaki turystyczne przebiegające przez obszar oraz 
łączące Subregion z sąsiednimi obszarami, 

• bardzo korzystne warunki środowiskowe dla 
rozwoju turystyki aktywnej i sportowej (np. 
rowerowej, wspinaczki skałkowej, szybownictwa 
etc.). 

 
Odpowiedź na wyzwanie: 

• rozwój infrastruktury turystycznej i 
okołoturystycznej, w tym sieci dróg rowerowych 
pozwalających na wykorzystanie potencjału 
turystycznego Subregionu,  

• rozwój  infrastruktury i sieciowanie  transportu 
rowerowego. 

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego • podniesienie atrakcyjności  turystycznej 
Subregionu, poprawa dostępności obiektów 
licznych atrakcji turystycznych oraz rekreacyjnych 
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i stworzenie spójnej  sieci bezpiecznych dróg 
rowerowych realizujących funkcje zarówno 
turystyczne, jak i komunikacyjne,  

• poprawa jakości życia społeczności lokalnych 
poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, 
wskutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu 
rowerowego oraz pieszego, 

• rozwiązanie problemów w obszarze transportu 
indywidualnego na terenie Subregionu, w 
szczególności w obszarach miejskich, czyli 
narastającej intensywności ruchu 
samochodowego, hałasu, tłoku, korków. 

Charakter terytorialny 
przedsięwzięcia – przedsięwzięcie 
subregionalne lub realizowane w OSI 
subregionalnym lub układzie 
funkcjonalnym 

Subregionalny realizowany w układach OSI – Aglomeracja 
Częstochowska i jej otoczenie funkcjonalne powiaty 
częstochowski, kłobucki i myszkowski 

Cel/cele strategii subregionalnej 
realizowane przez projekty 
przedsięwzięcia  

Cel strategiczny: C. 2 Urozmaicona struktura gospodarcza 
zapewniająca bezpieczeństwo ekonomiczne i 
wykorzystująca potencjały lokalne oraz kwalifikacje 
mieszkańców: 

• Cel operacyjny: C2.3 Silne marki gospodarcze. 
Cel strategiczny: C.3 Bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń i 
środowisko Subregionu z zachowanymi walorami 
przyrodniczymi i kulturowymi: 

• Cel operacyjny: C3.2 Nowoczesna infrastruktura 
techniczna.   

Oczekiwane efekty i rezultaty 
realizacji  przedsięwzięcia  

• podniesienie jakości powiązań komunikacyjnych 

wewnętrznych i zewnętrznych, w tym również 

dróg pieszych i rowerowych, 

• podniesienie atrakcyjności i dostępności  

obiektów turystycznych i rekreacyjnych.  

Ramowe wskaźniki pomiaru 
produktów i rezultatów 
przedsięwzięcia 

• długość wybudowanych ścieżek rowerowych w 
km, 

• liczba korzystających z ścieżek rowerowych w 
osobach,  

• liczba turystów w gminach w ciągu roku.  
Zgodność ze Strategią Rozwoju 
Województwa Śląskiego 

Cel operacyjny: C.2. Efektywna infrastruktura: 
• poprawa powiązań transportowych poprzez ich 

przywrócenie, rozbudowę, modernizację i 
zarządzanie infrastrukturą wzmacniającą 
dostępność i spójność regionu, w tym w zakresie 
(…)  dróg rowerowych, a także wsparcie działań 
na rzecz wzrostu bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego. 

 



 

  

„Plan Działań Pomocy Technicznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

50 
 

Priorytet i cel szczegółowy programu 
Fundusze dla Śląskiego 2021-2027 

Priorytet III: Mobilne Śląskie 
Cel szczegółowy: Wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu 
transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. 
 
Priorytet VII: Śląskie bliżej obywateli 
Cel szczegółowy: Wspieranie zintegrowanego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju 
społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, 
dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i 
bezpieczeństwa na obszarach miejskich. 

Typy projektów tworzących wiązkę 
przedsięwzięcia  

• budowa i rozbudowa tras i dróg rowerowych, 
• budowa ciągów pieszo – rowerowych przy 

drogach, 
• integracja przestrzenna dróg rowerowych, 
• rozwój systemów bezpieczeństwa na drogach 

rowerowych, 
• oznakowanie i system informacji o ruchu 

drogowym,  
• promocja transportu rowerowego,  
• promocja produktów turystycznych związanych z 

infrastrukturą rowerową.  
 

 

Nazwa przedsięwzięcia  
zintegrowanego 

Subregionalny system transportu publicznego  

Istniejące problemy i wyzwania 
Subregionu lub OSI subregionalnego 
lub układu funkcjonalnego, 
uzasadniające potrzebę  realizacji 
przedsięwzięcia (opis sytuacji 
problemowej) 

Przełamanie słabości: 
• rozpraszanie zabudowy powodujące obciążenia 

przestrzeni i środowiska przyrodniczego oraz 

podnoszące koszty realizacji infrastruktury, 

• peryferyjne położenie części gmin,  

• niezadowalający poziom dostępu do usług 

transportu publicznego, szczególnie na obszarach 

wiejskich. 

 
Wykorzystanie siły: 

• szlaki turystyczne przebiegające przez obszar oraz 

łączące Subregion z sąsiednimi obszarami, 

• położenie Subregionu na osi komunikacyjnej 

północ-południe, 

• gminy o wysokiej atrakcyjności rezydencjalnej 

przyciągające nowych mieszkańców (stosunkowo 

wysokie ceny na rynku mieszkaniowym), 
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• połączenia kolejowe Częstochowy z Katowicami, 

Warszawą, Krakowem, Opolem, Wrocławiem. 

 
Odpowiedź na wyzwanie: 

• zwiększenie odporności i zdolności  adaptacyjnych 

do zmian klimatu na całym obszarze i 

podejmowanie działań na rzecz osiągniecia 

neutralności klimatycznej,  

• ochrona i odbudowa wartości przyrodniczych w 

warunkach presji urbanistycznej i cywilizacyjnej, 

• koordynacja polityk przestrzennych i 

rozwojowych  w zakresie rozwoju infrastruktury 

liniowej, w tym transportowej oraz energetycznej,  

• rozwój transportu szynowego i jego integracja z 

innymi systemami transportu, 

• zmniejszenie wpływu systemu  transportowego na 

środowisko i jakość żucia mieszkańców, w tym 

poprzez rozwój elektromobilności , 

• zapewnienie dostępności i integracja różnych 

form transportu poprzez wykorzystanie 

potencjału węzłów transportowych, 

• rozwój Inteligentnych systemów transportowych 

(ITS ). 

 
Cel przedsięwzięcia zintegrowanego • Poprawa dostępności do komunikacji publicznej  

• Zmiana postaw transportowych mieszaków, 
• Ułatwianie dostępu do usług publicznych 

oferowanych w Subregionie. 
• Obniżenie poziomu emisji spalin  z transportu 

samochodowego do  atmosfery 
 

Charakter terytorialny 
przedsięwzięcia – przedsięwzięcie 
subregionalne lub realizowane w OSI 
subregionalnym lub układzie 
funkcjonalnym 

Subregionalny realizowany w układach OSI – Aglomeracja 
Częstochowska i jej otoczenie funkcjonalne i powiaty 
częstochowski, kłobucki i myszkowski 

Cel/cele strategii subregionalnej 
realizowane przez projekty 
przedsięwzięcia  

Cel strategiczny: C.3 Bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń i 
środowisko Subregionu z zachowanymi walorami 
przyrodniczymi i kulturowymi: 

• Cel operacyjny: C3.2 Nowoczesna infrastruktura 
techniczna.  

• Cel operacyjny: C3.3 Wysoka jakość środowiska i 
przestrzeni. 
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Oczekiwane efekty i rezultaty 
realizacji  przedsięwzięcia  

• podniesienie atrakcyjności obszarów  i 
dostępności usług publicznych i turystycznych,  

• obniżenie wpływu transportu na środowisko 
naturalne. 

Ramowe wskaźniki pomiaru 
produktów i rezultatów 
przedsięwzięcia 

• liczba centów przesiadkowych w szt., 
• liczba korzystających z centrów przesiadkowych 

w os.,  
• liczba nowych uruchomionych połączeń 

komunikacji publicznej, 
• liczba osób korzystających  z komunikacji 

publicznej w pasażerokilometr/rok. 
Zgodność ze Strategią Rozwoju 
Województwa Śląskiego 

Cel operacyjny: C.2. Efektywna infrastruktura 
• poprawa powiązań transportowych poprzez ich 

przywrócenie, rozbudowę, modernizację i 

zarządzanie infrastrukturą wzmacniającą 

dostępność i spójność regionu, w tym w zakresie 

dróg, linii kolejowych, szlaków wodnych oraz dróg 

rowerowych, a także wsparcie działań na rzecz 

wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego, 

• wsparcie rozwoju transportu intermodalnego i 

multimodalnego, w tym rozwój centrów 

logistycznych o znaczeniu międzynarodowym o 

wysokiej dostępności transportowej. 

Priorytet i cel szczegółowy programu 
Fundusze dla Śląskiego 2021-2027 

Priorytet III: Mobilne Śląskie 
Cel szczegółowy: Wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej jako 
elementu transformacji w kierunku gospodarki 
zeroemisyjnej. 

Typy projektów tworzących wiązkę 
przedsięwzięcia  

• modernizacja istniejących centrów obsługi 

transportu publicznego,  

• budowa nowych centów przesiadkowych 

integrujących różne gałęzie transportu, 

• unowocześnienie taboru komunikacji publicznej, 

w tym z wykorzystaniem pojazdów 

niskoemisyjnych,  

• promocja  transportu publicznego, 

• rozwój systemów zarządzania informacją  

transportową w tym z wykorzystaniem narzędzi 

ICT,  

• integracja systemów lokalnych w systemie 

subregionalnym i regionalnym,  
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• rozwój sieci tramwajowej i unowocześnienie 

taboru tramwajowego.  

 
 

Nazwa przedsięwzięcia  
zintegrowanego 

Profesjonalna administracja   

Istniejące problemy i wyzwania 
Subregionu lub OSI subregionalne, 
uzasadniające potrzebę  realizacji 
przedsięwzięcia (opis sytuacji 
problemowej) 

Przełamanie słabości: 
• wąski zakres współpracy samorządowej w 

zakresie realizacji partnerskich projektów,  
• peryferyjne położenie części gmin,  
• niezadowalający poziom dostępu do usług 

transportu publicznego, szczególnie na obszarach 
wiejskich, 

• niski poziom rozwoju e-usług publicznych, 
• niewystarczająca koordynacja w zakresie 

planowania rozwoju i kształtowania przestrzeni 
oraz rozwoju infrastruktury liniowej.  

 
Wykorzystanie siły: 

• silna pozycja Częstochowy jako głównego ośrodka 
Subregionu Północnego koncentrującego kapitał 
ludzki i potencjał gospodarczy, 

• rozwój współpracy pomiędzy samorządami np. w 
zakresie wykorzystania OZE.  

 
Odpowiedź na wyzwanie: 

• wzmacnianie partnerstwa, wypracowanie 
mechanizmów przygotowywania i realizacji 
wspólnych projektów,  

• rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów informacji 
publicznych, 

• podnoszenie kompetencji pracowników 
administracji i podnoszenie konkurencyjności 
pracy  w administracji publicznej,  

• podnoszenia jakości usług administracyjnych, w 
tym wdrażanie działań usprawniających obsługę 
klienta. 

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego • podniesienie sprawności i efektywności 
administracji publicznej,  

• zwiększenie efektywności działań inwestycyjnych 
podejmowanych przez samorządy,  

• wzmocnienie roli Subregionu Północnego w 
układzie regionalnym.  

Charakter terytorialny 
przedsięwzięcia – przedsięwzięcie 

Subregionalny  



 

  

„Plan Działań Pomocy Technicznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

54 
 

subregionalne lub realizowane w OSI 
subregionalnym lub układzie 
funkcjonalnym 
Cel/cele strategii subregionalnej 
realizowane przez projekty 
przedsięwzięcia  

Cel strategiczny:  C.4 Nowoczesne zarządzanie rozwojem 
lokalnym i subregionalnym: 

• Cel operacyjny:  C4.1 Sprawna administracja 
publiczna.  

• Cel operacyjny:  C4.2 Zintegrowane planowanie 
rozwoju.  

• Cel operacyjny:  C4.3 Trwała współpraca 
terytorialna.  

 
Oczekiwane efekty i rezultaty 
realizacji przedsięwzięcia  

• wysoko wykwalifikowana kadra  
samorządowa w Subregionie,  

• wysoki poziom wykorzystania narzędzi ICT w procesach 

administracyjnych, 
• wysoka efektywność i spójność rozwiązań 

planistycznych na poziome lokalnym i ponadlokalnym,  
• wysoka dostępność do danych i informacji będących 

podstawą odpowiedzialnych decyzji. 
Ramowe wskaźniki pomiaru 
produktów i rezultatów 
przedsięwzięcia 

• liczba pracowników samorządowych podnoszących 
kwalifikacje, 

• liczba usług publicznych wdrożonych do realizacji drogą 
elektroniczną,  

• liczba zintegrowanych danych,  
• liczba projektów zrealizowanych w partnerstwach 

pomiędzy samorządami,  
• wartość środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych 

na realizację projektów rozwojowych.  
 

Zgodność ze Strategią Rozwoju 
Województwa Śląskiego 

Cel strategiczny D: Województwo śląskie regionem 
sprawnie zarządzanym: 
• Cel operacyjny: D.1. Zrównoważony rozwój terytorialny. 
• Cel operacyjny: D.3. Nowoczesna administracja 

publiczna. 
 

Priorytet i cel szczegółowy programu 
Fundusze dla Śląskiego 2021-2027 

Priorytet  VII- Śląskie bliżej obywateli, CS (i) Wspieranie 
zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 
rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, 
kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej 
turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich. 
Priorytet IX: Pomoc techniczna EFRR  
Priorytet X: Pomoc techniczna EFS 
 

Typy projektów tworzących wiązkę 
przedsięwzięcia  

• szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji i 
umiejętności pracowników samorządowych, 
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• tworzenie baz danych,  
• poprawa dostępu do wysokiej jakości sprzętu 

podnoszących bezpieczeństwo i efektywność 
przetwarzana danych,  

• prowadzenia badań, diagnoz i analiz na potrzeby działań 
rozwojowych,  

• rozwój e-usług publicznych.  
 

 

Nazwa przedsięwzięcia  
zintegrowanego 

Subregion Północny – turystyczny magnes 
województwa  

Istniejące problemy i wyzwania 
Subregionu lub OSI subregionalne, 
uzasadniające potrzebę  realizacji 
przedsięwzięcia (opis sytuacji 
problemowej) 

Przełamanie słabości: 
• lokalne deficyty w rozwoju infrastruktury 

turystycznej, szczególnie obiektów noclegowych, 
• niewykorzystane potencjały lokalne w zakresie 

rozwoju produktów turystycznych oraz usług 
czasu wolnego, 

• niska jakość infrastruktury rekreacyjnej i deficyty 
usług czasu wolnego. 

 
Wykorzystanie siły: 

• wysoka bioróżnorodność i znaczący udział 
obszarów chronionych i cennych przyrodniczo 
(różnorodne formy ochrony, zróżnicowane formy 
krajobrazu, zróżnicowane ekosystemy), 

• potencjał przyrodniczy i kulturowy 
predestynujący Subregion do kreowania i 
rozwijania zróżnicowanych typów  turystyki, 

• rozwijająca się oferta turystyczna tworzona przez 
samorządy lokalne oraz podmioty gospodarcze 
działające w sektorach turystycznych i 
okołoturystycznych, 

• rozwój agroturystyki i ekoturystyki 
odpowiadający na zmieniający się popyt na rynku 
turystycznym, 

• liczne akweny o potencjale rekreacyjnym, 
• silna pozycja Subregionu jako obszaru turystyki 

religijnej (pielgrzymkowej) ze szczególną pozycją 
Jasnej Góry, 

• wysoka atrakcyjność miejsc w Częstochowie oraz 
na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej dla 
organizowania masowych imprez, koncertów.  

 
Odpowiedź na wyzwanie: 

• rozwój infrastruktury turystycznej i 
okołoturystycznej, w tym sieci dróg rowerowych 
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pozwalających na wykorzystanie potencjału 
turystycznego Subregionu,  

• wzmacnianie i wykorzystanie potencjału sektora 
turystycznego Subregionu,  

• podniesienie poziomu aktywności zawodowej, 

• poprawa jakości infrastruktury i oferty kultury i 
czasu wolnego. 

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego • wykorzystanie potencjału turystycznego i 
rekreacyjnego Subregionu Północnego, 

• wykreowanie i rozwój produktów turystycznych 
Subregionu.  

Charakter terytorialny 
przedsięwzięcia – przedsięwzięcie 
subregionalne lub realizowane w OSI 
subregionalnym lub układzie 
funkcjonalnym 

Realizowane w ramach układów lokalnych oraz 
ponadlokalnych w tym w ramach  produktów 
turystycznych np. Jury Krakowsko-Częstochowskiej    

Cel/cele strategii subregionalnej 
realizowane przez projekty 
przedsięwzięcia  

Cel strategiczny: C.1 Możliwości rozwoju mieszkańców i 
społeczności lokalnych: 

• Cel operacyjny:  C1.3 Wysoka aktywność 
mieszkańców. 

Cel strategiczny: C.2 Urozmaicona struktura gospodarcza 
zapewniająca bezpieczeństwo ekonomiczne i 
wykorzystująca potencjały lokalne oraz  kwalifikacje 
mieszkańców: 

• Cel operacyjny:  C2.3 Silne marki gospodarcze.  
 

Oczekiwane efekty i rezultaty 
realizacji przedsięwzięcia  

• wysoka dostępność infrastruktury turystycznej i czasu 
wolnego,  

• wzmocnienie marki turystycznej Subregionu 
Północnego,   

• rozwój istniejących i tworzenie nowych produktów 
turystycznych, 

• rozwój przedsiębiorczości związanej z obsługą ruchu 
turystycznego. 

Ramowe wskaźniki pomiaru 
produktów i rezultatów 
przedsięwzięcia 

• liczba turystów odwiedzjących Subregion,  
• liczba udzielonych noclegów.  

Zgodność ze Strategią Rozwoju 
Województwa Śląskiego 

Cel strategiczny: A  Województwo śląskie regionem 
odpowiedzialnej transformacji gospodarczej: 

• Cel operacyjny: A.3. Silna lokalna 
przedsiębiorczość. 

Cel strategiczny: B Województwo śląskie regionem 
przyjaznym dla mieszkańca: 

• Cel operacyjny: B.2. Aktywny mieszkaniec. 
Priorytet i cel szczegółowy programu 
Fundusze dla Śląskiego 2021-2027 

Priorytet VI: Śląskie dla mieszkańca 
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Cel szczegółowy: (VI) Wzmacnianie roli kultury i 
zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, 
włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. 
Priorytet VII: Śląskie bliżej obywateli 
Cel szczegółowy: (i) Wspieranie zintegrowanego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju 
społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, 
dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i 
bezpieczeństwa na obszarach miejskich. 

Typy projektów tworzących wiązkę 
przedsięwzięcia  

• moderacja i budowa nowych obiektów i infrastruktury 
kultury, rekreacji i czasu wolnego,  

• organizacja wydarzeń związanych z wykorzystaniem 
potencjału kultury i turystyki,  

• promocja oferty turystyki , kultury i czasu wolnego,  
• rozwój ścieżek rowerowych.  

 

 

Nazwa przedsięwzięcia  
zintegrowanego 

Bogactwo przyrody  

Istniejące problemy i wyzwania 
Subregionu lub OSI subregionalne, 
uzasadniające potrzebę  realizacji 
przedsięwzięcia (opis sytuacji 
problemowej) 

Przełamanie słabości: 
• rozpraszanie zabudowy powodujące obciążenia 

przestrzeni i środowiska przyrodniczego oraz 
podnoszące się koszty realizacji infrastruktury. 

• słaba – zwłaszcza na w obszarach powiatów 
ziemskich – dostępność do infrastruktury 
komunalnej, w tym wodnej, kanalizacyjnej, 
gazowej. 

 
Wykorzystanie siły: 

• wysoka bioróżnorodność i znaczący udział 
obszarów chronionych i cennych przyrodniczo 
(różnorodne formy ochrony, zróżnicowane formy 
krajobrazu, zróżnicowane ekosystemy), 

• potencjał przyrodniczy i kulturowy 
predestynujący Subregion do kreowania i 
rozwijania zróżnicowanych typów  turystyki, 

• rozwijająca się oferta turystyczna tworzona przez 
samorządy lokalne oraz podmioty gospodarcze 
działające w sektorach turystycznych i 
okołoturystycznych, 

 
Odpowiedź na wyzwanie: 

• zwiększenie odporności i zdolności  
adaptacyjnych do zmian klimatu na całym 
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obszarze i podejmowanie działań na rzecz 
osiągniecia neutralności klimatycznej,  

• ochrona i odbudowa wartości przyrodniczych w 
warunkach presji urbanistycznej i cywilizacyjnej, 

• zapewnienie wysokiej jakości ładu 
przestrzennego, przy poszanowaniu ograniczeń 
środowiskowych,  

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego • poprawa dbałości i ochrona wyjątkowych walorów 
przyrodniczych,  

• podniesienie poziomu świadomości ekologicznej , 
Charakter terytorialny 
przedsięwzięcia – przedsięwzięcie 
subregionalne lub realizowane w OSI 
subregionalnym lub układzie 
funkcjonalnym 

Realizowane w ramach układów lokalnych oraz 
ponadlokalnych,  

Cel/cele strategii subregionalnej 
realizowane przez projekty 
przedsięwzięcia  

Cel strategiczny: C.3 Bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń i 
środowisko Subregionu z zachowanymi walorami 
przyrodniczymi i kulturowymi. 
• cel operacyjny: C3.3 Wysoka jakość środowiska i 

przestrzeni 
Oczekiwane efekty i rezultaty 
realizacji przedsięwzięcia  

• zachowanie wysokich walorów przyrodniczych. 
• poprawa różnorodności biologicznej na obszarach 

miejskich i pozamiejskich 
Ramowe wskaźniki pomiaru 
produktów i rezultatów 
przedsięwzięcia 

• powierzchnia terenów objętych różnymi formami 
ochrony  

• liczba edukacyjnych tras turystycznych  
Zgodność ze Strategią Rozwoju 
Województwa Śląskiego 

Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem 
wysokiej jakości środowiska i przestrzeni 
Cel operacyjny: C.1. Wysoka jakość środowiska 

Priorytet i cel szczegółowy programu 
Fundusze dla Śląskiego 2021-2027 

Priorytet II: Ekologiczne Śląskie 
Cel szczegółowy: (vii) Wzmacnianie ochrony i zachowania 
przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej 
infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz 
ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia 

Typy projektów tworzących wiązkę 
przedsięwzięcia  

• rozwój form ochrony przyrody, w tym tworzenie 
nowych terenów i  form ochrony przyrody, 

• ochrona siedlisk przyrodniczych oraz wsparcie na rzecz 
ochrony gatunków stanowiących zasoby przyrodnicze 
Subregionu, 

• kampanie informacyjno-edukacyjne  zwiększające 
świadomość ekologiczną społeczeństwa, 

• rewaloryzacja parków miejskich,  
• ogrody botaniczne oraz ekoparki, 
• rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury, 
• podniesienie efektywności planowania i zrządzania 

przestrzenią dostosowane do zasad ochrony środowiska  
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• organizacja wydarzeń związanych z wykorzystaniem 
potencjału przyrodniczego,  

• promocja oferty turystyki ekologicznej.  
 

 

Kluczowe przedsięwzięcia komplementarne   

 

Nazwa przedsięwzięcia 
komplementarnego   

Wysokiej jakości sieć drogowa Subregionu Północnego 

Istniejące problemy i wyzwania 
Subregionu lub OSI subregionalnego 
lub układu funkcjonalnego, 
uzasadniające potrzebę  realizacji 
przedsięwzięcia (opis sytuacji 
problemowej) 

Przełamanie słabości: 
• peryferyjne położenie części gmin,  
• niska jakość dróg lokalnych ogranicza możliwości 

rozwoju społeczno-gospodarczego,  
• wymagający poprawy stan powietrza 

(zanieczyszczanego ze źródeł przemysłowych, 
transportu oraz tzw. niskiej emisji). 

 
Wykorzystanie siły: 

• położenie Subregionu na osi komunikacyjnej 
północ-południe, 

• połączenia kolejowe Częstochowy z Katowicami, 
Warszawą, Krakowem, Opolem, Wrocławiem. 

 
Odpowiedź na wyzwanie: 

• poprawa jakości infrastruktury drogowej. 
 

Cel przedsięwzięcia 
komplementarnego  

• poprawa dostępności i spójności transportowej 
Subregionu,  

• poprawa bezpieczeństwa podróżowania,  
• podniesienie konkurencyjności Subregionu.  

Charakter terytorialny 
przedsięwzięcia – przedsięwzięcie 
subregionalne lub realizowane w OSI 
subregionalnym lub innym układzie 
przestrzennym 

Subregionalny realizowany w układach OSI – Aglomeracja 
Częstochowska i powiaty częstochowski, kłobucki i 
myszkowski 

Cel/cele strategii subregionalnej 
realizowane przez projekty 
przedsięwzięcia  

Cel strategiczny: C.3 Bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń i 
środowisko subregionu z zachowanymi walorami 
przyrodniczymi i kulturowymi: 

• Cel operacyjny: C3.2 Nowoczesna infrastruktura 
techniczna.  

 



 

  

„Plan Działań Pomocy Technicznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

60 
 

Oczekiwane efekty i rezultaty 
realizacji przedsięwzięcia  

• podniesienie jakości drogowych powiązań 
wewnętrznych i zewnętrznych, w tym również 
dróg pieszych i rowerowych, 

• poprawa dostępności do lokalnych ośrodków 
usług, poprawa konkurencyjności i atrakcyjności 
obszarów funkcjonalnych. 

ramowe wskaźniki pomiaru 
produktów i rezultatów 
przedsięwzięcia 

• długość zmodernizowanych i przebudowanych 
dróg w km, 

• długość nowych odcinków dróg w km, 
• roczna liczba użytkowników nowo, 

wybudowanych, przebudowanych, 
rozbudowanych lub  zmodernizowanych dróg w  
pasażerokilometr/rok. 

Zgodność ze Strategią Rozwoju 
Województwa Śląskiego 

Cel operacyjny: C.2. Efektywna infrastruktura: 
• poprawa powiązań transportowych poprzez ich 

przywrócenie, rozbudowę, modernizację i 

zarządzanie infrastrukturą wzmacniającą 

dostępność i spójność regionu, w tym w zakresie 

dróg, linii kolejowych, szlaków wodnych oraz dróg 

rowerowych, a także wsparcie działań na rzecz 

wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego, 

• wsparcie rozwoju transportu intermodalnego i 

multimodalnego, w tym rozwój centrów 

logistycznych o znaczeniu międzynarodowym o 

wysokiej dostępności transportowej. 

 
Priorytet i cel szczegółowy programu 
Fundusze dla Śląskiego 2021-2027 

Priorytet IV: Lepiej połączone Śląskie  
Cel szczegółowy (ii): Rozwój i udoskonalenie 
zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, 
inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę 
dostępu do TEN-T oraz mobilności  transgranicznej. 

Typy projektów w ramach 
przedsięwzięcia  

• modernizacja i przebudowa istniejących 
odcinków dróg, 

• budowa nowych dróg lokalnych poprawiających 
efektywność sieci transportowej, 

• rozwój infrastruktury wspierającej 
elektromobilności,  

• wdrażanie rozwiązań poprawiających 
bezpieczeństwo ruchu drogowego.  
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Nazwa przedsięwzięcia 
komplementarnego   

Subregion Północny przyjazny inwestowaniu 

Istniejące problemy i wyzwania 
Subregionu lub OSI subregionalnego 
lub układu funkcjonalnego, 
uzasadniające potrzebę realizacji 
przedsięwzięcia (opis sytuacji 
problemowej) 

Przełamanie słabości: 
• obszary o niskim poziomie przedsiębiorczości i 

atrakcyjności inwestycyjnej, 

• duże zróżnicowanie występowania instytucji 

otoczenia biznesu – obszary o dużym deficycie 

takich podmiotów, 

• niski udział inwestorów zagranicznych w 

gospodarce Subregionu. 

 
Wykorzystanie siły: 

• silna pozycja Częstochowy jako głównego ośrodka 

Subregionu Północnego koncentrującego kapitał 

ludzki i potencjał gospodarczy, 

• wysoka atrakcyjność inwestycyjna Częstochowy i 
obszaru funkcjonalnego ukształtowanego wokół 
miasta, 

• dostępność zróżnicowanej oferty kształcenia na 
poziomie wyższym. 

 
Odpowiedź na wyzwanie: 

• wykorzystanie istniejących i kreowanie nowych 
terenów inwestycyjnych, 

• podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności 
lokalnych  rynków pracy, 

• rozwój i wykorzystanie potencjału 
intelektualnego, infrastrukturalnego i 
instytucjonalnego biznesu do rozwoju i 
podnoszenia innowacyjności obszaru,  

• podnoszenie konkurencyjności sektora MŚP,  w 
tym poprzez wdrażanie narzędzi i mechanizmów 
zachęcających do rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

 
Cel przedsięwzięcia 
komplementarnego  

• podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności 
inwestycyjnej Subregionu, 

• pobudzanie postaw przedsiębiorczych i rozwój 
sektora MŚP, 

• wzmocnienie siły konkurencyjnej przedsiębiorstw 
działających w Subregionie.  

Charakter terytorialny 
przedsięwzięcia – przedsięwzięcie 
subregionalne lub realizowane w OSI 

Subregionalny realizowany w szczególności  w układach 
OSI – Aglomeracja Częstochowska, lokalne ośrodki 
rozwoju w Kłobucku, Myszkowie, Koniecpolu   
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subregionalnym lub innym układzie 
przestrzennym 
Cel/cele strategii subregionalnej 
realizowane przez projekty 
przedsięwzięcia  

Cel strategiczny: C.2 Urozmaicona struktura gospodarcza 
zapewniająca bezpieczeństwo ekonomiczne i 
wykorzystująca potencjały lokalne oraz  kwalifikacje 
mieszkańców: 

• Cel operacyjny:  C2.1 Wysoka atrakcyjność 
inwestycyjna.  

• Cel operacyjny:  C2.2 Nowoczesny i 
konkurencyjny sektor przedsiębiorstw. 

• Cel operacyjny:  C2.3 Silne marki gospodarcze.  
 

Oczekiwane efekty i rezultaty 
realizacji  przedsięwzięcia  

• wzmocnienie bazy gospodarczej Subregionu, 
• wzrost liczby i wartości inwestycji zagranicznych,  
• wzrost postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców,  
• wzmocnienie  rozpoznawalności produktów 

turystycznych i produktów wytwarzanych na terenie 
Subregionu, 

• silna pozycja przedsiębiorstw z Subregionu w 
łańcuchach popytowo-podażowych. 

Ramowe wskaźniki pomiaru 
produktów i rezultatów 
przedsięwzięcia 

• liczba nowych podmiotów działających w Subregionie,  
• liczba inwestorów zagranicznych,  
• liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na 

1000 mieszkańców.  
 

Zgodność ze Strategią Rozwoju 
Województwa Śląskiego 

Cel strategiczny A: Województwo śląskie regionem 
odpowiedzialnej transformacji gospodarczej: 
• Cel operacyjny: A.1. Konkurencyjna gospodarka. 
• Cel operacyjny: A.2. Innowacyjna gospodarka. 
• Cel operacyjny: A.3. Silna lokalna przedsiębiorczość. 
 

Priorytet i cel szczegółowy programu 
Fundusze dla Śląskiego 2021-2027 

Priorytet I: Inteligentne Śląskie  
Cel szczegółowy: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności 
badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie 
zaawansowanych technologii. 
Cel szczegółowy: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla 
obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i 
instytucji publicznych. 
Cel szczegółowy: Wzmacnianie trwałego wzrostu i 
konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w 
MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. 
Cel szczegółowy: Rozwijanie umiejętności w zakresie 
inteligentnej specjalizacji, transformacji 
przemysłowej i przedsiębiorczości.  

Typy projektów tworzących w 
ramach przedsięwzięcia 

• przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą, w 
szczególności wsparcie może zostać przeznaczone na 
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uzbrojenie terenu w niezbędne media oraz remont bądź 
budowę niezbędnej infrastruktury, 

• instrumenty wsparcia finansowego i doradczego 
przedsiębiorstw i osób  chcących rozpocząć działalność 
gospodarczą,   

• wdrażanie innowacji technologicznych, produkcyjnych i 
organizacyjnych w przedsiębiorstwach, 

• realizacja projektów badawczo-wdrożeniowych 
podejmowanych  we współpracy przedsiębiorca-sektor 
badawczo-rozwojowy lub uczenia wyższa, 

• komercjalizacja wyników prac badawczych i badawczo-
rozwojowych,   

• rozwój systemów informacji gospodarczej,  
• promocja i wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorców 

Subregionu.  
 

 

 

Nazwa przedsięwzięcia 
komplementarnego   

Aktywne pokolenia   

Istniejące problemy i wyzwania 
subregionu lub OSI subregionalnego 
lub układu funkcjonalnego, 
uzasadniające potrzebę  realizacji 
przedsięwzięcia (opis sytuacji 
problemowej) 

Przełamanie słabości: 
• spadek potencjału demograficznego mierzonego 

liczbą ludności zamieszkującej w Subregionie, 
• niekorzystne zmiany wskaźników obciążenia 

demograficznego, 
• niezabezpieczone potrzeby opiekuńcze- w 

szczególności na dziećmi do lat 3 i ich negatywne 
skutki dla rynku pracy, duże zróżnicowanie  
zwłaszcza w gminach wiejskich, 

• niewystarczająca jakość kształcenia w szkołach na 
poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, 

• prognozy demograficzne przewidujące 
utrzymanie negatywnych trendów 
demograficznych w średnim i długim horyzoncie 
czasu (szczególnie dotkliwe w Częstochowie), 

• niski poziom wskaźnika aktywności zawodowej, 
• niska dostępność do usług zdrowotnych (poza 

Częstochową). 
 
Wykorzystanie siły: 

• rozwinięta sieć placówek kształcenia na poziomie 
ponadpodstawowym, 

• dostępność zróżnicowanej oferty kształcenia na 
poziomie wyższym, 
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• dostępność do szerokich usług opieki zdrowotnej 
świadczonych w ramach Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie i Wojewódzkiego 
Szpital Specjalistycznego im. NMP, 

• poprawiająca się sytuacja społeczna wyrażona 
spadkiem osób korzystających z pomocy 
społecznej. 

 
Odpowiedź na wyzwanie: 

• podnoszenie aktywności obywatelskiej i 
partycypacji społecznej,  

• rozwój  usług opiekuńczych i aktywizujących 
seniorów,  

• poprawa dostępności do specjalistycznych usług 
zdrowotnych i wzmocnienie profilaktyki 
zdrowotnej,  

• wykorzystanie kultury oraz edukacji kulturalnej 
jako elementu budowania kapitału społecznego i 
podnoszenia aktywności mieszkańców. 

 
Cel przedsięwzięcia 
komplementarnego  

• poprawa dostępności do wysokiej jakości usług 
społecznych, w tym edukacyjnych, opiekuńczych i 
zdrowotnych, 

• wzmacniania więzi społecznych i 
międzypokoleniowych, 

• aktywizacja  osób starszych,  
• rozwój  możliwości pobudzania zainteresowań 

młodzieży.  
Charakter terytorialny 
przedsięwzięcia – przedsięwzięcie 
subregionalne lub realizowane w OSI 
subregionalnym lub układzie 
funkcjonalnym 

Subregionalny realizowany w układach OSI – Aglomeracja 
Częstochowska i jej otoczenie funkcjonalne i powiaty 
częstochowski, kłobucki i myszkowski 

Cel/cele strategii subregionalnej 
realizowane przez projekty 
przedsięwzięcia  

Cel strategiczny: C.1 Możliwości rozwoju mieszkańców i 
społeczności lokalnych: 

• Cel operacyjny: C1.1 Nowoczesne i efektywne 
usługi społeczne i zdrowotne. 

• Cel operacyjny:  C1.2 Efektywna edukacja i nauka.  
• Cel operacyjny:  C1.3 Wysoka aktywność 

mieszkańców. 
 

Oczekiwane efekty i rezultaty 
realizacji  przedsięwzięcia  

• poprawa jakości i dostępności do specjalistycznych 
usług zdrowotnych,  

• poprawa stanu zdrowia mieszkańców,  
• zwiększenie dostępności i efektywności usług 

społecznych, 
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• wysoka aktywność obywatelska. 
Ramowe wskaźniki pomiaru 
produktów i rezultatów 
przedsięwzięcia 

• liczba mieszkańców gminy zaangażowanych np. w 
budżet obywatelski, 

• liczba podmiotów sektora NGO. 
Zgodność ze Strategią Rozwoju 
Województwa Śląskiego 

Cel strategiczny B: Województwo śląskie regionem 
przyjaznym dla mieszkańca: 

• Cel operacyjny: B.1. Wysoka jakość usług 
społecznych, w tym zdrowotnych. 

• Cel operacyjny: B.2. Aktywny mieszkaniec. 
• Cel  operacyjny: B.3. Atrakcyjny i efektywny 

system edukacji i nauki. 
Priorytet i cel szczegółowy programu 
Fundusze dla Śląskiego 2021-2027 

Priorytet V: Społeczne Śląskie 
Cel szczegółowy: Wspieranie równego dostępu do dobrej 
jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz 
możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu 
do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i 
opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe 
kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także 
kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie 
mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami.  
Cel szczegółowy: Zwiększanie równego i szybkiego 
dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych 
cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do 
mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym 
opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony 
socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony 
socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa 
dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, 
skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i 
usług opieki długoterminowej. 
 
Priorytet VI: Śląskie dla mieszkańca  
Cel szczegółowy: Poprawa równego dostępu do wysokiej 
jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w 
zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia 
się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej 
infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w 
zakresie kształcenia i szkolenia na odległość 
oraz online 

Typy projektów tworzących w 
ramach przedsięwzięcia 

• rozbudowa i poprawa jakości infrastruktury i usług 
opiekuńczy nad dziećmi,  

• organizacja ponadlokalnych systemów  usług 
wsparcia i aktywizacji osób starszych i 
opiekuńczych, w tym wytchnieniach 
(infrastruktura i usługi),  
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• realizacja programów aktywizujących młodzież w 
tym zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,  

• wsparcie mentoringu i współpracy 
międzypokoleniowej. 

 

 

 

 

Nazwa przedsięwzięcia 
komplementarnego   

Kwalifikacje jutra  

Istniejące problemy i wyzwania 
Subregionu lub OSI subregionalnego 
lub układu funkcjonalnego, 
uzasadniające potrzebę  realizacji 
przedsięwzięcia (opis sytuacji 
problemowej) 

Przełamanie słabości: 
• niedostosowanie do potrzeb gospodarki 

kształcenia zawodowego i wyższego, 
• brak kształcenia w zakresie  kształtowania postaw 

przedsiębiorczych, kreatywnych, 
• relatywnie niski poziom PKB wytwarzanego w 

Subregionie, 
• niski poziom wskaźnika aktywności zawodowej, 
• relatywnie wysoka (chociaż spadająca) stopa 

bezrobocia, 
• duży udział młodych osób (do 35 roku życia) w 

ogólnej liczbie bezrobotnych. 
 
Wykorzystanie siły: 

• wysoka atrakcyjność inwestycyjna Częstochowy i 
obszaru funkcjonalnego ukształtowanego wokół 
miasta. 

 
Odpowiedź na wyzwanie: 

• podniesienie poziomu aktywności zawodowej  
• podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności 

lokalnych  rynków pracy, 
• wzrostu jakości kształcenia i usług edukacyjnych 

adresowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i 
dorosłych,  

• rozwój jakości infrastruktury i oferty szkolnictwa 
zawodowego. 

Cel przedsięwzięcia 
komplementarnego  

• wykreowanie oferty wsparcie mieszkańców 
subregionu ukierunkowanej na wzrost aktywności 
zawodowej oraz podnoszenia kompetencji  
niezbędnych na zmieniających się rynku pracy i 
rozwój samozatrudnienia,  

• rozwój efektywnego systemu kształcenia 
zawodowego i reorientacji zawodowej, w tym z 
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większym włączeniem przedsiębiorców i 
zindywidualizowanym podejściem do doradztwa 
zawodowego. 

Charakter terytorialny 
przedsięwzięcia – przedsięwzięcie 
subregionalne lub realizowane w OSI 
subregionalnym lub innym układzie 
przestrzennym 

Subregionalny realizowany w układach OSI – Aglomeracja 
Częstochowska i powiaty częstochowski, kłobucki i 
myszkowski 

Cel/cele strategii subregionalnej 
realizowane przez projekty 
przedsięwzięcia  

Cel strategiczny: C.1 Możliwości rozwoju mieszkańców i 
społeczności lokalnych: 

• Cel operacyjny:  C1.2 Efektywna edukacja i nauka.  
• Cel operacyjny:  C1.3 Wysoka aktywność 

mieszkańców. 
Cel strategiczny: C.2 Urozmaicona struktura gospodarcza 
zapewniająca bezpieczeństwo ekonomiczne i 
wykorzystująca potencjały lokalne oraz kwalifikacje 
mieszkańców: 

• Cel operacyjny:  C2.4 Atrakcyjny rynek pracy.  
Oczekiwane efekty i rezultaty 
realizacji przedsięwzięcia  

• zmniejszenie problemów związanych z 
występowaniem bezrobocia, 

• zwiększenie poziomu aktywności zawodowej,   
• wzrost dochodów mieszkańców.   

Ramowe wskaźniki pomiaru 
produktów i rezultatów 
przedsięwzięcia 

• liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej, 

• liczba osób, które uzyskały kwalifikacje,  
• liczba osób trwale bezrobotnych podejmujących 

zatrudnienie,  
• liczb wspartych i utworzonych podmiotów 

ekonomii społecznej,  
• stopa bezrobocia. 

Zgodność ze Strategią Rozwoju 
Województwa Śląskiego 

Cel strategiczny B: Województwo śląskie regionem 
przyjaznym dla mieszkańca: 

• Cel operacyjny: B.2. Aktywny mieszkaniec. 
• Cel operacyjny: B.3. Atrakcyjny i efektywny system 

edukacji i nauki. 
Priorytet i cel szczegółowy programu 
Fundusze dla Śląskiego 2021-2027 

Priorytet V: Społeczne Śląskie  
Cel szczegółowy: Poprawa dostępu do zatrudnienia i 
działań aktywizujących dla wszystkich osób 
poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, 
zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, 
długotrwale bezrobotnych, oraz grup znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak 
również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez 
promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej.  
Cel szczegółowy: Wspieranie dostosowania pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie 
aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i 
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dobrze dostosowanego środowiska pracy, które 
uwzględnia zagrożenia dla zdrowia. 
Cel szczegółowy: Wspieranie równego dostępu do dobrej 
jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz 
możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu 
do grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, od 
wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i 
zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo 
wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym 
ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
Cel szczegółowy: Wspieranie uczenia się przez całe życie, 
w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia 
umiejętności i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z 
uwzględnieniem umiejętności w zakresie 
przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze 
przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe 
umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, 
ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie 
mobilności zawodowej.  
Cel szczegółowy: Wspieranie aktywnego włączenia 
społecznego w celu promowania równości szans, 
niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz 
zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności 
grup w niekorzystnej sytuacji. 
 
Priorytet VI Śląskie dla mieszkańca  cel szczegółowy w II 

Typy projektów tworzących w 
ramach przedsięwzięcia 

• wsparcie rozwoju usług edukacyjnych na poziomie 
wyższym, 

• rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, 
• wzmacnianie potencjału uczeni wyższych 

Subregionu,  
• rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego,  
• rozwój programów kształcenia dualnego w 

szkolnictwie zawodowym,  
• badania w zakresie potrzeb i kierunków rozwoju 

szkolnictwa zawodowego, 
• adaptacja programów nauczania w obszarze 

szkolnictwa zawodowego do zmian 
gospodarczych, 

• doradztwo zawodowe,  
• wsparcie psychologiczne,  
• pośrednictwo pracy, 
• szkolenia i kursy zawodowe,  
• staże zawodowe, 
• rozwój podmiotów ekonomii społecznej, 
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• dofinansowania na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej,  

• współpraca sektora edukacja-biznes w zakresie 
rozwoju kształcenia praktycznego. 

 

Nazwa przedsięwzięcia 
komplementarnego   

Usługi i nowoczesna infrastruktura komunalna i  
ochrony środowiska  na rzecz bioróżnorodności  

Istniejące problemy i wyzwania 
Subregionu lub OSI subregionalnego 
lub układu funkcjonalnego, 
uzasadniające potrzebę  realizacji 
przedsięwzięcia (opis sytuacji 
problemowej) 

Przełamanie słabości: 
• rozpraszanie zabudowy powodujące obciążenia 

przestrzeni i środowiska przyrodniczego oraz 
podnoszące koszty realizacji infrastruktury, 

• słaba – zwłaszcza na w obszarach powiatów 
ziemskich – dostępność do infrastruktury 
komunalnej, w tym wodnej, kanalizacyjnej, 
gazowej. 

 
Wykorzystanie siły: 

• gminy o wysokiej atrakcyjności rezydencjalnej 
przyciągające nowych mieszkańców (stosunkowo 
wysokie ceny na rynku mieszkaniowym), 

• postępy samorządów w realizacji gospodarki 
odpadami. 

 
Odpowiedź na wyzwanie: 

• zwiększenie odporności i zdolności  adaptacyjnych 
do zmian klimatu na całym obszarze i 
podejmowanie działań na rzecz osiągniecia 
neutralności klimatycznej,  

• poprawa dostępności do infrastruktury 
komunalnej, w szczególności wodnej, 
kanalizacyjnej i gazowej, 

• rozwój infrastruktury dostępu do wody do celów  
bytowych i gospodarczych, 

• dbałość o jakość powierzchniowych i 
podziemnych na terenie całego obszaru, 

• poprawa sprawności  systemu gospodarowania 
odpadami. 

Cel przedsięwzięcia 
komplementarnego 

• zapewnienie dostępu do podstawowego 
wyposażenia w infrastrukturę komunalną  w 
szczególności wodnej, kanalizacyjną oraz dalszy 
rozwój systemu gospodarki odpadami.  

Charakter terytorialny 
przedsięwzięcia – przedsięwzięcie 
subregionalne lub realizowane w OSI 
subregionalnym lub innym układzie 
przestrzennym 

Subregionalny realizowany w układach OSI – Aglomeracja 
Częstochowska i jej obszar funkcjonalny ( głównie w 
zakresie gospodarki odpadami) i powiaty częstochowski, 
kłobucki i myszkowski (głównie w zakresie podstawowej 
infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej i gazowej)  
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Cel/cele strategii subregionalnej 
realizowane przez projekty 
przedsięwzięcia  

Cel strategiczny: C.3 Bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń i 
środowisko Subregionu z zachowanymi walorami 
przyrodniczymi i kulturowymi: 

• Cel operacyjny: C3.2 Nowoczesna infrastruktura 
techniczna.  

• Cel operacyjny: C3.3 Wysoka jakość środowiska i 
przestrzeni.  

• Cel operacyjny: C1.4 Korzystne warunki 
mieszkaniowe.   

Oczekiwane efekty i rezultaty 
realizacji przedsięwzięcia  

• wysoka dostępność infrastruktury wodnej 
kanalizacyjnej i gazowej,  

• podniesienie efektywności gospodarki odpadami oraz 
zmniejszenie jej wpływu na środowisko.  

Ramowe wskaźniki pomiaru 
produktów i rezultatów 
przedsięwzięcia 

• długość oddanej do użytkowania komunalnej 
infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej  gazowej,  

• liczba osób korzystających w gminach w ogólnej liczbie 
mieszkańców.  

Zgodność ze Strategią Rozwoju 
Województwa Śląskiego 

Cel strategiczny C:  Województwo śląskie regionem 
wysokiej jakości środowiska i przestrzeni: 

• Cel operacyjny: C.2. Efektywna infrastruktura. 
Priorytet i cel szczegółowy programu 
Fundusze dla Śląskiego 2021-2027 

Priorytet II: Ekologiczne Śląskie 
Cel szczegółowy: Wspieranie przystosowania się do zmian 
klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z 
uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. 
Cel szczegółowy: Wspieranie dostępu do wody oraz 
zrównoważonej gospodarki wodnej. 
Cel szczegółowy: Wspieranie transformacji w kierunku 
gospodarki o obiegu zamkniętym i 
gospodarki zasobooszczędnej.  
Cel szczegółowy: Wzmacnianie ochrony i zachowania 
przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej 
infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz 
ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia 

Typy projektów tworzących w 
ramach przedsięwzięcia 

• moderacja i budowa nowych odcinków sieci wodnej , 
kanalizacyjnej i gazowej, 

• modernizacja i rozbudowa obiektów gromadzenia i 
przetwarzania odpadów,  

• kształtowanie postaw w zakresie gospodarowania 
odpadami oraz zużycia wody, 

• tworzenie nowych ujęć wody pitnej, 
• realizacja działań w zakresie gospodarki wodnej, w tym 

w zakresie małej retencji, 
• rozwój błękitno-zielonej infrastruktury, 
• ochrona i odbudowa ekosystemów i bioróżnorodności.  
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Oczekiwane rezultaty planowanych działań wraz ze wskaźnikami. 
 

Dla wyznaczonych celów oraz określonych w ich obszarze kierunków działań określono kluczowe 

rezultaty oraz mierniki ich sukcesu. Mierniki te powinny być monitorowane w ramach systemu 

monitorowania Strategii. Dane powinny być gromadzone i analizowane zarówno w układach 

gminnych, jak i w ujęciu całego Subregionu Północnego. Interpretacja poszczególnych zmian 

wskaźników powinna następować w odniesieniu do zmian i trendów zachodzących na poziomie 

regionalnym.  

Dla poszczególnych poniżej  wskazanych wskaźników powinien  zostać  opracowany  Raport otwarcia 

według stanu na koniec 2022 roku, w oparciu o dane pozyskane z systemu statystyki publicznej GUS 

oraz dane poszczególnych jednostek samorządowych Subregionu Północnego.  

 

Cele Planowany rezultat  Wskaźniki monitorowania  Pożądany 
kierunek zmiany 
wskaźnika  

C.1 Możliwości rozwoju mieszkańców i społeczności lokalnych. 

C1.1 Nowoczesne i 
efektywne usługi 

społeczne zdrowotne 

• Poprawa jakości i 
dostępności do 
specjalistycznych usług 
zdrowotnych.  

• Poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców.  

• Zwiększenie dostępności i 
efektywności usług 
społecznych.  

• Liczba zgonów na 
nowotwory i choroby 
układu krążenia na 10. 
tys. mieszkańców. 
 

• Liczba lóżek szpitalnych 
na 10 tys. mieszkańców.  

• Spadek 
 
 
 

• Spadek 
 
 
 

• Wzrost  

C1.2 Efektywna i 
edukacja i nauka  

• Wzmocnicie pozycji 
naukowej placówek 
szkolnictwa wyższego 
działających w 
Subregionie.  

• Wysoka aktywność 
zawodowa mieszkańców.  

• Wysokie kompetencje 
cyfrowe  mieszkańców.   

• Udział osób z 
wykształceniem wyższym 
i średnim w ogólnej 
liczbie mieszkańców.  
 

• Udział pracujących w 
liczbie osób w wieku 
produkcyjnym.   

• Wzrost 
 
 
 

• Wzrost  

C1.3 Wysoka 
aktywność 

mieszkańców  

• Poprawa kondycji fizycznej 

i ogólnego stanu zdrowia 

mieszkańców. 

• Aktywne uczestnictwo w 
wydarzeniach 
kulturalnych, sportowych.  

• Przeciętna długość życia 
w latach.  
 

• Frekwencja w wyborach 
samorządowych. 
 

• Wzrost 
 
 

• Wzrost 
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• Wysoka aktywność 
obywatelska.  

• Liczba uczestników 
imprez kulturalnych.  

 

• Liczba gmin realizująca 
formy partycypacji 
mieszkańców np. budżet 
obywatelski.  

 

• Liczba mieszkańców 

gminy zaangażowanych 

np. w budżet obywatelski. 
 

• Liczba podmiotów 
sektora NGO.  

• Wzrost 
 
 
 

• Wzrost 
 
 
 

• Wzrost 
 
 
 

• Wzrost 

C.2 Urozmaicona struktura gospodarcza zapewniająca bezpieczeństwo ekonomiczne i 

wykorzystująca potencjały lokalne oraz kwalifikacje mieszkańców. 

C2.1 Wysoka 
atrakcyjność 
inwestycyjna  

• Wzmocnienie bazy 
gospodarczej Subregionu. 

• Wzrost liczby i wartości 
inwestycji zagranicznych.  

• Wzrost postaw 
przedsiębiorczych wśród 
mieszkańców.  

• Liczba 
nownozarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarczych. 
 

• Udział podmiotów 
sektora kreatywnego w 
ogólnej liczbie 
podmiotów 
gospodarczych.   
 

• Liczba podmiotów z 
udziałem kapitału 
zagranicznego. 

• Wzrost  
 
 
 

• Wzrost  
 
 
 

• Wzrost  

C2.2 Nowoczesny i 
konkurencyjny sektor 

przedsiębiorstw   

• Wzrost poziomu 
innowacyjności i 
zaawansowania 
technologicznego 
przedsiębiorstw. 

• Podniesienie 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw. 

• Wzmocnienie relacji z 
miejscem prowadzenia 
działalności i 
społecznością lokalną. 

• Liczba patentów w ciągu 
roku.  
 

• Wartość nakładów 
inwestycyjnych w 
przedsiębiorstwach.  
 

• Liczba inicjatyw 
realizowanych w 
partnerstwie samorząd-
biznes.  
 

• Udział  Subregionu w 
wartości PKB 
województwa.  

• Wzrost  
 

• Wzrost  
 
 
 

• Wzrost  
 
 
 
 

• Wzrost  

C2.3 Silne marki 
gospodarcze  

• Wzmocnienie  
rozpoznawalności 
produktów turystycznych 
i produktów 

• Liczba markowych 
produktów turystycznych.  
 

• Wzrost 
 
 

• Wzrost  
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wytwarzanych na terenie 
Subregionu. 

• Silna pozycja 
przedsiębiorstw z 
Subregionu w łańcuchach 
popytowo-podażowych.  

• Liczba podmiotów w 
grupie  najcenniejszych 
Polskich Marek. 
 

 
 

C2.4 Atrakcyjny rynek 
pracy 

• Zmniejszenie problemów 
związanych z 
występowaniem 
bezrobocia. 

• Zwiększenie poziomu 
aktywności zawodowej.   

• Wzrost dochodów 
mieszkańców.   

• Stopa bezrobocia.  
 

• Udział długotrwale 
bezrobotnych w ogólnej 
liczbie bezrobotnych.  

 

• Przeciętny poziom 
wynagrodzenia w 
subregionie i w 
powiatach.   

• Spadek 
 
 

• Spadek  
 
 

• Wzrost  

C.3 Bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń i środowisko Subregionu z zachowanymi walorami 

przyrodniczymi i kulturowymi. 

C3.1 Wysoka 
efektywność 

energetyczna i 
wykorzystanie 

odnawialnych źródeł 
energii 

• Wysoka efektywność 
działania klastrów energii 
w Subregionie. 

• Wzrost udziału energii 
pochodzących ze źródeł 
odnawialnych.  

• Podniesienie poziomu 
efektywności 
energetycznej.   

• Wielkość energii zużytej 
w gospodarstwach 
domowych.  
 

• Zużycie energii w sektorze 
przedsiębiorstw.  
 

• Liczba zmodernizowanych 
obiektów użyteczności 
publicznej.  

• Spadek  
 
 

• Spadek  
 
 

• Wzrost  

C3.2 Nowoczesna 
infrastruktura 

techniczna  

• Wysoka dostępność 
infrastruktury wodnej 
kanalizacyjnej i gazowej.  

• Wysokiej jakości 
zintegrowany system 
komunikacyjny.  

• Liczba wypadków 
drogowych na 1000 
mieszkańców.  
 

• Udział mieszkańców 
obsługiwanych przez 
oczyszczalnie ścieków.  
 

• Udział odpadów 
poddanych recyklingowi.  

• Spadek  
 
 

• Wzrost    
 
 

 
• Wzrost  

C3.3 Wysoka jakość 
środowiska i 

przestrzeni  

• Poprawa jakości 
powietrza.  

• Poprawa jakości i estetyki 
przestrzeni publicznych.  

• Podniesienie 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców.   

• Średnia ilość wody zużytej 
na 1 mieszkańca [m3]. 
 

• Liczba dni z 
przekroczeniem poziomu 
norm jakości powietrza.  
 

• Wielkość emisji pyłowych 
i gazowych.  

• Spadek  
 
 

• Spadek 
 
 
 

• Spadek  
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C3.4 Korzystne 
warunki mieszkaniowe   

• Zahamowanie 
niekorzystnych tendencji 
demograficznych. 

• Wzrost atrakcyjności 
Subregionu jako miejsca 
zamieszkania.  

• Wysoki poziom 
korzystania z 
infrastruktury 
komunalnej.  

• Liczba mieszkań 
oddanych do użytkowania 
na 10 
tys. mieszkańców [szt.]. 

 

• Saldo migracji.  
 

• Udział % mieszkańców 
korzystających z sieci 
wodociągowej [%]. 

• Wzrost  
 
 
 

• Wzrost  
 

• Wzrost 

C.4 Nowoczesne zarządzanie rozwojem lokalnym i subregionalnym. 

 

C4.1 Sprawna 
administracja 

publiczna  

• Wysoko wykwalifikowana 
kadra  
samorządowa w 
Subregionie.  

• Wysoki poziom 
wykorzystania narzędzi 
ICT w procesach 
administracyjnych.  

• Liczba procedur 
realizowanych on-line. 
 
 

• Wartość środków 
pozyskanych ze źródeł 
zewnętrznych na 
realizację projektów 
rozwojowych.  

 
 

• Wzrost 
 
 
 

• Wzrost  

C4.2 Zintegrowane 
planowanie rozwoju  

• Wysoka efektywność i 
spójność rozwiązań 
planistycznych na 
poziome lokalnym i 
ponadlokalnym.  

• Wysoka dostępność do 
danych i informacji 
będących podstawą 
odpowiedzialnych decyzji. 

• Trwałe mechanizmy  
uzgadniania decyzji 
rozwojowych.  

• Odsetek powierzchni  
pokryty miejscowymi 
planami 
zagospodarowania 
przestrzennego [%].  
 

• Liczba cyklicznych 
spotkań samorządów.  

 

• Ilość zrealizowanych 
projektów w 
partnerstwie. 

• Wzrost 
 
 
 
 
 

• Wzrost   
 
 
 

• Wzrost   

C4.3 Trwała 
współpraca 
terytorialna  

• Partnerskie projekty 
podnoszące 
konkurencyjności 
Subregionu.  

• Trwała i efektywna 
współpraca 
z partnerami społeczno-
gospodarczymi. 

• Rosnące zaangażowanie 
mieszkańców w sprawy 
publiczne. 

 

• Liczba inicjatyw samorząd 
-nauka, samorząd-biznes. 
 

• Liczba projektów 
zgłaszanych przez 
mieszkańców do różnych 
form współrządzenia np. 
budżetu 
partycypacyjnego.  

 

• Liczba badań on-line 
wśród mieszkańców nt. 
oczekiwań dot. różnych 
sfer życia. 

• Wzrost 
 
 

• Wzrost  
 
 
 
 
 

• Wzrost  

•  
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Ramowy układ funkcjonalno-przestrzenny Subregionu Północnego 

oraz rekomendacje do polityk przestrzennych   
 

Subregion Północny  to obszar obejmujący 34 jednostki terytorialne na relatywnie, w skali regionu, 

dużym obszarze co może powodować istotne problemy i wyzwania organizacyjne i funkcjonalne w 

procesie zarzadzania. 

Subregion cechuje się monocentrycznym układem z silnym dynamicznym  ośrodkiem wielkomiejskim 

– Aglomeracja Częstochowską pełniąca, zgodnie z zapisami polityki rozwoju województwa śląskiego, 

rolę ośrodka o znaczeniu krajowym.  

Subregion charakteryzuje duży poziom zróżnicowania obejmujący silny ośrodek centralny – 

Częstochowę , ośrodki rozwoju lokalnego – Kłobuck, Myszków, Koniecpol  oraz obszary wiejskie, w tym 

obszary, które ze względu na swoje położenie narażone na ryzyko marginalizacji społeczności ze 

względu na ograniczone możliwości dostępu do usług publicznych w szczególności zdrowotnych i 

edukacyjnych.  

Jednocześnie ukształtowanie struktury przestrzennej w znacznym stopniu determinowane jest i  będzie 

przez  występowanie istotnych wyzwań  demograficznych, zarówno w Subregionie Północnym,  jak i w 

całym województwie śląskim,  przejawiających się  obniżaniem poziomu przyrostu naturalnego, 

migracjami poza obszar Subregionu, w tym emigracją ludzi młodych, co w konsekwencji może 

powodować  obniżanie potencjału zarówno na terenów miejskich, jak i wiejskich całego Subregionu, 

Jednocześnie dostrzega się narastanie procesu suburbanizacji, który wywołuje wzrost potrzeb w 

zakresie rozwoju infrastruktury technicznej oraz usług publicznych na terenach dotychczas 

niezainwestowanych, co skutkuje również często osłabieniem  funkcji wiejskich obszarów tego typu.  

W oparciu o przeprowadzone analizy sfery społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej 

można zarysować ogólny układ funkcjonalno-przestrzenny Subregionu Północnego obejmujący: 

o obszary  intensywnej zabudowy,  

o tereny rolnicze, 

o obszary leśne i obszary zadrzewień, 

o obszary o wysokich walorach środowiskowych, 

o obszary ochrony zagrożenia powodziowego, 
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o kluczowe elementy sieci transportowej, w tym istniejące i planowane korytarze transportu 

drogowego i kolejowego. 

Ponadto w układzie tym wskazuje się kluczowe ośrodki rozwoju o znaczeniu: 

o krajowym – Częstochowę (Aglomerację Częstochowską) – z bezpośrednim otoczeniem, 

o lokalnym – Kłobuck, Koniecpol oraz Myszków wraz z ich potencjalnym otoczeniem 

funkcjonalnym.  

Obszarami funkcjonalnymi są również obszary administracyjne – powiaty ziemskie oraz obszary 

zainicjowanej współpracy w zakresie projektów zintegrowanych np. w ramach klastrów energii.  

Mapa 1 Model funkcjonalno-przestrzenny  

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OpenStreetMap,   GDDKiA, PGW Wody Polskie 
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Biorąc pod uwagę zakres Strategii Rozwoju Subregionu Północnego  oraz wyznaczone cele rozwojowe, 

a także istniejące zapisy dokumentów planistycznych z dotyczących funkcjonowania i kształtowania 

struktury przestrzennej  województwa i gmin, do kluczowych rekomendacji dotyczących procesu 

kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w obszarze Subregionu na poziomie lokalnym 

zaliczyć należy: 

• respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju postulującej harmonijne kształtowanie 

struktury zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej oraz wysokiej jakości środowiska 

naturalnego, 

• ochronę zasobów środowiska, korytarzy ekologicznych i obszarów węzłowych, 

• uwzględnienie uwarunkowań prawnych oraz elementów ochrony wyznaczonych w studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, w szczególności dotyczące: 

o parków krajobrazowych wraz z otulinami, 

o rezerwatów  przyrody i użytków ekologicznych, 

o obszarów specjalnej ochrony ptaków natura 2000, ochrony siedlisk natura 2000, 

o pomników przyrody i stanowisk dokumentacyjnych, 

o korytarzy ekologicznych ponadregionalnych i lokalnych , 

o głównych zbiorników wód powierzchniowych i podziemnych, 

o złóż, 

o gruntów rolnych wysokich klas bonitacyjnych, 

o gruntów leśnych, 

• segregację ruchu pieszych, ruchu rowerowego i samochodowego w obszarach zabudowy 

mieszkaniowej oraz w obszarze obiektów i urządzeń rekreacyjnych i atrakcji turystycznych,  

• kreowanie funkcji usługowych w centrach  gmin na obszarach  koncentracji zabudowy 

mieszkaniowej,   

• przeciwdziałanie „rozlewaniu się” zabudowy na tereny zielone i otwarte, 

• koncentrację zabudowy w zasięgu systemu transportu zbiorowego z uwzględnieniem 

istniejących i planowanych węzłów  komunikacyjnych i centrów przesiadkowych, 

• promowanie stosowania technologii niskoemisyjnych w budownictwie mieszkaniowym 

zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym, 
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• promowanie rozwiązań technologicznych gospodarki obiegu zamkniętego, 

• wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych obszarów mieszkaniowo-usługowych 

charakteryzujących się wysoką jakością rozwiązań przestrzennych, w tym w zakresie 

przestrzeni publicznych, przy racjonalnym ocenianiu zapotrzebowania na tego typu tereny,  

• ograniczenie rozwoju zabudowy mieszkaniowej i produkcyjnej na terenach narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi, 

• stosowanie rozwiązań w zakresie racjonalizacji wykorzystania zasobów wodnych, 

• rewitalizację obiektów poprzemysłowych na cele społeczne, gospodarcze i środowiskowe, 

• rozwój systemu sieci tras rowerowych i pieszo-rowerowych  i ich integracja wewnątrz gmin i 

w układach ponadlokalnych, 

• integrację systemów transportowych indywidualnego i zbiorowego, 

kolejowego, tramwajowego, rowerowego oraz wykorzystanie nowoczesnych, przyjaznych 

środowisku rozwiązań i technologii z dziedziny transportu, 

• rozwój energetyki niskoemisyjnej i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł 

energii, w tym podejmowanie działań wskazujących w dokumentach planistycznych możliwość  

realizacji tego typu inwestycji,  

• realizację błękitno-zielonej infrastruktury, głównie w obszarach miejskich i obszarach 

intensywnej zabudowy,  

• ochronę obszarów lokalizacji zbiorników przeciwpowodziowych, które są elementem systemu 

przeciwpowodziowego.   
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Obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju 

województwa 
 

W Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2030” 5 określono główne potencjały i wyzwania 

obszaru Subregionu Północnego, do których zaliczono: 

• położenie na osi komunikacyjnej północ-południe; północna brama województwa śląskiego, 

• obszary o wysokich walorach środowiskowych i znacznym potencjale turystycznym, 

• zdywersyfikowana struktura gospodarcza i wysoki poziom przedsiębiorczości, 

• rozwinięte rolnictwo ekologiczne, przetwórstwo rolne, agroturystyka, 

• korzystne warunki inwestowania. 

Do problemów zaliczono: 

• wzmacnianie nowych specjalizacji gospodarczych, w tym podnoszących poziom 

innowacyjności gospodarki, 

• skuteczniejsze wykorzystywanie wyjątkowych potencjałów przyrodniczych i kulturowych w 

rozwoju produktów turystycznych, w tym rozwój infrastruktury turystycznej, 

• podniesienie jakości drogowych powiązań wewnętrznych i zewnętrznych, w tym również dróg 

pieszych i rowerowych, 

• przezwyciężanie peryferyjnego położenia części obszarów wiejskich poprzez organizację 

zintegrowanego systemu transportu zbiorowego. 

Ponadto dokument ten identyfikuje prognozy i trendy kształtujące procesy rozwoju regionu, które 

również wzięto pod uwagę formułując wcześniej zdefiniowane cele strategiczne i operacyjne, a 

także kierunki działań Subregionu Północnego. Do najważniejszych tego typu trendów i prognoz 

określonych w Strategii „Śląskie 2030” i istotnych dla Subregionu Północnego zaliczyć należy 

wskazane tam zagadnienia6: 

                                                           
5 www.slaskie.pl 
6 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2030”, www.slaskie.pl 
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• Zmiany klimatyczne, których skutkiem będzie kurczenie się zasobów wody, w tym wody pitnej 

o odpowiedniej jakości, surowców naturalnych i nośników energii, stwarzające zagrożenie w 

kontekście bezpieczeństwa i jakości życia oraz perspektyw rozwoju sektorów bazujących na 

tych zasobach, powstawanie „miejskich wysp ciepła” w miastach oraz utrudnienia w 

rolnictwie, poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych mających na celu zmniejszenie 

zapotrzebowania na surowce i bardziej efektywne ich wykorzystanie oraz zwiększenie odzysku 

surowców wtórnych, w celu zachowania zasobów dla przyszłych pokoleń. 

• Urbanizacja, tworząca bodźce dla rozwoju gospodarczego, będzie zwiększać presję na 

środowisko przyrodnicze, zasoby pożywienia i wody, a niekontrolowana może powodować 

nadmierne koszty ekonomiczne i społeczne. 

• Ubożenie bioróżnorodności i georóżnorodności spowodowane zmianami klimatu, presją 

urbanizacyjną i nadmierną eksploatacją zasobów. 

• Wywołane globalnym ociepleniem pustynnienie obszarów uprawnych oraz niedobory wody w 

lasach. 

• Zwiększenie zachorowań na choroby spowodowane zanieczyszczeniem środowiska oraz 

występowaniem sytuacji epidemicznych. 

• Postępowanie regresywnych tendencji demograficznych na co składa się wydłużenie trwania 

życia, niski poziom dzietności, emigracja osób młodych, szybszy spadek liczby ludności na 

obszarach miejskich w porównaniu z obszarami wiejskimi; jeszcze szybsze tempo wzrostu 

odsetka ludzi w wieku podeszłym (80+). 

• Zmiany na rynku pracy będące następstwem restrukturyzacji gospodarki regionu, w 

szczególności w wyniku postępujących zmian w przemyśle wydobywczym i wiążący się z tym 

spadek zatrudnienia w górnictwie i w branżach okołogórniczych. 

• Zmiany na rynku pracy, w wyniku zastępowania czynnika pracy ludzkiej rozwiązaniami z 

zakresu robotyzacji i automatyzacji, z drugiej strony spadek podaży pracy w krajach OECD, 

zwiększy presję na daleko idącą automatyzację głównych branż przemysłowych i usługowych 

oraz konieczność zwiększonej imigracji z regionów relatywnie młodszych (np. Azji Południowej 

czy Afryki). 

• Kryzys na rynku pracy w skutek recesji gospodarczej wywołanej skutkami pandemii COVID-19. 
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• Nowe style życia, nowe wzorce konsumpcji i mobilności, rosnąca obecność technologii w życiu 

codziennym, również na skutek zagrożenia epidemicznego, poprawienie jakości i dostępu do 

usług oraz lepszego dopasowania opieki do zmieniających się trendów demograficznych. 

• Zmiana struktury zachorowalności, w postaci relatywnie większej częstości występowania 

przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym zwłaszcza chorób układu krążenia i nowotworów 

oraz schorzeń neurodegeneracyjnych (choroby Parkinsona i Alzheimera) i cywilizacyjnych 

(m.in. cukrzyca). 

• Światowy kryzys gospodarczy wywołany rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19.  

• Czwarta rewolucja przemysłowa czyli wprowadzenie technologii umożliwiających komunikację 

między maszynami, upowszechnienie cyfrowych procesów w zarządzaniu produktami i 

robotyzacją, rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych (m.in. chmury 

obliczeniowe, rozwiązania w obszarze wielkich zbiorów danych – big data, Internet Rzeczy – 

ang. Internet of Things, samouczące się maszyny i sztuczna inteligencja) i biomedycznych, 

rosnący popyt na stały dostęp do informacji z jednej strony będzie stwarzać zagrożenie na 

rynku pracy oraz zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, z drugiej nastąpi 

wzrost szybkości i elastyczności procesów produkcyjnych i w związku z tym wzrost 

konkurencyjności gospodarki.  

• Niższy poziom pracochłonności nowoczesnych gospodarek (zmiana na rynku pracy – w tym 

poszerzenie zakresu tzw. pracy zdalnej/mobilnych stanowisk pracy, impuls dla rozwoju tzw. 

przemysłu czasu wolnego (turystyki, sportu, branży kulturalno-rozrywkowej) oraz związanych 

z nią przemysłów kreatywnych, a także wielu usług, w tym medycznych i biotechnologicznych). 

• Zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki oraz eksportu towarów 

zaawansowanych technologicznie; zwiększenie udziału polskich produktów żywnościowych w 

handlu z rynkami zagranicznymi, poprzez wzrost rozpoznawalności polskich marek i ich 

konkurencyjności; napływ inwestycji zagranicznych, w tym w sektorze produkcyjnym; 

zwiększenie stopy inwestycji i poprawa ich jakości, przy większym wykorzystaniu środków 

krajowych. 

• Tworzenie nowych globalnych korytarzy transportowych, w tym na potrzeby rozwoju 

intermodalnego, otwierających nowe rynki i możliwości współpracy gospodarczej.  

• Rozwój przedsiębiorczości i działalności MŚP w sektorze srebrnej gospodarki. 
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• Wzrost cen energii elektrycznej oraz regulacje dotyczące magazynowania gazu, które mogą 

zmniejszyć konkurencyjność branży energetycznej i sektorów energochłonnych w Polsce; 

upowszechnienie się innowacji w całej gospodarce będzie również oznaczało dodatkowy 

impuls do głębokiej przebudowy systemu energetycznego. 

• Zagrożenie procesu integracji europejskiej; osłabienie strefy euro; konsekwencje Brexitu dla 

funkcjonowania wspólnego rynku, sposobu zarządzania gospodarczego w UE. 

• Duże zagrożenie w zakresie szybkiego rozprzestrzeniania się nowych chorób w związku z 

globalizacją i ograniczona odporność lokalnych rynków na światowe kryzysy gospodarcze. 

• Pogłębianie się ruchów migracyjnych – zwiększony napływ imigrantów spowodowany 

zmianami klimatycznymi i zaostrzeniem konfliktów zbrojnych na obrzeżach UE oraz 

narastająca migracja z krajów Europy Wschodniej. 

• Stabilizacja i przywracanie roli średnich miast jako ważnych centrów aktywności społecznej i 

gospodarczej w policentrycznym systemie osadniczym; zmiany w prowadzeniu polityki 

regionalnej; model odpowiedzialnego rozwoju – rozwój społecznie i terytorialnie 

zrównoważony. 

• Rosnąca rola Państwa, które kreuje popyt na innowacyjne produkty i rozwiązania, a poprzez to 

stymuluje powstawanie wysokopłatnych i atrakcyjnych miejsc pracy. 

• Zmiana charakteru procesów globalnej i regionalnej integracji, pogłębiająca się 

wielobiegunowość systemu stosunków międzynarodowych; silne procesy konkurencyjne 

miast metropolitalnych oraz policentrycznych regionów miejskich. 

W strategii regionalnej wskazano wizję rozwoju: Województwo śląskie będzie nowoczesnym regionem 

europejskim o konkurencyjnej gospodarce, będącej efektem odpowiedzialnej transformacji, 

zapewniającym możliwości rozwoju swoim mieszkańcom i oferującym wysoką jakość życia w czystym 

środowisku, której osiągniecie wymagać będzie koncentracji działań na czterech celach strategicznych, 

dla których sformułowano cele operacyjne w perspektywie do roku 2030.  
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Cele Strategii Rozwoju Województw Śląskiego  Śląskie 2030  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2030”, www.slaskie.pl 

 

Istotnym elementem Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2030” jest aspekt Obszarów 

Strategicznej Interwencji (OSI).  

Strategia województwa śląskiego przytacza OSI krajowe wyznaczone w Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2030 (KSRR) oraz definiuje OSI regionalne.  

OSI wyznaczone w KSRR 2030 istotne dla województwa śląskiego to: 

• Śląsk, 

• miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, 

• obszary zagrożone trwałą marginalizacją.  

Ponadto na poziomie województwa wskazano w ujęciu funkcjonalnym układ obejmujący: subregiony, 

metropolie, aglomeracje miejskie oraz obszary wiejskie i miejskie. Ponadto zidentyfikowano 5 grup  OSI 

w ujęciu tematycznym przyporządkowanych do dwóch typów, tj.:  

• OSI konkurencyjne - obszary cenne przyrodniczo oraz  ośrodki wzrostu,  

CEL STRATEGICZNY A 

CEL STRATEGICZNY D 

CEL STRATEGICZNY B 

CEL STRATEGICZNY C 

Województwo śląskie regionem przyjaznym 

dla mieszkańca 

Województwo śląskie regionem sprawnie 
zarządzanym 

Województwo śląskie regionem wysokiej 

jakości środowiska i przestrzeni 

D.1. Zrównoważony rozwój terytorialny 
D.2. Aktywna współpraca z otoczeniem i 
kreowanie silnej marki regionu 
D.3. Nowoczesna administracja publiczna 

A.1. Konkurencyjna gospodarka 
A.2. Innowacyjna gospodarka 
A.3. Silna lokalna przedsiębiorczość 

C.1. Wysoka jakość środowiska 
C.2. Efektywna infrastruktura 
C.3. Atrakcyjne warunki zamieszkania, 
kompleksowa rewitalizacja, zapobieganie i 
dostosowanie do zmian klimatu 
 

 

B.1. Wysoka jakość usług społecznych, w tym 
zdrowotnych 
B.2. Aktywny mieszkaniec 
B.3. Atrakcyjny i efektywny system edukacji i 
nauki 

 

Województwo śląskie regionem odpowiedzialnej 

transformacji gospodarczej 
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• OSI problemowe obejmujące: gminy tracące funkcje społeczno-gospodarcze, gminy z 

problemami środowiskowymi w zakresie jakości powietrza, gminy w transformacji górniczej. 

 

Subregion Północy i jego jednostki terytorialne ujęte są zarówno w OSI krajowych, jak i regionalnych.  

W zakresie OSI krajowych ujęto 1 gminę Subregionu Północnego tj. Koniecpol jako obszar zagrożony 

trwałą marginalizacją. 

W strategii województwa śląskiego w zakresie ujęcia funkcjonalnego Subregion Północy jest jednym z 

4 obszarów – subregionów,  dla których przewidziano wsparcie w ramach instrumentu ZIT. Podział ten 

jest utrwalony w polityce rozwoju województwa śląskiego (dokonany był w pierwszej strategii 

województwa z 2000r.) i stanowi również instrument operacjonalizacji wdrażania instrumentów 

współfinasowanych ze środków UE.  

Zgodnie z zapisami Strategii regionalnej „Subregiony zorganizowane są wokół aglomeracji miejskiej o 

znaczeniu krajowym, która jest zasilana przez swoje bezpośrednie otoczenie funkcjonalne oraz 

wspomagana przez lokalne ośrodki rozwoju. Do kluczowych funkcji wzmacnianych w aglomeracjach 

zaliczyć należy usługi publiczne i infrastrukturę wyższego rzędu, w tym w obszarach, gospodarki, 

technologii i innowacji, kultury, edukacji i nauki, zdrowia, turystyki”. W Subregionie ośrodkiem tym jest 

Miasto Częstochowa – Aglomeracja Częstochowska.  
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Jednocześnie na obszarze Subregionu Północnego 

wskazany jest tzw. lokalny ośrodek rozwoju, w  którym 

zlokalizowane są kluczowe usługi publiczne o 

charakterze ponadlokalnym. Ośrodkiem tego typu są: 

Myszków, Kłobuck oraz Koniecpol.  Strategia Śląskie 

2030 wskazuje że „są to jednostki koncentrujące 

funkcje i usługi dla ludności w szczególności: 

edukacyjne, zdrowotne, związane z bezpieczeństwem, 

gospodarcze, administracyjne, kulturalne etc. 

Szczególną rolę pełnią w odniesieniu do obszarów 

wiejskich położonych w ich otoczeniu, dla których 

stanowią swoiste centra rozwoju usług pozarolnicznych 

i realizują funkcje ośrodków inkubujących 

przedsięwzięcia i projekty aktywizujące te tereny. Z 

tego względu wyzwaniem jest poprawa integracji 

przestrzennej, społecznej i gospodarczej ośrodków 

miejskich będących lokalnymi ośrodkami rozwoju i ich otoczenia, w większości wiejskiego, poprzez 

rozbudowę i modernizację infrastruktury transportowej i systemów transportu zbiorowego, rozwijanie 

i uzupełnianie zakresu usług publicznych: edukacyjnych (głównie na poziomie średnim), ochrony 

zdrowia (zwłaszcza w zakresie specjalistycznych usług medycznych) oraz kultury. Ważna jest również 

realizacja tworzenia i modernizacji infrastruktury technicznej zapewniającej lokalizację firm 

wykorzystujących specyficzny, lokalny potencjał”.    

W strukturze funkcjonalnej województwa wskazuje się również obszary wiejskie oraz miejskie. Na 

obszarach wiejskich dostrzega się potrzebę „poprawy możliwości zatrudnienia i mobilności 

zawodowej, stworzenie warunków do zwiększenia inwestycji okołorolniczych i pozarolniczych oraz 

rozbudowy lokalnej infrastruktury transportowej i poprawy funkcjonowania transportu zbiorowego, 

umożliwiającego dostęp do korzystania z usług publicznych wyższego rzędu. Ponadto niezbędne są 

działania aktywizujące społeczności wiejskie oraz ukierunkowane na poprawę jakości edukacji 

i kształcenia ustawicznego, zachowanie ich różnorodności i spuścizny kulturowej, zachowanie i 

kształtowanie krajobrazu, ochronę i wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego”. Z kolei w 

zakresie obszarów miejskich wskazuje  się  na konieczność podejmowanie „inicjatywy hamujących 

Subregiony województwa i ich ośrodki centralne 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2030” 
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proces utraty dotychczasowych funkcji społeczno-gospodarczych miast poprzez rozwój ich bazy 

ekonomicznej, usług publicznych oraz poprawę jakości przestrzeni”. 

 

 W zakresie OSI regionalnych  Subregion Północny 

i/lub jego gminy są ujęte w obszarach: 

• obszary cenne przyrodniczo - wyzwaniem 

jest ochrona różnorodności biologicznej i 

georóżnorodności, poprawa stosunków 

wodnych i ochrona siedlisk wodno-błotnych 

na obszarach chronionych oraz zwiększenie 

drożności korytarzy ekologicznych. Istotne 

będzie również programowanie i 

prowadzenie na tych terenach 

zrównoważonej polityki rozwoju, godzącej 

interesy ochrony przyrody z rozwojem 

gospodarczym tych obszarów, 

ukierunkowanym na wykorzystanie 

lokalnych potencjałów.  

. OSI – obszary cenne przyrodniczo 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2030” 
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• ośrodki wzrostu, do których jako ważny 

ośrodek wzrostu zaliczono: Miasto 

Częstochowę oraz Kłobuck i Myszków jako 

tzw. uzupełniające ośrodki wzrostu. 

Wskazuje się, że wyzwaniem dla ośrodków 

wzrostu będzie podniesienie poziomu 

innowacyjności w sektorze przedsiębiorstw, 

wzmocnienie potencjału i skali 

oddziaływania oraz pozycji na arenie 

międzynarodowej ośrodków akademickich 

oraz sektora B+R, a także utrzymanie pozycji 

ośrodka wzrostu. Istotny będzie również 

rozwój funkcji metropolitalnych, poprawa 

jakości środowiska i przestrzeni, tworzenie 

atrakcyjnych miejsc pracy poprzez rozwój 

potencjału gospodarczego i zwiększenie 

poziomu inwestycji, pozwalających na 

zatrzymanie procesu „drenażu mózgów” 

przez inne atrakcyjne ośrodki 

metropolitalne.  

• gminy tracące funkcje społeczno-

gospodarcze, do których zaliczono 

Częstochowę oraz Myszków. Dla tego typu 

gmin wskazuje się na potrzebę 

wzmocnienia ich potencjału 

gospodarczego, wzrostu inwestycji sektora 

przedsiębiorstw, rozwoju szeroko pojętych 

usług, poprawy dostępu do oferty 

kulturalnej i rekreacyjnej, a także związane 

są z rozwojem społeczeństwa 

obywatelskiego, aktywizacją 

OSI – ośrodki wzrostu 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2030” 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2030” 

OSI – gminy tracące funkcje społeczno-

gospodarcze 
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mieszkańców, wsparciem procesów rewitalizacyjnych. Wyzwaniem jest również poprawa 

jakości przestrzeni oraz środowiska. 

• gminy z problemami środowiskowymi w 

zakresie jakości powietrza. W strategii 

regionalnej wskazuje się, że powietrze na 

terenie województwa śląskiego jest silnie 

zanieczyszczone, na obszarze Subregionu 

który w całości jest obszarem problemowym 

szczególny problem występuję w 

Częstochowie. W polityce województwa 

skazuje się, że „największym wyzwaniem 

stojącym przed województwem na najbliższe 

lata jest ograniczenie niskiej emisji,  (…) 

Pożądane jest wsparcie rozbudowy sieci 

ciepłowniczej oraz włączenie w nią możliwie 

największej liczby budynków mieszkalnych, 

jak również generowania i wdrażania 

innowacji ograniczających negatywny 

wpływ na środowisko. Gminy ze swojej strony muszą podjąć wyzwanie egzekwowania 

przepisów tzw. „uchwały antysmogowej”. Poprawa jakości powietrza jest kluczowym 

problemem województwa. Zanieczyszczenie powietrza powoduje pogorszenie stanu zdrowia 

mieszkańców, wyzwaniem więc będzie również zapewnienie odpowiedniej profilaktyki i opieki 

medycznej w tym zakresie”. 

OSI – gminy z problemami środowiskowymi w 

zakresie jakości powietrza. 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2030” 
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Subregionalne Obszary Strategicznej Interwencji 
 

W oparciu o analizę struktury przestrzennej oraz identyfikację potrzeb rozwojowych w strukturze 

przestrzenno-funkcjonalnej Subregionu Północnego wskazać można następujące Subregionalne 

obszary strategicznej interwencji:  

• Aglomeracje Częstochowską, dla której kluczowym zakresem wspieranych działań powinno 

być: 

o rozwój funkcji metropolitach, w tym edukacyjnych, naukowych i kulturalnych, 

zdrowotnych, 

o rozwój i integracja układu komunikacyjnego, 

o rozwój sektora nowoczesnych przedsiębiorstw i usług okołobiznesowych, 

o rozwój usług czasu wolnego,  

o rozwój błękitno-zielonej infrastruktury 

o poprawa jakości środowiska i podnoszenie adopcyjności do zmian klimatu;  

• Lokalne ośrodki wzrostu w Kłobucku, Koniecpolu i Myszkowie, w których kluczowymi 

działaniami powinno być: 

o  rozwój usług społecznych i rynkowych, 

o rozwój oferty podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną;  

• Obszary powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego oraz myszkowskiego, w których 

kluczowymi działaniami powinno być: 

o działania w zakresie poprawy dostępności do usług społecznych i rynkowych 

oferowanych w centrach rozwoju,  

o rozwój infrastruktury komunalnej, w tym wodnej, kanalizacyjnej i gazowej;  

• Obszary klastrów energetycznych, w których kluczowymi działaniami powinno być: 

o rozwój infrastruktury energetycznej w oparciu  o OZE,  

o rozwój infrastruktur przesyłowej, 

o działania w zakresie obniżenia emisyjności oraz zapotrzebowania na energię 

elektryczną i  energię cieplną.  

 

Istotne  działania adresowane w układzie  Subregionalnych obszarów strategicznej Interwencji 

określono również w ramach kluczowych przedsięwzięć zintegrowanych.   
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  Subregionalne Obszary Strategicznej Interwencji  

 

System realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania 

dokumentów wykonawczych 
 

Ramy organizacyjne i zasady wdrażania  

 

W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na podstawie porozumienia z  dnia 6 marca  

2015r. 34 jednostki samorządu terytorialnego Subregionu Północnego podpisały Porozumienie                            

o współpracy  ws. opracowania i realizacji Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla 

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Współpraca Stron Porozumienia 

przy programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, monitorowaniu i rozliczaniu Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i powierzenie Gminie Miastu Częstochowa funkcji Lidera 
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Subregionu Północnego oraz nabyte dzięki temu doświadczenie pozwoliło w chwili obecnej 

na sformalizowanie funkcjonującego Porozumienia i przekształcenie go w stowarzyszenie JST o nazwie 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (zwane dalej: Związkiem). 

Głównym celem działalności Związku jest upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej, 

ochrona wspólnych interesów oraz wspieranie jej rozwoju oraz współdziałanie na rzecz efektywnego 

wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. 

Szczegółowe kompetencje i zadania organów Związku oraz sposób pracy Biura Związku określają 

odpowiednie dokumenty,  w tym w szczególności Statut Związku.   

Kluczowe  organy zarządzające procesem planowania i wdrażania Strategii  

 

 

•będące reprezentacją wszystkich samorządów wchodzących w skład stowarzyszenia. Członkiem Związku 
może być każda gmina i powiat znajdujące się na obszarze Subregionu Północnego Województwa 
Śląskiego. 

•Członka Związku na sesji Walnego Zebrania Członków reprezentuje organ wykonawczy gminy 
lub powiatu, bądź osoba desygnowana przez organ wykonawczy Gminy lub Powiatu. Liczba głosów 
poszczególnych członków w Walnym Zebraniu Członków zależy od liczebności społeczności lokalnych

Walne Zebranie Członków 

•zapewnia realizację celów i zadań Związku przez podejmowanie uchwał, stanowisk, decyzji i wszelkich 
istotnych czynności, niezastrzeżonych w Statucie Związku do wyłącznej właściwości innych organów,

•może powoływać komisje i grupy robocze dla realizacji zadań Związku. Komisje i grupy robocze mogą 
wnioskować rozpatrzenie określonych spraw oraz podjęcie uchwał i stanowisk przez Zarząd. Komisje i 
grupy robocze są powoływane bądź dla rozpatrywania spraw o charakterze branżowym (komisje stałe 
Związku), bądź też dla zbadania określonej sprawy (komisje nadzwyczajne).

Zarząd Związku

•kontroluje działalność Zarządu pod względem celowości gospodarowania, jak również zgodności 
podejmowanych działań z postanowieniami prawa i Statutu, przedkłada Walnemu Zebraniu Członków 
wnioski w przedmiocie absolutorium dla Zarządu oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Walne 
Zebranie Członków

Komisja Rewizyjna

•prowadzi sprawy Walnego Zebrania Członków, Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej
•gromadzi, weryfikuje i udostępnienia istotne  informacje z punktu widzenia interesów Członków Związku,
•prowadzi działalność promocyjną oraz organizacyjną w  zakresie spotkań, konferencji  mających 

znaczenie dla rezlizacji celów Związku  
•prowadzi działalność lobbingową  na rzecz działań realizowanych przez Członków Związku wśród 

krajowych i regionalnych instytucji z zakresu administracji rządowej i samorządów

Biuro Związku
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Strategia Subregionu Północnego realizowana będzie w oparciu o w/w ramy organizacyjne, wdrażana 

będzie z poszanowaniem kluczowych zasad polityki europejskiej, krajowej i polityki rozwoju 

województwa śląskiego.  

Kluczowe zasady wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Północnego. 

 

 

 

 

PARTNERSTWA

• oznaczająca, że polityka  rozwoju Subregionu będzie prowadzona przy współpracy licznych 
zaangażowanych partnerów, w oparciu o zawiązywanie trwałych relacji, zapewniających lepszą 
koordynację prowadzonych działań i  zapobiegającym wszelkim formom wykluczenia.

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

•rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych, będzie odbywać się z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 
obecnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

ZINTEGROWANEGO PODEJŚCIA TERYTORIALNEGO

• dopasowaniu interwencji do specyfiki danego obszaru w Subregionie, tak aby precyzyjnie 
odpowiadała ona na różnorodne potrzeby rozwojowe tego obszaru  i wykorzystywała endogeniczny 
potencjał zasobów lokalnych 

KONCENTRACJI TERYTORIALNEJ I TEMATYCZNEJ 

•ukierunkowująca interwencję w ramach polityki na i skoncentrowaniu zasobów, środków i działań 
na kluczowych dla obszaru dziedzin.

OTWARTOŚCI I I ELASTYCZNOŚCI

•polegająca na poszukiwaniu i dostosowywaniu się do zmian otoczenia i sytuacji w Subregionie oraz 
kreowaniu nowych narzędzi realizacyjnych przy zachowaniu trwałości celów Strategii. 



 

  

„Plan Działań Pomocy Technicznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

93 
 

Potencjalne źródła finansowania kluczowych działań wskazanych w Strategii wraz z 

modelem partnerskiej realizacji projektów 

 
Cele i kierunki działań określone w Strategii Rozwoju Subregionu Północnego, wdrażane będą poprzez 

realizację przedsięwzięć i projektów inwestycyjnych i  nieinwestycyjnych.  

Należy podkreślić, że Strategia Rozwoju Subregionu Północnego -  jej priorytety i cele wpisują się w cele 

europejskiej, krajowej i regionalnej polityki rozwoju, co pozwala na oparcie mechanizmu finansowania  

wynikających z niej przedsięwzięć i projektów na źródłach europejskich i krajowych, w tym w ramach 

programów operacyjnych współfinasowanych ze środków UE i narzędzi polityki krajowej związanych z 

zagadnieniami rozwoju gospodarczego, adaptacji do klimatu i ochrony środowiska, energetyki, 

mobilności, rozwoju obszarów wiejskich czy włączenia społecznego.  

Do głównych źródeł finansowania realizacji Strategii  zaliczyć zatem należy: 

• środki budżetu gmin i powiatów obszaru Subregionu Północnego, które będą przeznaczane na 

finansowanie niektórych projektów własnych, służących osiąganiu  celów Strategii, lub  na 

pokrycie tzw. wkładu własnego do projektów i zadań współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych, 

• środki pochodzące z programów pomocowych współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej, w tym w szczególności krajowych programów operacyjnych, programu Fundusze 

dla Śląskiego w okresie 2021-2027, oraz instrumentów Komisji Europejskiej jak np.: Horyzont 

Europa, Life +, Erasmus Plus,  

• środki budżetu państwa, w tym dotacji oraz subwencji oraz w ramach instrumentów krajowych 

np.  Krajowy Plan Odbudowy czy kontrakty terytorialne i sektorowe oraz porozumienia 

terytorialne,   

• środki funduszy celowych, w tym środki Narodowego i Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony 

Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 

• środki budżetu województwa, w tym w ramach pomocy finansowanej oraz na podstawie 

porozumień i wspólnej realizacji zadań, 

• środki międzynarodowych instytucji finansowych wspierających rozwój terytorialny, w tym 

Banku Światowego, czy Europejskiego Banku Inwestycyjnego,  

• środki innych podmiotów publicznych i prywatnych realizujących działania i projekty służące 

osiągnieciu celów rozwoju Subregionu. 
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Zgodnie z założeniami projektu Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-20277 na realizację 

działań, w tym wynikających z niniejszej Strategii, której cele i kierunki działań są zgodne z zapisami 

tego Programu, do roku 2028 zaprogramowano środki pochodzące z EFRR i EFS i środki krajowe w 

wysokości  3,2 mld zł.       

Kluczowe źródła finansowania poszczególnych projektów wdrażających Strategię ZIT określono w 

załączniku nr 3 – Ramowa charakterystyka projektów.  

 

Kluczowe źródła finansowania Strategii  

 
 
W załączniku do niniejszego dokumentu ujęto projekty zidentyfikowane w trakcie prac nad jego 

przygotowaniem wraz z wstępnym zakresem oraz ramami finansowymi. Należy jednak podkreślić,  iż 

praca nad ich konkretyzacją oraz wykreowaniem nowych projektów będzie trwała przez cały czas 

wdrażania Strategii. Projekty takie będą zgłaszane w odpowiednim trybie przez członków Związku Gmin 

i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz partnerów społeczno-gospodarczych.   

                                                           
7 Dokument z  3 listopada 2021 r,  Zarząd Województwa Śląskiego, 
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/program_funduszy_europejskich_dla_slaskiego_2021_2027_przyjety_25112021 

Strategia Subregionu 
Północnego 

środki własne JST

środki z budżetu 
państwa

środki UE

środki podmiotów 
prywatnych

środki instytucji 
finansowych
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Projekty będą ujmowane, w uchwalanym Programie Wykonawczym Strategii określającym grupę 

projektów, których stopnień przygotowania umożliwia ubieganie się o współfinansowanie lub 

finansowanie zewnętrzne.  

Program ten będzie na bieżąco aktualizowany w zakresie ujętych w nim projektów realizacyjnych.  

Szczegółowa procedura aktualizacji Programu wykonawczego oraz szczegółowe kryteria wyboru 

projektów zostaną określone w decyzjach odpowiednich organów Związku.  

W oparciu o kluczową zasadę przygotowania Strategii Rozwoju Subregionu, tj. zasadę partnerstwa 

prowadzony będzie również proces operacjonalizacji i wdrażania tego dokumentu.  

W celu realizacji tej zasady w wymiarze zewnętrznym  w procesie wdrażania Strategii działać będzie 

powołana Komisja ds. współpracy i partnerstwa w skład, której wejdą przedstawiciele nauki, 

przedsiębiorców oraz sektora NGO działających w szczególności w obszarach: 

o społeczeństwa obywatelskiego, 

o organizacji działających na rzecz ochrony środowiska, 

o promowania włączenia społecznego, 

o praw podstawowych, 

o praw osób niepełnosprawnych, 

o równości i niedyskryminacji. 
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 Podmioty procesu wdrażania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe zasady działania Komisji zostaną określone w odpowiednich dokumentach Związku Gmin 

i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 

Przygotowanie i realizacja projektów partnerskich, które powinny być ujmowane w ramach 

aktualizowanego Programu Wykonawczego Strategii, oparte powinno być na ramowych warunkach, 

do których zaliczyć należy:  

• posiadanie lidera partnerstwa; 

• uczestnictwo partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza m.in wspólne 

przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem; 

Wymiar wewnętrzny  Wymiar partnerski  

JST 

Zarząd Związku Subregionu  

Biuro  

Związku 

Subregionu  

Właściwe 

urzędy gmin 

i powiatów  

Komisja ds. 
współpracy i 
partnerstwa 

Walne Zebranie Członków 

Mieszkańcy  

Przedsiębiorcy  

NGO  

Sektor nauki i B+R  

Zarząd  
Województwa 

Śląskiego 

Administracja 

samorządu 

województwa oraz 

administracja 

państwowa  Samorządowy zespół - grupa 

robocza ds. wdrażania i 
monitorowania Strategii  
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• adekwatność udziału partnerów, co oznacza odpowiedni udział partnerów w realizacji projektu 

(wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych 

odpowiadających realizowanym zadaniom). 

Ponadto wspólne realizowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego  powinno uwzględniać 

ramy określone w ustawach: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.  

W procesie wyboru partnerów na etapie wdrążania Strategii należy brać pod uwagę: 

• zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa; 

• oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa; 

• doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów 

o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt 

partnerski); 

• współpraca w trakcie przygotowania projektu. 
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Mechanizm monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii  
 

Strategia Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego stanowi podstawowe narzędzie do 

zarządzania rozwojem społeczno-gospodarczym do 2030 roku. Realizacja ZIT ma na celu przede 

wszystkim promowanie partnerskiego modelu współpracy oraz realizację projektów, które będą 

odpowiedzią na potrzeby, jak i rozwiązaniem problemów występujących na terenie Subregionu 

Północnego przy wykorzystaniu potencjału jaki posiada obszar funkcjonalny. Na skuteczność realizacji 

ZIT wpływać będzie  stopień oraz dynamika wdrażania przyjętych ustaleń strategicznych oraz przyznana 

dla Subregionu Północnego alokacja.  

Narzędziem, które posłuży do oceny procesów zmian, a docelowo stopnia osiągnięcia zdefiniowanej 

wizji rozwoju, jest monitoring. Polega on na analizie postępów realizacji założonych przedsięwzięć i 

projektów, w oparciu o wskaźniki dostosowane do badanego obszaru. Monitoring umożliwia nie tylko 

modyfikację poszczególnych elementów przyjętych ustaleń strategicznych ale może być też 

wykorzystany do ciągłego śledzenia zdarzeń, tendencji i procesów zachodzących w otoczeniu, jak i 

wewnątrz obszaru funkcjonalnego Subregionu Północnego, które mogą mieć pozytywny 

lub negatywny wpływ na osiągnięcie przyjętych celów. Pozwala to na zwiększenie zdolności do szybkiej 

i skutecznej reakcji na zachodzące zmiany. 

Monitoring Strategii Rozwoju Subregionu Północnego  przeprowadzany będzie w dwuletnich 

przedziałach czasowych. Pozwoli to na uzyskanie informacji o: 

o zachodzących procesach na obszarze Subregionu Północnego, 

o skuteczności podejmowanych działań i stopnia ich realizacji, 

o dokonaniu dokładnych analiz porównawczych i tematycznych. 

Wnioski z monitoringu w pierwszej kolejności służyć będą wskazaniu konieczności podjęcia działań 

interwencyjnych służących osiągnięciu zamierzonych celów, a także modyfikacji przyjętych ustaleń 

dla zwiększenia efektywności. Dane na potrzeby prowadzenia procesu monitoringu będą gromadzone  

przez właściwą merytoryczną komórkę organizacyjną Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego na podstawie informacji przekazanych przez członków 

Samorządowego zespołu - grupy roboczej ds. wdrażania i monitorowania Strategii.  Będą to dane  

przede wszystkim z zakresu rzeczowego, kosztów terminów realizacji zadań inwestycyjnych 
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zgłoszonych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. W tym celu rozsyłane będą 

ankiety do poszczególnych JST z Obszaru Funkcjonalnego.  

 

Do kluczowych narzędzi monitorowania Strategii Subregionu Północnego zaliczyć należy:   

• na poziomie JST 

• ankietę monitoringowo - ewaluacyjną przeprowadzoną corocznie w samorządach-

gminach i powiatach  członkowskich, 

• raport o realizacji projektów wdrożeniowych podejmowanych przez Członków Związku 

i partnerów,  

• informacje bieżące samorządów – członków ZGiPSPn o zmianach w zapisach 

dokumentów strategicznych, priorytetach polityki lokalnej oraz planowanych 

koncepcjach projektów mających znaczenie dla realizacji strategii Subregionu, 

• na poziomie Związku: 

• coroczny przegląd programów, strategii i dokumentów branżowych na poziomie 

lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Opracowanie raportu i ewentualnych 

rekomendacji w zakresie aktualizacji Strategii przy udziale Samorządowego Zespołu -

grupy roboczej ds. wdrażania i monitorowania Strategii. 

Na podstawie wyników stosowania powyższych narzędzi i mechanizmów wymiany informacji 

sporządzane będą sprawozdania (przygotowywane co 2 lata)  z realizacji przedsięwzięć zintegrowanych 

z uwzględnieniem zmian warunków realizacji Strategii.  Sprawozdanie zawierać będzie oceny stopnia 

realizacji strategii oraz rekomendacje w zakresie jej aktualizacji lub zmiany mechanizmu wdrażania w 

wymiarze operacyjnym.    

 

W oparciu o zebrane informacje sporządzony zostanie Raport monitoringowy  przekazany do akceptacji 

Zarządowi Związku  i opublikowany na stronie Związku oraz stronach internetowych jego  członków.  

Przyjmuje się, iż odbiorcami monitoringu są następujące podmioty: 

• samorządy gmin członkowskich Związku Subregionu Północnego, 

• Komisja ds. współpracy i partnerstwa,  

• przedsiębiorstwa, 

• organizacje pozarządowe, 

• mieszkańcy obszaru funkcjonalnego. 
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W ramach prowadzenia procedur monitoringu nie przewiduje się zlecania usług podmiotom 

zewnętrznym. Monitoring prowadzony będzie w ramach zakresu czynności pracowników 

samorządowych na poziomie każdego z członkowskiego samorządu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Północnego  Województwa Śląskiego. Następnie dane będą przekazywane do  Biura 

Związku odpowiedzialnego za monitoring oraz koordynatora grupy roboczej ds. wdrażania i 

monitorowania  Strategii. Bezkosztowy sposób prowadzenia monitoringu, prowadzony przez 

pracowników Biura Związku umożliwi prawidłowe zaplanowanie dalszych działań. 

Jawność monitoringu będzie zagwarantowana poprzez: 

• umieszczenie informacji o jego wynikach na stronach internetowych samorządów 

wchodzących w skład Związku, 

• publikację raportów monitorujących w samorządach należących do Obszaru Funkcjonalnego 

Subregionu Północnego. 

 

 

Poniżej przedstawiono wskaźniki produktowe i finansowe realizacji Strategii Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego. 

Wskaźniki produktowe i finansowe wdrażania Strategii  

Wskaźnik Jednostka Źródło danych 

Liczba projektów partnerskich 

realizowanych w ramach ZIT 

Szt. Dane członków Związku  

Liczba projektów partnerskich 

realizowanych poza ZIT 

Szt. Dane członków Związku 

Nakłady własne poniesione na 

realizację zadań w ramach ZIT 

PLN Dane członków Związku 

Środki finansowe pozyskane na 

realizację projektów zapisanych w 

Strategii  

PLN Dane członków Związku 

 

Ponadto w okresach co 2 lata  będą monitorowane i ocenianie kierunki zmian wskaźników do 

założonych rezultatów zaplanowanych działań (zob. rozdział Oczekiwane rezultaty planowanych 

działań wraz ze wskaźnikami). 
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Na poziomie operacyjnym w procesie opracowania poszczególnych projektów zintegrowanych 

wdrażających Strategię Rozwoju Subregionu Północnego podmiot odpowiedzialny za przygotowanie i 

realizację projektu zobowiązany powinien być do przeprowadzenia ewaluacji projektu przed 

przystąpieniem do jego realizacji – ocena ex-ante oraz po jego zakończeniu  ex-post, a wnioski z tych 

badań powinny być ujmowane w sprawozdaniach rocznych, przygotowywanych na potrzeby 

sporządzenia raportu monitoringowego.   
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Załączniki  
Załącznik nr 1 

Analiza zgodności strategii z krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi, 

planistycznymi oraz regulacjami prawnymi dla nowego okresu budżetowania Unii 

Europejskiej 2021-2027  
 

Zgodność celów rozwoju Subregionu Północnego z obszarami Europejskiego Zielonego Ładu  

 Cele Strategii Subregionu Północnego 

Obszary polityki europejski 
Zielony Ład  

C.1 Możliwości 
rozwoju 
mieszkańców i 
społeczności 
lokalnych 

C.2 Urozmaicona 
struktura gospodarcza 
zapewniająca 
bezpieczeństwo 
ekonomiczne i 
wykorzystująca 
potencjały lokalne oraz  
kwalifikacje 
mieszkańców 

C.3 Bezpieczna i 
atrakcyjna 
przestrzeń i 
środowisko 
subregionu z 
zachowanymi 
walorami 
przyrodniczymi i 
kulturowymi 

C.4 Nowoczesne 

zarządzanie rozwojem 
lokalnym i 

subregionalnym. 

 

Klimat  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Energia  ⃝ ⃝  
Przemysł ⃝ ⃝   
Środowisko  ⃝ ⃝ ⃝ 
Rolnictwo  ⃝ ⃝  
Transport  ⃝ ⃝  
Finanse i rozwój regionalny    ⃝ 
Badania  
naukowe i innowacje 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Zgodność celów rozwoju Subregionu Północnego z celami SOR 

 Cele Strategii Subregionu Północnego 

Cele strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju 
do roku 2020  
(z perspektywą do 2030 r.) 

C.1 Możliwości 
rozwoju 
mieszkańców i 
społeczności 
lokalnych 

C.2 Urozmaicona 
struktura gospodarcza 
zapewniająca 
bezpieczeństwo 
ekonomiczne i 
wykorzystująca 
potencjały lokalne oraz  
kwalifikacje 
mieszkańców 

C.3 Bezpieczna i 
atrakcyjna 
przestrzeń i 
środowisko 
subregionu z 
zachowanymi 
walorami 
przyrodniczymi i 
kulturowymi 

C.4 Nowoczesne 

zarządzanie rozwojem 

lokalnym i 
subregionalnym. 

 

Trwały wzrost gospodarczy 
oparty coraz silniej na 
wiedzy, danych i 
doskonałości organizacyjnej 

⃝ ⃝   

Rozwój społecznie wrażliwy i 
terytorialnie zrównoważony 

⃝  ⃝  

Skuteczne państwo i 
instytucje służące wzrostowi 
oraz włączeniu społecznemu 
i gospodarczemu 

⃝   ⃝ 
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Zgodność celów rozwoju Subregionu Północnego z celami KSRR 

 Cele Strategii Subregionu Północnego 

Cele Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 
2030 

C.1 Możliwości 
rozwoju 
mieszkańców i 
społeczności 
lokalnych 

C.2 Urozmaicona 
struktura 
gospodarcza 
zapewniająca 
bezpieczeństwo 
ekonomiczne i 
wykorzystująca 
potencjały 
lokalne oraz  
kwalifikacje 
mieszkańców 

C.3 Bezpieczna i 
atrakcyjna 
przestrzeń i 
środowisko 
subregionu z 
zachowanymi 
walorami 
przyrodniczymi i 
kulturowymi 

C.4 Nowoczesne 

zarządzanie rozwojem 

lokalnym i 

subregionalnym. 

 

Zwiększenie spójności 
rozwoju kraju w wymiarze 
społecznym, gospodarczym, 
środowiskowym i 
przestrzennym 

⃝ ⃝ ⃝  

Wzmacnianie regionalnych 
przewag konkurencyjnych 

⃝ ⃝ ⃝  

Podniesienie jakości 
zarządzania i wdrażania 
polityk ukierunkowanych 
terytorialnie 

   ⃝ 

 

 Zgodność celów rozwoju Subregionu Północnego z celami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” 

 Cele Strategii Subregionu Północnego 

Cele Strategii Rozwoju 
Województwa Śląskiego 
Śląskie 2030 

C.1 Możliwości rozwoju 
mieszkańców i 
społeczności lokalnych 

C.2 Urozmaicona 
struktura gospodarcza 
zapewniająca 
bezpieczeństwo 
ekonomiczne i 
wykorzystująca 
potencjały lokalne 
oraz  kwalifikacje 
mieszkańców 

C.3 Bezpieczna i 
atrakcyjna 
przestrzeń i 
środowisko 
subregionu z 
zachowanymi 
walorami 
przyrodniczymi i 
kulturowymi 

C.4 Nowoczesne 

zarządzanie 

rozwojem lokalnym 

i subregionalnym. 

 

Województwo śląskie 
regionem odpowiedzialnej 
transformacji gospodarczej 

⃝ ⃝ ⃝  

Województwo śląskie 
regionem przyjaznym dla 
mieszkańca 

⃝  ⃝  

Województwo śląskie 
regionem wysokiej jakości 
środowiska i przestrzeni 

⃝ ⃝ ⃝  

Województwo śląskie 
regionem sprawnie 
zarządzanym 

   ⃝ 
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Zgodność celów rozwoju Subregionu Północnego z celami Projektu Programu Fundusze dla Śląskiego  

 Cele Strategii Subregionu Północnego 

Priorytety  Programu Fundusze dla 

Śląskiego  

 

C.1 Możliwości rozwoju 
mieszkańców i 
społeczności lokalnych 

C.2 Urozmaicona 
struktura gospodarcza 
zapewniająca 
bezpieczeństwo 
ekonomiczne i 
wykorzystująca 
potencjały lokalne 
oraz  kwalifikacje 
mieszkańców 

C.3 Bezpieczna i 
atrakcyjna 
przestrzeń i 
środowisko 
subregionu z 
zachowanymi 
walorami 
przyrodniczymi i 
kulturowymi 

C.4 Nowoczesne 

zarządzanie 

rozwojem lokalnym 

i subregionalnym. 

 

Inteligentne Śląskie ⃝ ⃝   

Ekologiczne Śląskie  ⃝ ⃝  
Mobilne Śląskie   ⃝ ⃝  
Lepiej połączone Śląskie   ⃝  
Społeczne Śląskie  

⃝ 
 
 

  

Śląskie dla mieszkańca  ⃝ ⃝  ⃝ 
Śląskie bliżej obywateli  ⃝   ⃝ 
Śląskie w transformacji   ⃝ ⃝ ⃝ 
Pomoc Techniczna EFRR ⃝   ⃝ 
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Załącznik nr 2 

Opis procesu zaangażowania partnerów w pracach nad przygotowaniem założeń i 

projektu Strategii. 
 

 

W proces przygotowania niniejszego projektu Strategii, a wcześniej założeń do Strategii, zaangażowano 

partnerów społeczno-gospodarczych, podmioty reprezentujące  społeczeństwo obywatelskie, 

podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie 

włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych oraz samorządy lokalne.  

Model partycypacji związany z przygotowaniem Strategii Rozwoju Subregionu Północnego będzie 

kontynuowany i rozwijany  w procesie wdrażania i monitorowania Strategii po jej uchwaleniu.  

Jednym z elementów umożliwiających dogłębną diagnozę potencjałów oraz wyzwań dla Subregionu 

Północnego były badania ankietowe przeprowadzone wśród zróżnicowanych grup interesariuszy, 

realizowane metodą ankiety internetowej w okresie sierpień - wrzesień 2021 roku. 

W badaniu udział wzięło 251 mieszkańców, którzy reprezentowali poszczególne jednostki samorządu 

terytorialnego z Subregionu Północnego, 46 przedsiębiorców oraz 50 podmiotów sektora NGO 

reprezentujące różne obszary działania, w tym integracja i pomoc społeczna, rozwój kapitału ludzkiego, 

pomoc niepełnosprawnym, ekonomia społeczna, ochrona środowiska, zachowanie dziedzictwa 

kulturowego, rozwój aktywności  fizycznej.  

Zaangażowanie liczby osób uczestniczących w badaniu ankietowym w podziale na gminy 

jest zróżnicowane i mieści się w przedziale od 0 os. do 42 os.  Dwie gminy ( Panki, Starcza ) nie udzieliły 

żadnej odpowiedzi, natomiast najwięcej odpowiedzi udzielono z gminy Częstochowa  ( 42 os. ) oraz 

gminy Myszków ( 22 os. ). 

I. Wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców 

1. Co jest atrakcją Państwa gminy i subregionu, która może stanowić wizytówkę obszaru 

subregionu? 

Najwięcej, tj. 17% ankietowanych wskazało, że jest to miejsce walor naturalny/środowiskowy, 

natomiast 7%  wymieniło jako Firmę (markę) 
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2. Jak ocenia Pani /Pan jakość życia? 

- odpowiedzi z całego Subregionu Północnego: 

63% dobrze ocenia dostępność do placówek edukacyjnych, natomiast 33% jako źle wskazało 

możliwość skorzystania z komunikacji publicznej w celu skorzystania z usług w innych gminach. 

        - odpowiedzi z obszaru gminy Częstochowy: 

  48% jako dobre zjawisko wskazało na możliwość podjęcia pracy oraz jakość środowiska 

naturalnego,     natomiast 40% źle oceniło dostęp do placówek ochrony zdrowia 

        - odpowiedzi z obszaru powiatu częstochowskiego: 

55% jako dobre zjawisko wskazało na dostępność placówek edukacyjnych, jako złe 35% wskazało 

na możliwość podjęcia pracy oraz możliwość skorzystania z komunikacji publicznej w celu 

skorzystania z usług w innych gminach 

       - odpowiedzi z obszaru powiatu kłobuckiego: 

76% jako dobre zjawisko wskazało na dostępność placówek edukacyjnych, 37% jako złe zjawisko 

wskazało  na możliwość podjęcia pracy 

         - odpowiedzi z obszaru powiatu myszkowskiego: 

 67% jako dobre zjawisko wskazało na dostępność do infrastruktury teleinformatycznej, natomiast 

25% jako złe zjawisko - możliwość skorzystania z komunikacji publicznej w celu skorzystania z usług 

w innych gminach 

3. Jakiej oferty / jakich usług najbardziej brakuje ?   

-  odpowiedzi z całego Subregionu Północnego: 

50% wskazało, że najbardziej brakuje miejsca wypoczynku, natomiast tylko 5% uważa, że brakuje 

usługi edukacyjnej (szkoły) 

        - odpowiedzi z obszaru gminy Częstochowy: 

 20% uważa, że brakuje miejsc wypoczynku, natomiast 3% że brakuje usługi edukacyjnej (szkoły) 

        - odpowiedzi z obszaru powiatu częstochowskiego: 

 14% uważa, że brakuje miejsc wypoczynku, natomiast 3% że brakuje usługi edukacyjnej (szkoły) 
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       - odpowiedzi z obszaru powiatu kłobuckiego: 

 19% uważa, że brakuje miejsc wypoczynku, natomiast 3% że brakuje usługi edukacyjnej (szkoły) 

      - odpowiedzi z obszaru powiatu myszkowskiego: 

 21% uważa, że brakuje miejsc wypoczynku, natomiast 1% że brakuje usługi edukacyjnej (szkoły)  

4. Jakie problemy Pani/Pana zdaniem występują w sferze technicznej i infrastrukturalnej? 

-  odpowiedzi z całego Subregionu Północnego: 

47% wskazało, że brak jest infrastruktury telekomunikacyjnej w tym internetowej 

        - odpowiedzi z obszaru gminy Częstochowy: 

         35% uważa, że występuje ograniczona miejsc parkingowych 

        - odpowiedzi z obszaru powiatu częstochowskiego: 

        56% uważa, że brak jest ścieżek rowerowych 

      - odpowiedzi z obszaru powiatu kłobuckiego: 

        64% uważa, że brak jest infrastruktury gazowej 

       - odpowiedzi z obszaru powiatu myszkowskiego: 

        33% uważa, że brak jest ścieżek rowerowych 

5. Jakie Pani/Pana zdaniem występują problemy społeczne? 

-  odpowiedzi z całego Subregionu Północnego: 

44% uważa że problemem jest emigracja młodych 

        - odpowiedzi z obszaru gminy Częstochowy: 

51% uważa, że problemem jest bezdomność 

        - odpowiedzi z obszaru powiatu częstochowskiego: 

44% uważa, że problemem jest emigracja młodych 

         - odpowiedzi z obszaru powiatu kłobuckiego: 
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39% uważa, że emigracja  stanowi średni problem 

        - odpowiedzi z obszaru powiatu myszkowskiego: 

47% uważa, że problemem jest emigracja młodych 

6. Jak silnie wskazana cecha charakteryzuje społeczność lokalną? 

-  odpowiedzi z całego Subregionu Północnego: 

32% wskazuje, że silną  cechą jest dbałość o prywatne obejścia,  68% wskazuje, że rodzina i więzi 

sąsiedzkie są przeciętną cechą, natomiast 37% uważa, że cechą która słabo reprezentuje 

społeczność gmin jest zaangażowanie społeczne mieszkańców 

7. Gdzie korzystają Państwo z usług i udogodnień we wskazanych zakresach? 

        -  odpowiedzi z całego Subregionu Północnego: 

 57% korzysta z rekreacji i sportu we własnej gminie, 51% korzysta z oferty rozrywkowej i kulturalnej 

w innej   gminie Subregionu Północnego 

8. Czy rozważa Pani/Pan zmianę miejsca zamieszkania poza na stałe poza Gminę?  

-  odpowiedzi z całego Subregionu Północnego: 

71% odpowiedziało że NIE, 18% odpowiedziało że TAK – poza subregion północny, 11% 

odpowiedziało że TAK – do innej gminy w subregionie północnym 

        -  odpowiedzi z obszaru gminy Częstochowy: 

 49% odpowiedziało że NIE, 39% odpowiedziało że TAK – poza subregion północny, 12% 

odpowiedziało że TAK – do innej gminy w subregionie północnym 

        - odpowiedzi z obszaru powiatu częstochowskiego: 

 77% odpowiedziało że NIE, 12% odpowiedziało że TAK – poza subregion północny, 11% 

odpowiedziało że TAK – do innej gminy w subregionie północnym 

        - odpowiedzi z obszaru powiatu kłobuckiego: 

78% odpowiedziało że NIE, 16% odpowiedziało że TAK – poza subregion północny, 7% 

odpowiedziało że TAK – do innej gminy w subregionie północnym 

       - odpowiedzi z obszaru powiatu myszkowskiego: 



 

  

„Plan Działań Pomocy Technicznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

109 
 

72% odpowiedziało że NIE, 15% odpowiedziało że TAK – poza subregion północny, 13% 

odpowiedziało że TAK – do innej gminy w subregionie północnym 

   

  II. Wyniki badania ankietowego wśród przedsiębiorców 

1. Proszę określić w jakim stopniu poniższe cechy opisują Gminę i jej otoczenie funkcjonalne 

(subregion)? 

63% ankietowanych odpowiedziało, że gmina jest dobrze powiązana infrastrukturalnie z 

otoczeniem funkcjonalnym oraz że cechują ją dobry stan i dostępność 

        2.  Najważniejsze usługi, które należy rozwinąć na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 

 17% uważa, że ze strony gminy lub/i jednostek gminnych należy rozwinąć usługi umożliwiające ulgi                      

w systemie podatkowym zachęcające do prowadzenia działalności, 14% uważa, że ze strony całego 

subregionu należy rozwinąć usługi w zakresie promocji firm oraz ich produktów, 9% uważa, że ze 

strony  podmiotów prywatnych należy rozwinąć usługi szkoleniowe dla właścicieli i menedżerów  

3. Jaka konkretna oferta wsparcia/współpracy w rozwoju firmy ze strony instytucji otoczenia 

biznesu /   samorządu gospodarczego byłaby najbardziej oczekiwana przez firmę? 

       Na pierwszym miejscu uznano, że powinny to być częstsze i łatwiej dostępne dotacje na otwarcie 

działalności, pomoc prawna w walca z nadgorliwymi urzędnikami ZUS i US którzy gnębią 

bezpodstawnie firmy a następnie wsparcie finansowe oraz profesjonalne doradztwo 

      4. Czy  poleciliby Państwo Subregion do inwestowania? 

     95% odpowiedziało TAK, a jedynie 5% NIE 

      5. Czy Pani/Pana firma jest członkiem instytucji otoczenia biznesu/samorządu gospodarczego lub 

jest   zainteresowana przynależnością do samorządu gospodarczego? 

38% odpowiedziało że należy, 39% nie należy i nie planuje przynależeć, a 23% że nie należy ale są 

zainteresowani przynależnością 

 

     6. W jakich obszarach gospodarczych powinna się rozwijać Państwa Gmina i subregion? 
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Na pierwszym miejscu uznano, że powinna to być szeroko pojęta turystyka (gastronomia, noclegi, 

imprezy, "eventy", usługi około turystyczne, uprawienie sportów, imprezy kulturalne, koncerty, 

rękodzieło itd.), z racji na walory przyrodnicze i rozpoznawalną markę Jury eko-rolnictwo (produkcja 

owoców, warzyw, miodu, nabiału, hodowla i przetwórstwo ryb, zbiór płodów runa leśnego, 

zielarstwo), handel, produkcja przemysłowa 

    

III.  Wyniki badania ankietowego w grupie podmiotów sektora NGO: 

     1.  Jak oceniacie Państwo poziom aktywności mieszkańców Gminy i subregionu? 

Zarówno w odniesieniu do gminy 24% jak i całego subregionu 16 % ankietowani uważają, że 

społeczność lokalna jest bardzo zróżnicowana pod względem   aktywności, wśród ogółu 

mieszkańców słabo angażujących się w rozwój wyróżniają się środowiska liderów i aktywistów 

działających na rzecz gminy lub wspólnot lokalnych 

2. Wokół jakich wartości i celów można najłatwiej skupić mieszkańców? W jaki rodzaj działań 

można    najłatwiej włączyć mieszkańców? 

     ponad 50% odpowiedziało, że działania integrujące społeczności oraz charytatywne 

3. W jakich dziedzinach działania sektora pozarządowego stanowić mogą najważniejsze 

uzupełnienie i  wzbogacenie wobec działań samorządu? 

74% uznało, że są to działania dot. rozwiązywania problemów 

 

  

Zgodnie z art. 34 ust. 15 pkt 6 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 , Strategia ZIT wymaga 

zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących 

społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty 

odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób 

niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem 

Strategii.  
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Chcąc wypełnić powyższe warunki, Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego w terminie od 28 kwietnia do 15 maja 2022 roku przeprowadziło nabór 

na partnerów, który został opublikowany przez wszystkie samorządy Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego. W ramach naboru zaproszono również drogą mailową organizacje 

pozarządowe, przedsiębiorców, związki zawodowe oraz uczelnie wyższe działające na terenie 

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego do zgłoszenia swojego udziału w procesie 

opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Subregionu Północnego województwa Śląskiego 

na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030”.  

 
W rezultacie naboru do prac włączonych zostało  25 partnerów: 

1. REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W CZĘSTOCHOWIE 

2. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii 

3. Stowarzyszenie zwykłe. Organizacja Ekologiczna "EKO-HUTKI" 

4. STOWARZYSZENIE EKO POCZESNA 

5. Eco-Team Sp. z o.o. Sp.k. 

6. Zakład Usługowo Handlowy Paweł Białek 

7. Urząd Gminy Poczesna 

8. LOKALNY KLUB LIDEREK 

9. PHU Katarzyna Kowalczyk , NIP 949- 153- 28- 62 

10. Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Częstochowie 

11. Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 

12. Bank Pekao S.A 

13. "Chce Ci się?" Grupa Biegowa 

14. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Częstochowa 

15. Angielsko-Polskie Przedszkole Niepubliczne SOWA 

16. NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Sp. z o.o 

17. POLISWARCIE.PL Szymon Pośpiech 

18. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział Częstochowa 

19. Naczelna Organizacja Techniczna Rada w Częstochowie 

20. Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy 

21. Fundacja Oczami Brata 
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22. Fundacja Chrześcijańska "Adullam" 

23. Fundacja Dla Rozwoju 

24. MIASTO SPORTU 

25. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej 

 

Wyłonionym parterom przekazano „Założenia Strategii Rozwoju Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego na lata 2021-20277, z perspektywą do 2030 roku” będące wersją wstępną 

projektu Strategii, w celu zapoznania się z ich treścią. Partnerzy mieli możliwość składania uwag do 

treści dokumentu oraz zgłaszania propozycji koncepcji przedsięwzięć poprzez elektroniczny formularz. 

Dodatkowo partnerzy zgłosili 19 propozycji projektów/przedsięwzięć celem uwzględnienia ich w 

Strategii Rozwoju Subregionu Północnego, jako wyraz głosu społecznego wskazującego na dodatkowe 

obszary działalności związane z integracją Subregionu Północnego. Każde ze zgłoszonych przedsięwzięć 

oddziałuje na cały obszar Subregionu Północnego lub na jego znaczną część oraz jest  komplementarne 

w stosunku do kierunków działań i przedsięwzięć uwzględnionych w projekcie Strategii (przekazanej w 

roboczej wersji).   

 

 

 

 


