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 CEL OGÓLNY  C1. Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności lokalnego 
rynku pracy 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE Problem 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 na rzecz realizacji 

celu 

Preferowane typy 
operacji 

C1.2. Wzrost 
przedsiębiorczych 
kompetencji 
mieszkańców, w tym 
w zakresie 
wykorzystywania 
zasobów na rzecz 
tworzenia 
produktów lub usług 
lokalnych o wysokiej 
konkurencyjności. 

 

Pg6. deficyt kadr na 
lokalnym rynku pracy 
– emigracja 
zarobkowa i 
niedostosowanie 
kształcenia do potrzeb 
przedsiębiorców, 
Pg1. niski poziom 
przedsiębiorczości (m. 
in. wśród ludzi 
młodych) – niski 
poziom 
innowacyjności, 
ograniczony kapitał 
wiedzy, opory 
mentalne przed 
zakładaniem 
przedsiębiorstw, 
Pg4. niski poziom 
innowacyjności firm i 
mieszkańców, 
Pg11.niewystarczające 
kompetencje młodych 
mieszkańców w 
kształtowaniu swoich 
karier zawodowych 
Pg12. wymagające 
podniesienia 

INKUBATOR 

DOBRYCH KADR 

 

 poprawa zdolności 
do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy 
i pozostających bez 
zatrudnienia 
poprzez: 
identyfikację 
potrzeb, 
kompleksowe i 
indywidualne 
pośrednictwo pracy 
lub poradnictwo 
zawodowe;  

 podnoszenie 
kompetencji i 
kwalifikacji poprzez 
szkolenia zawodowe, 
staże i praktyki; 

 subsydiowanie 
zatrudnienia wraz z 
wyposażeniem, 
doposażeniem 
stanowisk pracy 

 wzmacnianie 
potencjału 
społecznego i 
zawodowego 
lokalnych 



kompetencje 
przedsiębiorców w 
zakresie rozwoju 
prowadzonej 
działalności, 
wdrażania innowacji, 
pozyskiwania dotacji 
Wg19. Niewielka chęć 
do przemieszczania 
się, niska skłonność do 
zmiany zawodu, słabe 
zainteresowanie 
zdobywaniem wiedzy 
pozaszkolnej. 

społeczności 
poprzez działania 
oparte o 
samopomoc i 
wolontariat, 
działania 
środowiskowe, 
prozatrudnieniowe i 
edukacyjne. 

 
 

 
 
 
 
CEL OGÓLNY  C3. Podnoszenie skuteczności w rozwiązywaniu problemów społecznych i rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego silnego kapitałem zaufania 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE Problem 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 na rzecz realizacji 

celu 

Preferowane typy 
operacji 

C3.1. Wzrost 
dostępności usług 
społecznych, w tym 
aktywizujących i 
integrujących 
społeczność lokalną. 

 

Ps13. deficyt 
infrastruktury opieki 
dla osób starszych 
Ps16. starzenie się 
społeczeństwa 
Ws8. Niezadowalający 
poziom i dostępność 
usług medycznych. 
Ws16. Deficyty w 
infrastrukturze i 
wsparciu 
instytucjonalnym dla 
inicjatyw społecznych 

SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ 

ROZWOJU – 

INFRASTRUKTURA 

USŁUG 

SPOŁECZNYCH 

 

 rozwój 
mieszkalnictwa 
socjalnego, 
wspomaganego i 
chronionego oraz 
infrastruktury usług 
społecznych poprzez 
adaptację 
zdegradowanych 
budynków na 
mieszkania socjalne, 
wspomagane i 
chronione oraz 
centra usług 
społecznościowych 

C3.1. Wzrost 
dostępności usług 
społecznych, w tym 
aktywizujących i 
integrujących 
społeczność lokalną. 

 

Ps12. mała liczba 
podmiotów 
świadczących usługi 
opiekuńcze dla: dzieci 
z dysfunkcją, osób 
starszych zależnych, 
Ws8. Niezadowalający 
poziom i dostępność 
usług medycznych. 
Ws16. Deficyty w 
infrastrukturze i 
wsparciu 
instytucjonalnym dla 
inicjatyw społecznych 

SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ 

ROZWOJU – USŁUGI 

SPOŁECZNE 

 

 usługi na rzecz 
rozwoju 
mieszkalnictwa 
wspieranego (w tym 
usługi w 
mieszkaniach 
serwisowanych lub 
chronionych) 

 usługi opiekuńcze, 
w tym 
specjalistyczne (np. 
miejsca opieki 
dziennej, 
całodobowej, 
krótkoterminowej, 
teleopieka, 



samopomoc z 
użyciem IT) 

 usługi asystenckie 
umożliwiające 
opiekunom osób 
niesamodzielnych 
podjęcie aktywności 
zawodowej  

 wolontariat 
opiekuńczy, pomoc 
sąsiedzka, inne 
formy samopomocy 

 usługi zwiększające 
mobilność, 
autonomię i 
bezpieczeństwo 
osób 
niesamodzielnych 
(np. likwidowanie 
barier) – wyłącznie 
jako wsparcie usług 
asystenckich lub 
opiekuńczych 

 środowiskowe 
formy usług 
społecznych 

C3.2. Rozwój 
przedsiębiorczości 
społecznej 
zwiększającej  
dostępność do usług 
ułatwiających 
funkcjonowanie 
rodziny 

 

Ps12. mała liczba 
podmiotów 
świadczących usługi 
opiekuńcze dla: dzieci 
z dysfunkcją, osób 
starszych zależnych, 
Ps17. dziedziczenie 
ubóstwa 
Ws13. Deficyt 
pomysłów na 
ekonomizację 
działalności 
społecznej. 
Ws16. Deficyty w 
infrastrukturze i 
wsparciu 
instytucjonalnym dla 
inicjatyw społecznych 
Ts7. Starzejące się 
społeczeństwo i niska 
dzietność rodzin. 

SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ 

RODZINY – USŁUGI 

WSPIERAJĄCE ORAZ 

EKONOMIA 

SPOŁECZNA 

 

 usługi wsparcia 
rodziny wspierające 
proces 
deinstytucjonalizacj, 
w tym rozwijanie lub 
tworzenie nowych 
miejsc opieki 
dziennej dla dzieci i 
młodzieży, 
rozwijanie 
istniejącej oferty 
usług w ww. 
zakresie, rozwijanie 
środowiskowych 
form opieki nad 
dziećmi i młodzieżą;  

 wsparcie 
instytucjonalnych 
form pieczy 
zastępczej;  

 wsparcie i rozwój 
form pracy z 
rodziną, asystentury 
rodzinnej, rodzin 
wspierających i 
pomocowych 

 usługi dla rodzin 
dostarczane w 
ramach spółdzielni 



socjalnych/ 
przedsiębiorstw 
społecznych 

 wsparcie sektora 
ekonomii społecznej 
m.in. poprzez 
profilowane usługi 
doradcze, edukacyjne 
i biznesowe dla 
podmiotów 
ekonomii społecznej 

 wsparcie tworzenia i 
rozwoju 
przedsiębiorstw 
społecznych  

 usługi animacyjne 
służące rozwojowi 
organizacji 
obywatelskich i 
partycypacji 
społecznej oraz 
usługi inkubacyjne 

 wsparcie inicjatyw 
zapewniających 
długofalowy rozwój i 
finansowanie 
podmiotów 
ekonomii społecznej 

 
 
 
 
CEL OGÓLNY  C4. Ochrona, wzbogacanie i wykorzystanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-
kulturowego oraz wspieranie działań ożywiających przestrzenie 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE Problem 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 na rzecz realizacji 

celu  

Preferowane typy 
operacji 

C4.3. Rewitalizacja 
przestrzeni 
zdegradowanych.  

Pd13. degradacja 
przestrzeni w wyniku 
działalności górniczej 
Pd14. procesy 
urbanizacyjne 
prowadzące do 
degradacji przyrody i 
krajobrazu 
Td2. Degradacja 
środowiska 
(gospodarka, 
komunikacja, 
mieszkalnictwo) 
wpływająca na jakość 
życia. 

REWITALIZACJA 

„POTRZEBNYCH” 

PRZESTRZENI  

 

 rewitalizacja 
obszarów 
zdegradowanych  

 
 


