Lista planowanych projektów i przedsięwzięć
RYNEK PRACY, GOSPODARKA I TURYSTYKA
Cel operacyjny
Zakres
przedsięwzięcia/
wymiar
terytorialny

Uzasadnienie

Podstawowe
źródła
finansowania

Czas trwania
Wsparcie UE
Wkład własny

Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie zatrudnienia
Dotacje na rozwój przedsiębiorstw (w tym nowopowstałych), wdrażanie
innowacji, w tym zwłaszcza w inteligentnych specjalizacjach (w tym
działalność związana z wykorzystaniem zasobów środowiskowych,
innowacyjne usługi turystyczne, przemysł rolno-spożywczy).
Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza kompleksowe
wsparcie dla przedsiębiorstw wdrażających innowacje, usługi dostosowane do
indywidualnych potrzeb,
Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw, w tym w obszarze inteligentnej
specjalizacji oraz wśród ludzi młodych.
Refundowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników pracodawcom
tworzącym nowe miejsca pracy w sektorach pozarolniczych.
Współtworzenie klastrów: turystycznego i przetwórstwa rolno-spożywczego.
Przedsięwzięcie prowadzi do wzrostu możliwości prowadzenia działalności
gospodarczej, stwarza warunki do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze
rewitalizacji oraz na terenie całej gminy.
RPO Województwo Podlasie 2014 - 2020 Oś I: Wzmocnienie potencjału i
konkurencyjności regionu;
RPO Województwo Podlasie Oś II: Przedsiębiorczość i aktywność
zawodowa;
PO Polska Wschodnia 2014-2020 Oś I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia;
PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 OŚ II Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji;
środki własne gminy;
środki prywatne;
Działanie ciągłe
2 mln zł, wkład prywatny 1 mln
0,2 mln zł

RYNEK PRACY, GOSPODARKA I TURYSTYKA
Cel operacyjny

Zakres
przedsięwzięcia/
wymiar
terytorialny

Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie zatrudnienia
Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców gminy
Systematyczne organizowanie działań szkoleniowych mających na celu
zdobywanie umiejętności zawodowych przez bezrobotnych i w konsekwencji
zwiększanie ich atrakcyjności na rynku pracy.
Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności oraz wsparcie początkowego
etapu działalności.
Wsparcie doradcze, szkoleniowe, mentorskie na etapie planowania,
uruchamiania i początkowym etapie działalności (w tym w zakresie wyboru
rodzaju
działalności,
aspekcie
prawnym,
księgowo-finansowym,
marketingowym, zarządzania).
Współudział w dostosowaniu kierunków kształcenia młodzieży do potrzeb
regionalnego rynku pracy.
Podejmowanie działań mających na celu zdobywanie doświadczenia
zawodowego przez bezrobotnych absolwentów poprzez organizację staży
absolwenckich i wypłacanie stypendiów, propagowanie idei podejmowania
nauki w szkołach dla dorosłych przez osoby tracące status bezrobotnych
absolwentów i wypłacanie takim osobom stypendiów.

Uzasadnienie

Podstawowe
źródła
finansowania

Czas trwania
Wsparcie UE
Wkład własny

Rozwój poradnictwa i doradztwa zawodowego.
Przedsięwzięcie prowadzi do wzrostu możliwości uzyskania pracy, stwarza
warunki do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji oraz na
terenie całej gminy.
RPO Województwo Podlasie 2014 - 2020 Oś I: Wzmocnienie potencjału i
konkurencyjności regionu;
RPO Województwo Podlasie 2014 - 2020 Oś II: Przedsiębiorczość i
aktywność zawodowa;
PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 OŚ I: Osoby młode na rynku pracy;
PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 OŚ II Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji;
środki własne gminy;
środki prywatne;
Działanie ciągłe
2 mln zł, wkład prywatny 1 mln zł
0,2 mln zł

RYNEK PRACY, GOSPODARKA I TURYSTYKA
Cel operacyjny

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy

Zakres
przedsięwzięcia,
wymiar
terytorialny

Budowa i rozbudowa infrastruktury na terenach przeznaczonych pod
inwestycje, modernizacja istniejącej zdegradowanej infrastruktury i
przestrzeni na cele gospodarcze (sieć wod-kan., energia, drogi, inne).
Wykup terenów inwestycyjnych od prywatnych właścicieli i kształtowanie
polityki wykupu i dzierżawy terenów od prywatnych właścicieli.
Rozwój systemu obsługi inwestycji.
Przedsięwzięcie prowadzi do wzrostu możliwości prowadzenia działalności
gospodarczej, stwarza warunki do rozwoju przedsiębiorczości, wzmocnią i
ułatwia dostępu inwestorów do nowych terenów inwestycyjnych na obszarze
rewitalizacji oraz na terenie całej gminy.

Uzasadnienie

Podstawowe
źródła
finansowania

Czas trwania
Wsparcie UE
Wkład własny

RPO Województwo Podlasie Oś I: Wzmocnienie potencjału i
konkurencyjności regionu;
środki własne gminy;
środki prywatne;
kapitał zagraniczny;
Działanie ciągłe
10 mln zł
2 mln zł

RYNEK PRACY, GOSPODARKA I TURYSTYKA
Cel operacyjny

Rozwój oferty turystycznej

Zakres
przedsięwzięcia,
wymiar
terytorialny

Uporządkowanie istniejących, wyznaczenie i zbudowanie nowych szlaków
turystycznych: rowerowych, pieszych, konnych, wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (punkty widokowe, zajazdy, miejsca na ogniska, ścieżki
edukacyjne itp.).
Wsparcie rozwoju stałej bazy gastronomicznej (ulgi podatkowe, pozyskanie
inwestora,
pomoc
administracyjna)
oraz
mobilnych
punktów
gastronomicznych i usług cateringowych.
Wspieranie rozwoju branży usługowej, działającej na rzecz odwiedzających i
mieszkańców gminy.
Rozwój i integracja wielosezonowych tras rekreacyjnych wewnątrz gminy, a
także z terenami sąsiednimi.
Współpraca z sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie
kreowania oferty czasu wolnego, w tym m.in. tworzenie wspólnego
kalendarza imprez, organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym,
bazujących na tradycji i specyfice gminy.
Porządkowanie i zagospodarowywanie terenów zielonych.
Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne obszarów na terenie gminy.
Promocja turystyczna w oparciu o walory przyrodniczo-kulturowe gminy.
Wsparcie dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy.
Opracowanie spójnej oferty kulturalnej, sportowej i turystycznej.
Opracowanie nowych produktów turystycznych: kulturalnych i sportowych;
np.: sporty zimowe, tropy zwierząt, narciarstwo biegowe, inne.
Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie tworzenia nowych atrakcji
turystycznych na obszarze gminy, np.: park linowy, ścianka wspinaczkowa,
inne.
Stworzenie sieci ścieżek turystycznych (rowerowych, edukacyjnych,
zdrowotnych, punkty widokowe, inne miejsca atrakcyjne turystycznie) w
gminie, w tym ścieżek prowadzących do miejsc atrakcyjnych turystycznie i
świadczących usługi turystyczne, w tym także mała infrastruktura (tablice
informacyjne, postoje i miejsca na ognisko, kosze na śmieci itp.)

Uzasadnienie

Przedsięwzięcie prowadzi do wzrostu możliwości prowadzenia działalności
gospodarczej, powoduje wzrost aktywności i integracji społecznej dzięki
nowym możliwościom organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i
kulturalnych.

Podstawowe
źródła
finansowania
Czas trwania
Wsparcie UE
Wkład własny

środki własne gminy,
środki prywatne
Działanie ciągłe
10 mln zł
2 mln zł

INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO
Skuteczny system ochrony środowiska
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.
Zakres przedsięwzięcia, Budowa oczyszczalni przydomowych, a w uzasadnionych
przypadkach małych zbiorczych (dla wsi lub ich części) oczyszczalni
wymiar terytorialny
ścieków wraz z infrastrukturą.
Modernizacja infrastruktury melioracyjnej w celu poprawy
stosunków wodnych na ternach rolniczych.
Zapewnienie powiązań z infrastrukturą przeciwpowodziową.
Prace rewitalizacyjne, pogłębianie, odtwarzanie zbiorników, cieków,
kanałów/usuwanie roślinności
Poprawa małej retencji wód, w tym tworzenie i odtwarzanie małych
zbiorników wodnych, renaturyzacja siedlisk podmokłych.
Cel operacyjny

Budowa składowiska odpadów wraz z sortownia.
Postawienie kontenerów przy drogach.
Rekultywacja wysypiska śmieci w Szudziałowie.
Kompleksowa
modernizacja
energetyczna
samorządowych
budynków użyteczności publicznej na terenie gminy (ocieplenie
budynków, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia,
przebudowa systemów grzewczych i c.w.u, itp.).
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i
ich części wspólnych (ocieplenie budynków, wymiana okien i drzwi,
wymiana oświetlenia, przebudowa systemów grzewczych i c.w.u,
zarządzanie energią).
Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczych i podłączanie
nowych odbiorców.
Modernizacja sieci ciepłowniczych (ograniczanie strat energii w
przesyle, monitoring).
Wymiana punktów oświetleniowych (lamp wysokoprężnych
sodowych, rtęciowych i innych niskowydajnych) na energooszczędne
(w tym LED).
Modernizacja pozostałej infrastruktury oświetlenia drogowego (w
tym urządzenia pomiarowo-sterownicze), z uwzględnieniem potrzeby
oszczędzania energii.
Rozwój OZE (m.in. kolektorów słonecznych, pomp ciepła).

Uzasadnienie

Rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków na terenach wiejskich,
w zabudowie rozproszonej, gdzie kanalizacja sieciowa nie ma
uzasadnienia ekonomicznego.
Zaniedbania w zakresie melioracji na użytkach rolnych powodują
zagrożenia dla prowadzenia produkcji rolnej związane z powodziami
i zalewaniem upraw, istnieje potrzeba uporządkowania i rewitalizacji
zbiorników i cieków – dla przywrócenia właściwego stanu
ekosystemów i umożliwienia wykorzystania na cele turystyczne,
gospodarcze.
Przedsięwzięcie prowadzi do redukcji emisji CO2 i ograniczenia
zużycia nośników energii, a także zmniejszenia kosztów zaopatrzenia
w energię. Dzięki temu rośnie atrakcyjność obszaru dla rozwoju
turystyki (czyste środowisko), podnosi się komfort życia
mieszkańców, a zaoszczędzone środki wydatkowane dotychczas na

Podstawowe
źródła finansowania

Czas trwania
Wsparcie UE
Wkład własny
Wskaźniki

energię mogą zostać wydatkowane na cele społeczne.
RPO Województwo Podlasie 2014 - 2020 Oś V: Gospodarka
niskoemisyjna;
RPO Województwo Podlasie 2014 - 2020 Oś VI: Ochrona
środowiska i racjonalna gospodarka jego zasobami;
NFOŚiGW;
WFOŚiGW;
POIiŚ 2014 - 2020 Oś I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki;
POIiŚ 2014 - 2020 Oś II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu;
środki własne gminy;
środki prywatne;
2016 - 2025
15 mln zł
2 mln zł
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km].
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego
oczyszczania ścieków [RLM].

INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO
Poprawa dostępu do infrastruktury
Remont drogi powiatowa z Zubrzycy Wielkiej do Minkowiec.
Zakres przedsięwzięcia, Remont drogi Kamionka St. – Podsokołda.
Remont drogi Wojnowce –Nowinki.
wymiar terytorialny
Naprawa drogi Szudziałowo-Sokółka.
Modernizacja drogi Babiki-Słójka.
Budowa ulic w Szudziałowie: ul. Wiosenna, Krótka, Spacerowa.
Remont drogi Słójka-Wierzchlesie.
Wyasfaltowanie drogi Szudziałowo-Słoja.
Droga dojazdowa do kościoła w Minkowcach.
Naprawa ulicy we wsi Chmielewszczyzna.
Remont przepustów przy budynkach 8 i 10 we wsi
Chmielewszczyzna.
Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze Szudziałowo Nowinka, Boratyńszczyzna - Słójka Baratowszczyzna Talkowszczyzna do drogi relacji Krynki-Białystok.
Wyasfaltowanie drogi Harkawicze – Sukowicze.
Położenie chodników we wsi Nowinka, Boratyńszczyzna, Kozłowy
Ług, Słójka, Borkowszczyzna.
Remont drogi Babiki – Szudziałowo.
Remont drogi Knyszewicze – Harkawicze.
Budowa parkingu przy cmentarzu w Szudziałowie.
Ogrodzenie terenu Szkoły w Babikach.
Oświetlenie przystanku autobusowego w Słójce.
Oświetlenie uliczne w miejscowości Klin.
Oświetlenie uliczne w Szudziałowie: ulic Wiosenna, Spacerowa,
Krótka, Sportowa.
Remonty nawierzchni na odcinkach o złej jakości nawierzchni
twardej, uzupełnienie infrastruktury drogowej odcinkami dróg
istotnych z punktu widzenia zapobiegania peryferyzacji terenów.
Rozwój sieci internetowej.
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz
przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień niezbędnych do uzyskania
Cel operacyjny

pozwolenia na budowę systemu ścieżek rowerowych wraz z
infrastruktura towarzysząca.
Uzasadnienie

Podstawowe
finansowania

Czas trwania
Wsparcie UE
Wkład własny

Poprawa bezpieczeństwa ruchu w gminie – zwiększenie możliwości
dojazdów do pracy, poprawa dostępności do miejsc niemających
dostępu do transportu publicznego, uzupełnienie infrastruktury
drogowej odcinkami dróg istotnych z punktu widzenia rewitalizacji
terenów, zapewnienia lepszej komunikacji miejscowościom
peryferyjnym i dostępności do usług publicznych. Modernizacji będą
podlegać także drogi dojazdowe do pól, co m.in. ułatwi prowadzenie
działalności rolniczej, jak też realizację działań o charakterze
turystycznym. Roboty związane są z koniecznością nadania nowych
funkcji społeczno-gospodarczych. W skład prac oprócz działań dot.
renowacji nawierzchni, wejdzie również: renowacja i rozbudowa
oświetlenia. Realizacja projektów bezpośrednio przyczyni się do
wzrostu bezpieczeństwa dla osób zmotoryzowanych jak i pieszych na
remontowanych drogach.
źródła RPO Województwo Podlasie 2014 - 2020 Oś IV: Poprawa
dostępności transportowej;
NFOŚiGW;
PO Polska Wschodznia 2014-2020 Oś II: Nowoczesna Infrastruktura
Transportowa;
środki własne gminy;
budżet państwa;
2016 - 2025
15 mln zł
3,5 mln zł

KOMFORT I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
Cel operacyjny
Zakres
przedsięwzięcia/
wymiar
terytorialny

Rozwój oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalnej

Zrównoważony rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnosportowej.
Lepsze wykorzystanie obiektów służących spędzaniu czasu wolnego.
Zagospodarowanie terenów przyszkolnych wszystkich szkół pod kątem
ich wykorzystania rekreacyjno – sportowego oraz doposażenie w
sprzęt sportowy.
Organizacja aktywności (sportowej, twórczej, kulturalnej) dla osób
dorosłych i starszych.
Utworzenie systemów szkolenia młodzieży w wybranych dyscyplinach
sportowych.
Organizacja imprez i zawodów w nowych dyscyplinach sportowych
(np.: nordic walking, fitness, unihokej, piłka ręczna, koszykówka,
turnieje tańca, paintball, inne).
Zwiększanie poziomu społecznego uczestnictwa w kulturze oraz
aktywnych formach spędzania czasu wolnego.
Tworzenie warunków rozwoju dla organizacji, podmiotów i osób
prowadzących działalność w zakresie kultury i sportu w wymiarze
amatorskim i profesjonalnym.
Utrzymanie wielokulturowego bogactwa oraz tożsamości lokalnej i

regionalnej, w szczególności poprzez wspieranie folkloru, tradycji i
sztuki ludowej.
Uzasadnienie

Podstawowe
źródła
finansowania

Czas trwania
Wsparcie UE
Wkład własny

Realizacja powyższych działań rozszerzy oferty spędzania czasu wolnego w
gminie. Przyczyni się do promocja aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu
życia wśród mieszkańców gminy. Działania pozwolą na lepsze wykorzystanie
i promocje walorów przyrodniczo – kulturowych gminy.
RPO Województwo Podlasie 2014 - 2020 Oś VIII: Infrastruktura dla usug
użyteczności publicznej;
POIiŚ 2014 - 2020 Oś VII: Ochrona dziedzctwa kulturowego i rozwój
zasobów kultury;
środki własne gminy;
budżet państwa;
Działanie ciągłe
0,51 mln zł
0,09 mln zł

KOMFORT I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
Cel operacyjny
Zakres
przedsięwzięcia/
wymiar
terytorialny

Uzasadnienie

Podstawowe
źródła
finansowania

Czas trwania
Wsparcie UE

Rozwój oferty edukacyjnej
Modernizacja i rozwój bazy oświatowej, dbałość o właściwe wyposażenie
szkół.
Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie oferty opieki żłobkowej i
edukacji przedszkolnej.
Rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych, przy szczególnym uwzględnieniu
kształcenia kompetencji kluczowych (językowych, matematycznych,
informatycznych, kreatywnych, itd.).
Wdrożenie mechanizmów odkrywania, kształtowania i wspierania talentów
(np. wsparcie uzdolnionej młodzieży poprzez system stypendiów i nagród).
Poprawa dostępności, jakości i efektywności usług w zakresie planowania i
rozwoju kariery zawodowej.
Współpraca z powiatem w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego, w
szczególności rozwój oferty edukacyjnej i jakości kształcenia zawodowego –
z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.
Zapewnienie stałej opieki medycznej (higienistycznej, stomatologicznej, itd.)
w placówkach oświatowych.
Pomoc osobom ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
Poprawa dostępności, jakości i efektywności usług w zakresie planowania i
rozwoju kariery zawodowej.
Realizacja powyższych zadań przyczyni się do zwiększenia aktywności szkół
w zakresie czasu wolnego dla młodzieży i dorosłych. Przyczyni się do
modernizacji bazy oświatowej, poprawi jakość edukacji i dostęp usług
medycznych.
RPO Województwo Podlasie 2014 - 2020 Oś III: Kompetencje i kwalifikacje;
RPO Województwo Podlasie 2014 - 2020 Oś VIII: Infrastruktura dla usug
użyteczności publicznej;
PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 OŚ II Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji;
środki własne gminy;
budżet państwa;
Działanie ciągłe
-

Wkład własny

-

KOMFORT I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
Cel operacyjny
Zakres
przedsięwzięcia/
wymiar
terytorialny

Uzasadnienie

Podstawowe
źródła
finansowania

Czas trwania
Wsparcie UE
Wkład własny

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego i społecznego

Doskonalenie bazy infrastrukturalnej, wyposażenia oraz standardu
obsługi w placówkach ochrony zdrowia.
Organizowanie i wspieranie akcji oraz programów profilaktycznych,
badań i konsultacji medycznych dla mieszkańców gminy.
Rozwój usług opiekuńczych i medycznych, w szczególności
dedykowanych osobom starszym.
Promocja zdrowego, aktywnego stylu życia.
Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym
wykorzystanie mechanizmu ekonomii społecznej.
Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, w
tym m.in. likwidacja barier architektonicznych.
Przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym m.in.
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym wśród
dzieci i młodzieży.
Organizowanie i wspieranie funkcjonowania różnorodnych form
pomocy społecznej.
Skuteczna polityka prorodzinna.
Kompleksowa polityka senioralna.
Realizacja powyższych działań przyczyni się do polepszenia jakości usług
medycznych. Działania przewidują pomoc osobom wykluczonym,
uzależnionym. Działania promują politykę prorodzinną oraz wspierają osoby
starsze.
RPO Województwo Podlasie Oś VII: Poprawa spójnej społeczności;
PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 OŚ II Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji;
środki własne gminy;
środki prywatne;
budżet państwa;
Działanie ciągłe
0,51 mln zł
0,09 mln zł

ZARZĄDZANIE I KAPITAŁ SPOŁECZNY
Cel operacyjny

Sprawne i efektywne zarządzanie publiczne

Zakres
przedsięwzięcia/
wymiar
terytorialny

Współpraca z partnerskimi JST w zakresie gromadzenia i analizowania
danych i informacji dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej
obszaru Lokalnej Grupy Działania "Szlak Tatarski".
Poprawa komunikacji i przepływu informacji wewnątrz obszaru
Lokalnej Grupy Działania "Szlak Tatarski".
Skoordynowany
system
planowania
i
zagospodarowania
przestrzennego na terenie obszaru Lokalnej Grupy Działania "Szlak
Tatarski".
Wdrażanie nowoczesnych instrumentów zarządzania publicznego.
Doskonalenie kadr samorządowych.
Promowanie systemu wartości etycznych wśród pracowników
samorządowych, przejrzystość pracy urzędu (w załatwianiu spraw i w
dostępie do informacji publicznej).
Rozwój usług elektronicznych w administracji publicznej (eadministracja).
Sprawny i skuteczny marketing terytorialny w wymiarze regionalnym,
krajowym i zagranicznym, w tym w ramach Lokalnej Grupy Działania
"Szlak Tatarski".
Rozwój współpracy terytorialnej, w szczególności w ramach Lokalnej
Grupy Działania "Szlak Tatarski".
Funkcjonalne zarządzanie przestrzenią, w tym m.in. rewitalizacja
rynku w Szudziałowie.

Uzasadnienie

Realizacja powyższych działań przyczyni się do sprawniejszego i
efektywnego zarządzania gminą. Współpraca z JST umożliwi wspólne
działania społeczno – gospodarcze, umożliwi też prowadzenie szerszej i
skuteczniejsze promocji regionu.

Podstawowe
źródła
finansowania

RPO Województwo Podlasie 2014 - 2020 Oś II: Przedsiębiorczość i
aktywność zawodowa;
RPO Województwo Podlasie 2014 - 2020 Oś III: Kompetencje i kwalifikacje;
środki własne gminy;
budżet państwa;
Działanie ciągłe
-

Czas trwania
Wsparcie UE
Wkład własny

ZARZĄDZANIE I KAPITAŁ SPOŁECZNY
Cel operacyjny

Wzmacnianie aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społecznej
mieszkańców

Zakres
przedsięwzięcia/
wymiar
terytorialny

Promocja aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społecznej
mieszkańców.
Edukacja obywatelska mieszkańców, w szczególności dzieci i
młodzieży.
Rozwój budżetu partycypacyjnego.
Rozwój współpracy międzysektorowej – finansowe i pozafinansowe
formy współpracy, promocja innowacyjności w obszarze usług
publicznych.
Wspieranie rozwoju instytucjonalnego i profesjonalizacji organizacji
pozarządowych.
Integracja sektorowa organizacji pozarządowych, rozwój współpracy
wewnątrz sektorowej.
Wspieranie rozwoju i promocja wolontariatu.
Doskonalenie procedur informowania i konsultacji społecznych.

Uzasadnienie

Przedsięwzięcie prowadzi do wzrostu aktywności obywatelskiej, możliwości
edukacyjnych, poprawy jakości życia mieszkańców oraz jakości usług
społecznych.
RPO Województwo Podlasie 2014 - 2020 Oś II: Przedsiębiorczość i
aktywność zawodowa;
środki własne gminy;
Działanie ciągłe
-

Podstawowe
źródła
finansowania
Czas trwania
Wsparcie UE
Wkład własny

ZARZĄDZANIE I KAPITAŁ SPOŁECZNY
Cel operacyjny
Zakres
przedsięwzięcia/
wymiar
terytorialny

Wzmacnianie tożsamości lokalnej i spójności społecznej

Uzasadnienie

Przedsięwzięcie prowadzi do wzrostu aktywności obywatelskiej, integracji
osób z różnych grup społecznych
RPO Województwo Podlasie 2014 - 2020 Oś VII: Poprawa spójnej
społeczności;
PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 OŚ II Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji;
środki własne gminy;
Działanie ciągłe
-

Podstawowe
źródła
finansowania

Czas trwania
Wsparcie UE
Wkład własny

Budowanie
poczucia
wspólnoty,
wrażliwości
i
współodpowiedzialności społecznej, w tym promocja dobrego
sąsiedztwa.
Wzmacnianie patriotyzmu oraz tożsamości lokalnej i regionalnej.
Działania z zakresu integracji międzypokoleniowej.

