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1.  Charakterystyka powiatu przeworskiego 

Powiat przeworski położony jest w południowo-wschodniej części Polski, 

w województwie podkarpackim. Według stanu na koniec 2013r. powiat przeworski zajmuje 

obszar o łącznej powierzchni 698 km2 (69802 ha), co stanowi 3,9% obszaru województwa 

podkarpackiego. Obszar powiatu przeworskiego rozciąga się od Pogórza Dynowskiego na 

południu aż po Płaskowyż Tarnogrodzki na północy. Przez powiat przeworski przepływają 

dwie największe rzeki województwa podkarpackiego San oraz Wisłok. Dolina rzeki Złotej 

wytycza północną granicę powiatu, zaś dolina rzeki Mleczki południową. 

W obrębie powiatu znajdują się następujące gminy:  

 Gminy miejskie: Przeworsk, 

 Gminy miejsko-wiejskie: Kańczuga, Sieniawa, 

 Gminy wiejskie: Adamówka, Gać, Jawornik Polski, Przeworsk, Tryńcza, Zarzecze. 

Wg danych na koniec 2013 r. powiat przeworski liczył 79 262 mieszkańców, co 

stanowiło 3,7% ludności województwa podkarpackiego. W miastach mieszkało 21 194 osób 

(26,7%), zaś 58 068 osób (73,3%) mieszkało na wsi. Stolicą powiatu jest miasto Przeworsk, 

które na koniec roku 2013 zamieszkiwało 15 779 osób. 

Tabela 1 Liczba sołectw, powierzchnia i liczba mieszkańców dla poszczególnych gmin powiatu 
przeworskiego, stan na 2013 r.  

Samorząd Liczba sołectw 
Powierzchnia Liczba mieszkańców 

km2 % ogółu liczba osób % ogółu 

Powiat przeworski 73 698 100% 79 262 100% 

Przeworsk (miasto) 0 22 3% 15 779 20% 

Adamówka 6 134 19% 4 174 5% 

Gać 6 36 5% 4 672 6% 

Jawornik Polski 8 63 9% 4 612 6% 

Kańczuga 14 105 15% 12 586 16% 

Przeworsk 11 91 13% 14 876 19% 

Sieniawa 9 128 18% 7 026 9% 

Tryńcza 9 70 10% 8 337 11% 

Zarzecze 10 49 7% 7 200 9% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Wykres 1 Ludność zamieszkująca tereny miejskie oraz wiejskie powiatu przeworskiego, 
stan na 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

W powiecie przeworskim, wg danych GUS z 2012 roku, przeważający odsetek osób 

(55,6%) zatrudnionych jest w rolnictwie, (19,3%) w przemyśle oraz budownictwie i (16,7%) 

w pozostałych usługach. Najmniejszy odsetek zatrudnionych jest w sektorze działalność 

finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości (0,9%) oraz w sektorze handel, 

naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie 

i gastronomia, informacja i komunikacja (7,5%).  

 

Tabela 2 Zatrudnieni w sektorach ekonomicznych w Polsce, województwie podkarpackim oraz 
powiecie przeworskim, stan na 2012 r. 

                         Jednostka terytorialna 
 
Sektory ekonomiczne 

Polska 
Woj. 

podkarpackie 
Powiat 

przeworski 

Ogółem osoba 10910538 672858 24843 

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

% 21,6% 38,4% 55,6% 

Przemysł i budownictwo % 27,5% 24,0% 19,3% 

Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych; transport i 
gospodarka magazynowa; 
zakwaterowanie i 
gastronomia; informacja i 
komunikacja 

% 18,5% 12,8% 7,5% 

Działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa; obsługa 
rynku nieruchomości 

% 3,9% 1,7% 0,9% 

Pozostałe usługi % 28,4% 23,1% 16,7% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

26.7% 

73.3% 

Miasto Wieś
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W powiecie przeworskim, wg stanu na 2013 rok, 24% powierzchni zajmują lasy (16 

724,28 ha), zaś 45% terenów powiatu są obszarami prawne chronionymi (31 402,06 ha). Na 

terenie powiatu przeworskiego znajduje się łącznie 97 pomników przyrody oraz funkcjonują 

dwa nadleśnictwa: Kańczuga i Sieniawa. Według  stanu na 2010 rok, 49,2% ogółu 

powierzchni powiatu (34 332,08 ha) zajmują użytki rolne. 

 

Tabela 3 Środowisko przyrodnicze na obszarze powiatu przeworskiego, stan na 2013 r. 

Samorząd  Powierzchnia 
lasów 

Obszary chronione Pomniki 
przyrody 

ha % powierzchni ha szt. 

Powiat przeworski 16 724,28 44,99% 31402,00 97 

Przeworsk (miasto) 2,04 0,00% 0,00 31 

Adamówka 6 415,99 99,96% 13423,00 12 

Gać 2,91 0,00% 0,00 0 

Jawornik Polski 1 752,57 41,71% 2625,00 0 

Kańczuga 1 586,90 0,69% 71,96 2 

Przeworsk 134,36 0,00% 0,00 0 

Sieniawa 5 209,65 99,89% 12751,30 19 

Tryńcza 1 157,31 36,11% 2530,00 0 

Zarzecze 462,55 0,00% 0,00 33 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Powiat przeworski przecinają ważne trasy komunikacyjne, tj.: 

 Droga krajowa Nr 4 (E40) relacji Niemcy (Drezno) - granica państwa – Wrocław – Kraków 

- Rzeszów /Przeworsk/ - granica państwa - Ukraina (Lwów, Kijów),  

 Droga wojewódzka Nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska, 

 Magistrala kolejowa E-30  granica państwa - Zgorzelec – Wrocław – Katowice – Kraków – 

Rzeszów /Przeworsk/ - Medyka - granica państwa. 

 

Powiat przeworski jest oddalony o ok. 55km od przejścia granicznego w Korczowej, 

ok. 60km od przejścia granicznego w Medyce oraz o ok. 40km od lotniska w Jasionce 

k. Rzeszowa. Powiat sąsiaduje z sześcioma powiatami województwa podkarpackiego: 

rzeszowskim, przemyskim, jarosławskim, lubaczowskim, łańcuckim, leżajskim oraz z jednym 

powiatem z województwa lubelskiego tj. biłgorajskim. 

Teren powiatu przeworskiego cechuje bogactwo zabytków kultury, w szczególności 

zespoły pałacowo – parkowe oraz obiekty sakralne. Powiat przeworski cechują wyjątkowe 

walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz zróżnicowane ukształtowanie terenu wynikające 

z położenia na pograniczu Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej. Jedną 

z najważniejszych atrakcji turystycznych powiatu jest PRZEWORSKA KOLEJ WĄSKOTOROWA 
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"POGÓRZANIN", która łączy Przeworsk i Dynów zatrzymując się na 13 stacjach. Długość trasy 

kolejki wynosi 46,25km.  

 

Rysunek 1 Mapa powiatu przeworskiego z zaznaczeniem głównych ciągów komunikacyjnych 
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2. Wnioski z analizy społeczno - gospodarczej powiatu 

przeworskiego 

W celu sporządzenia diagnozy, dokonano analizy sytuacji społeczno gospodarczej 

powiatu przeworskiego, w najistotniejszych obszarach, tj.: Potencjał demograficzny, 

Bezpieczeństwo, Potencjał gospodarczy, Atrakcyjność turystyczna, Rynek pracy, Pomoc 

społeczna i ochrona zdrowia, Oświata, Kultura, Sport, Infrastruktura techniczna (sieciowa), 

Infrastruktura komunikacyjna, Infrastruktura mieszkaniowa, Aktywność lokalna, Budżet 

samorządów i inwestycje: dochody, wydatki oraz inwestycje. 

Pod uwagę wzięto głównie dane statystyki publicznej, ale również dane instytucji 

publicznych oraz branżowe opracowania. Analizowane dane dla powiatu przeworskiego, jak 

również dla poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu. Tam, gdzie było to zasadne, 

poszukiwano odniesienia do danych dla województwa podkarpackiego, czasem także dla 

kraju. W większości przypadków analizowano dane w ujęciu dynamicznym, tj. obserwując 

kształtowanie się zjawisk na przestrzeni czasu. Uwzględniono najbardziej aktualne dostępne 

dane, zazwyczaj na koniec 2013 roku. 

Poniżej zestawiono wnioski z analizy powiatu przeworskiego w poszczególnych 

kluczowych obszarach. Pełny tekst analizy wraz z tabelarycznymi zestawieniami danych oraz 

wykresami ilustrującymi poszczególne obszary analizy, stanowi załącznik do Strategii 

Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014 – 2020. 

 

Potencjał demograficzny 

Liczba ludności w powiecie przeworskim w ostatniej dekadzie była stabilna. Ujemne 

saldo migracji równoważył dodatni przyrost naturalny. Niepokoić może notowany od 2010 

roku spadek przyrostu naturalnego w połączeniu z utrzymującym się zjawiskiem ujemnego 

salda migracji. Prowadzi to do zagrożenia spadkiem liczby ludności, co potwierdzają 

długoterminowe prognozy. Powiat przeworski charakteryzuje się korzystną strukturą 

wiekową mieszkańców – stosunkowo dużym udziałem ludności w wieku produkcyjnym 

i przedprodukcyjnym. Taka sytuacja tworzy potencjał dla złagodzenia trendu spadkowego. 

Niepokoić powinien spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym. 

Perspektywy demograficzne dla powiatu przeworskiego można zatem uznać za 

umiarkowanie pozytywne, pod warunkiem poprawy wskaźników przyrostu naturalnego 

i zmniejszenia skali zewnętrznych migracji. Analiza wskaźników demograficznych pokazuje, 

że istnieje potencjał rozwojowy w tym obszarze. Dlatego warto podjąć działania zmierzające 

do zapewnienia mieszkańcom w pierwszej kolejności miejsc pracy oraz wysokiej jakości usług 

publicznych. Innymi istotnymi wyzwaniami dla powiatu przeworskiego jest budowa oraz 

modernizacja infrastruktury pozwalającej na podniesienie standardu życia mieszkańców. 

Przekłada się to na wzrost atrakcyjności osiedleńczej oraz rozwój gospodarki. Chodzi 



Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014 - 2020 

- 8 - 
 

tu przede wszystkim o infrastrukturę drogową, techniczną, transport publiczny, ale również 

konieczność rozwoju usług zaspokajających potrzeby wyższego rzędu, np. kulturalne. 

 

Bezpieczeństwo 

Wskaźnik liczby przestępstw tzw. stwierdzonych w relacji do liczby mieszkańców jest 

dla powiatu przeworskiego nieco mniejszy niż średni w województwie podkarpackim. Z kolei 

wykrywalność sprawców przestępstw jest wyższa niż w województwie podkarpackim, które 

z kolei ma korzystniejszy wskaźnik od średniej dla kraju. Wskazuje to na relatywnie wysoki 

poziom bezpieczeństwa publicznego w powiecie przeworskim. 

Bolączką powiatu jest duża liczba wypadków drogowych, wyższa niż średnia dla 

województwa. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych wypadków 

drogowych. Zauważalny jest spadek liczby wypadków i znaczący spadek liczby ofiar 

śmiertelnych w roku 2013, jednakże potrzebne są zdecydowane działania zmierzające do 

poprawy bezpieczeństwa na drogach. Częściowo problem ten powinno rozwiązać oddanie do 

użytku  autostrady A4. 

Na terenie powiatu funkcjonuje Państwowa Straż Pożarna (Komenda Powiatowa 

w Przeworsku) oraz dobrze rozwinięta sieć Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 

Potencjał gospodarczy 

Powiat przeworski cechują niższe wskaźniki przedsiębiorczości niż średnie dla 

województwa podkarpackiego. W powiecie utrzymuje się dodatnie saldo podmiotów 

rejestrowanych nad wyrejestrowanymi z REGON, niemniej jednak widoczna jest potrzeba 

ożywienia gospodarki powiatu. W tym celu niezbędne są działania zwiększające atrakcyjność 

inwestycyjną, tj. przede wszystkim poprawa dostępności transportowej, rozwój zasobów 

pracy oraz uzbrojenie atrakcyjnie położonych terenów inwestycyjnych. Ze względu na 

specyfikę gospodarki powiatu, szczególnie pożądane wydaje się wsparcie samozatrudnienia, 

tworzenia i rozwoju gospodarstw agroturystycznych oraz wsparcie spółdzielni socjalnych. Dla 

rozwoju przedsiębiorstw branży turystycznej i około turystycznej kluczowe będą działania 

samorządu w zakresie kreowania i promocji lokalnych i ponadlokalnych produktów 

turystycznych. 

 

Atrakcyjność turystyczna 

Analizując potencjał turystyczny powiatu przeworskiego należy zauważyć, że liczne 

zabytki (w tym zespoły dworskie i pałacowe, obiekty architektury sakralnej), kolej 
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wąskotorowa Przeworsk-Dynów, wraz z atrakcjami towarzyszącymi, trasy i szlaki turystyczne 

w połączeniu z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi tworzą duże możliwości dla 

rozwoju różnych form turystyki. a zwłaszcza turystyki aktywnej i turystyki kulturowej. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż część terenów wiejskich składających się na powiat 

przeworski, przez wieki stanowiły miejscowości typowo rolnicze. Oobecnie, kiedy działalność 

rolnicza w małych gospodarstwach, jest nieopłacalna, korzystne dla mieszkańców może być 

podejmowanie działalności agroturystycznej. Wypoczynek na terenach wiejskich staje się 

coraz bardziej popularny, zaś walory środowiskowe, krajobrazowe, klimatyczne i kulturowe 

stwarzają możliwości dla rozwoju agroturystyki na terenie powiatu przeworskiego. 

Z punktu widzenia aktywizacji gospodarczej powiatu, korzystne wydaje się wsparcie 

turystyki biznesowej. Byłoby to działanie komplementarne do działań związanych z promocją 

oferty inwestycyjnej powiatu. Beneficjentami tej formy turystyki są właściciele i kadra 

kierownicza przedsiębiorstw, instytucji, itp. Charakterystyczne dla tej formy są wysokie 

wymagania co do standardów infrastruktury. Na terenie powiatu przeworskiego funkcjonują 

miejsca, które mogą świadczyć tego rodzaju usługi, w szczególności Pałac Hotel w Sieniawie. 

Biorąc pod uwagę walory turystyczne powiatu przeworskiego, szczególnie krajobrazowe 

i bogactwo zabytków, ten rodzaj turystyki ma szanse rozwoju. Wymaga to jednak inwestycji, 

głownie sektora prywatnego, które stworzą atrakcyjną ofertę wysokiej jakości miejsc 

noclegowych, gastronomii oraz regeneracji psycho-fizycznej.  

Aby w pełni wykorzystać potencjał turystyczny powiatu przeworskiego niezbędne są 

inwestycje samorządowe ukierunkowane na uatrakcyjnienie pobytu dla turystów. Dostrzega 

się wysokie potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury aktywnego wypoczynku, w tym m.in. 

budowy otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych, wyznaczania szlaków turystycznych 

czy sieci ścieżek rowerowych. Inwestycje publiczne powinny stymulować sektor biznesu do 

zwiększania liczby miejsc noclegowych i obiektów gastronomicznych o różnym standardzie. 

W wyniku realizacji odpowiednich inwestycji i działań wspierających po stronie samorządu 

oraz prywatnych przedsiębiorców, turystyka może stać się filarem rozwoju powiatu 

przeworskiego. 

 

Rynek pracy 

Rynek pracy powiatu przewoskiego cechuje relatywnie niski wskaźnik zatrudnienia 

i relatywnie wysokie bezrobocie. Szczególnie niepokojące wydają się wysokie wskaźniki 

bezrobocia wśród ludzi młodych – poniżej 35 roku życia. Blisko połowa bezrobotnych 

pozostaje bez pracy ponad 12 miesięcy, co także jest zjawiskiem niepokojącycm, 

prowadzącym często do patologii społecznych. 

Wysoki poziom bezrobocia (wolne zasoby kadrowe) mógłby stanowić o atrakcyjności 

inwestycyjnej powiatu pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji przez osoby 

bezrobotne. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że największy udział wśród 
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bezrobotnych mają osoby bez zawodu. Niemniej jednak, posiadanie wykształcenia 

zawodowego nie gwarantuje zatrudnienia. Jednocześnie wiadomo, że wraz z postępem 

technologicznym, rosną oczekiwania pracodawców. Rodzi to potrzebę unowocześnienia 

oferty kształcenia zawodowego w powiecie przeworskim. Z kolei służby zatrudnienia 

powinny kierować środki na odpowiednio ukierunkowane przekwalifikowanie lub zdobycie 

zawodu przez osoby bezrobotne. Niezbędna jest także pomoc dla osób podejmujących samo 

zatrudnienie. 

Poziom przeciętnego wynagrodzenia w powiecie przeworskim jest znacznie niższy od 

średniej dla województwa, a tym bardziej od średniej krajowej. Czynnik ten co prawda 

obniża siłę nabywczą gospodarstw domowych, ale z drugiej strony zwiększa szanse powiatu 

na pozyskanie zewnętrznych inwestorów tworzących miejsca pracy. 

 

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 

W powiecie przeworskim udział osób zamieszkujących w gospodarstwach domowych 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej nie jest istotnie większy niż w województwie 

podkarpackim. W wybranych gminach odsetek ten jest jednak znacznie wyższy, co świadczy 

o kumulacji problemów społecznych. Sytuacja ta, w połączeniu z trendem niekorzystnych 

zmian demograficznych stawia szczególne wyzwania przed systemem usług społecznych. 

Zasadne będzie podjęcie działań dla rozwoju infrastruktury społecznej oraz poszerzenia 

zakresu usług społecznych. 

Dla zwiększenia dostępności podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej dla 

mieszkańców powiatu, niezbędne wydaje się zwiększenie liczby personelu medycznego 

(lekarzy i pielęgniarek) pracujących na tym terenie. Troską samorządu powiatowego 

powinno być przede wszystkim zwiększenie dostępności do wysokiej jakości leczenia 

szpitalnego oraz diagnostyki medycznej w SP ZOZ w Przeworsku. Wszystkie samorządy 

powinny ponadto inicjować i wspierać działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz 

propagowania zdrowego trybu życia.  

 

Oświata 

Na terenie powiatu przeworskiego w niewielkim stopniu rozwinięta jest opieka nad 

dziećmi w żłobkach. Dynamicznie rozwija się natomiast sieć przedszkoli i punktów 

przedszkolnych. Biorąc pod uwagę ogólnie obserwowany w Polsce wzrost zainteresowania 

opieką przedszkolną, nie tylko w miastach ale też na terenach wiejskich, samorządy gminne 

na terenie powiatu powinny nadal poszukiwać możliwości zwiększania liczby miejsc 

w przedszkolach. 
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W związku z trendami demograficznymi, w dużym tempie spada liczba uczniów 

w szkołach podstawowych i gimnazjum. Pomimo to liczba szkół pozostaje stabilna. 

W związku z tym dostępność do placówek szkolnych nie powinna budzić zastrzeżeń. Mogą 

raczej pojawić się problemy z finansowaniem utrzymania infrastruktury szkół. Sposobem na 

złagodzenie tego problemu może być lokowanie punktów przedszkolnych w szkołach, które 

dysponują nadwyżką powierzchni użytkowej. 

W miastach powiatu przeworskiego, tj. Przeworsku, Sieniawie i Kańczudze 

funkcjonują zespoły szkół łączące funkcję kształcenia ogólnego i zawodowego na poziomie 

ponadginazjalnym. W gminie Zarzecze funkcjonuje ponadto Zespół Szkół Rolniczych 

posiadający szeroką ofertę kształcenia zawodowego. Rozkład geograficzny ww. szkół na 

mapie powiatu sugeruje ich dobra dostępność z terenu powiatu. 

Ocena efektów nauczania w powiecie przeworskim jest niejednoznaczna. Uczniowie 

szkół podstawowych i gimnazjalnych osiągają w testach szóstoklasisty i w egzaminach 

gimnazjalnych niższe wyniki kształcenia w porównaniu do średniej województwa. Pomimo 

to, na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego wyniki kształcenia kończone egzaminem 

maturalnym przewyższają średnią województwa. Świadczy to o dobrym poziomie kształcenia 

w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu przeworskiego, a jednocześnie stwarza duże szanse 

dla absolwentów tych szkół w staraniach o indeks szkół wyższych. 

Technika i zasadnicze szkoły zawodowe posiadają dość bogatą ofertę edukacyjną, 

jednakże programy nauczania, a przede wszystkim wyposażenie dydaktyczne wymagają 

modernizacji, w celu dostosowania do aktualnych potrzeb rynku pracy. Zapewnienie 

odpowiednio przygotowanych kadr jest jednym z warunków rozwoju gospodarczego 

powiatu. 

 

Kultura 

Pomimo trudnych warunków finansowych i lokalowych na terenie powiatu 

przeworskiego istnieje sieć bibliotek, gminne i wiejskie ośrodki kultury, koła gospodyń 

wiejskich i inne organizacje kultywujące tradycję lokalną - chóry, kapele, zespoły pieśni 

i tańca. Na terenie powiatu przeworskiego działania kulturalne są skoordynowane, 

wspierana jest także działalność stowarzyszeń oraz fundacji mających na celu uzyskanie 

dotacji na cele kulturalne. Duże zróżnicowanie wskaźników bibliotecznych pomiędzy 

gminami powiatu przeworskiego może być sygnałem wskazującym na potrzebę popularyzacji 

czytelnictwa na określonych terenach – szczególnie wśród dzieci i młodzieży – jak również 

doinwestowania placówek bibliotecznych. 
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Sport 

W powiecie przeworskim w ostatnich latach rosła liczba osób uprawiających sport, 

rosła tez liczba klubów sportowych i kadry trenerskiej. Są to pozytywne wnioski, Niemniej 

jednak, niepokojący jest malejący udział osób poniżej 18 roku życia wśród uprawiających 

sport. Brak aktywności fizycznej w tej grupie wiekowej skutkować może nasileniem wśród 

młodych mieszkańców powiatu problemów zdrowotnych - w szczególności wad postawy, 

a w późniejszym wieku chorób narządów ruchu, układu krążenia, itp. Równie niekorzystny 

jest brak wyrobienia u młodych ludzi nawyku uprawiania sportu, który skutkuje często 

biernością fizyczną w późniejszym wieku. Niezbędne jest zapewnienie dzieciom i młodzieży 

infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy szkołach, tj. wielofunkcyjnych boisk i sal 

gimnastycznych. Niezbędne jest także zapewnienie wszystkim mieszkańcom oraz turystom 

ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, takiej jak trasy rowerowe, czy 

kąpieliska. 

 

Infrastruktura techniczna (sieciowa) 

Podstawowa sieciowa infrastruktura techniczna jest na terenie powiatu 

przeworskiego rozwinięta w stopniu porównywalnym do całego województwa. Nieco niższy 

wskaźnik dla sieci gazowej może być uzasadniony rolniczym charakterem części gmin oraz 

stosunkowo niedużą gęstością zaludnienia. Niemniej jednak w gminach, które planują 

rozwijać budownictwo mieszkaniowe, czy też pozyskiwać inwestycje przemysłowe, 

niezbędne są dalsze inwestycje w rozwój infrastruktury sieciowej. Ze względu na ochronę 

środowiska przyrodniczego, istotne jest objęcie jak największego odsetka gospodarstw 

domowych siecią kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków. Ze względu na 

wysokie koszty takich inwestycji, niezbędne może być sięgnięcie po środki pomocowe.  

 

Infrastruktura komunikacyjna 

Powiat przeworski posiada relatywnie dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną, 

w szczególności dostęp do ważnych ciągów komunikacyjnych na linii wschód zachód 

o znaczeniu krajowym i międzynarodowym – droga krajowa nr 4 i magistrala kolejowa E 30. 

W niedalekiej perspektywie powiat przeworski zyska tez dostęp do autostrady A4. W rejonie 

Przeworska planowane są dwa węzły. Kluczowe znaczenie dla zewnętrznej i wewnętrznej 

dostępności komunikacyjnej powiatu ma też droga wojewódzka nr 835 przebiegająca przez 

teren powiatu na linii północ południe. Sieć dróg powiatowych i gminnych jest dość dobrze 

rozwinięta. 

Zasadniczym problemem infrastruktury drogowej powiatu jest niezadowalający stan 

nawierzchni, niewystarczająca nośność i przepustowość niektórych odcinków dróg. Dotyczy 
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to przede wszystkim drogi wojewódzkiej nr 835, której obecny standard nie odpowiada roli, 

jaką droga ta pełni dla powiatu. Jest to bowiem najważniejszy ciąg komunikacyjny 

w kierunku północ – południe. Ww. problemy dotyczą także wybranych odcinków dróg 

powiatowych, a także większości mostów zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych. Jest to 

jedna z podstawowych barier rozwoju gospodarczego powiatu i wymaga realizacji szerokiego 

programu inwestycji. Ponadto istniejąca sieć dróg powiatowych wymaga lepszego 

skomunikowania z drogami wojewódzkimi oraz budowaną autostradą A4. Ważne jest także 

zmniejszenie liczby wypadków na drogach – dotyczy to w szczególności drogi krajowej nr 4 

oraz drogi wojewódzkiej nr 835. 

W zakresie można stwierdzić, że dość bogata jest oferta transportu drogowego 

(autobusowego). Transport kolejowy odgrywa rolę głównie w podróżach ponadlokalnych 

i ponadregionalnych. W celu zwiększenia roli zbiorowego transportu publicznego na terenie 

powiatu, niezbędne będą inwestycje w infrastrukturę dworcową i przystankową.  

 

Infrastruktura mieszkaniowa 

Na terenie powiatu przeworskiego rozwija się głównie budownictwo indywidualne, 

jednorodzinne. Jest to zgodne z ogólnie obserwowanymi trendami. Budownictwo 

jednorodzinne stanowi ekstensywny sposób zagospodarowania gruntów. Powoduje też po 

stronie samorządów zwiększone koszty uzbrajania terenów inwestycyjnych w podstawowe 

media i zapewnienia im odpowiedniej komunikacji. Obserwowane zjawisko suburbanizacji 

jest w naturalny sposób konsekwencja poprawy sytuacji materialnej części gospodarstw 

domowych i może przynieść gospodarce powiatu pozytywne efekty. Ważne, żeby proces ten 

przebiegał w sposób kontrolowany. Wydaje się, że plany zagospodarowania większych 

miejscowości powiatu, przede wszystkim Przeworska, powinny przewidywać także tereny 

pod budownictwo wielorodzinne. Ponadto samorządy powinny poszukiwać możliwości 

budowy lub adaptacji budynków na mieszkania komunalne, których powstawało ostatnio 

bardzo mało.  

 

Aktywność lokalna 

Liczba organizacji pozarządowych, która jest jednym z mierników aktywności 

społecznej mieszkańców dynamicznie rośnie w powiecie przeworskim. Niemniej jednak 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca, organizacji tych jest mniej niż średnio w województwie. 

Podobnie wygląda sytuacja z liczbą osób samozatrudnionch. Kluczowym wyzwaniem dla 

władz gmin  powiatu przeworskiego jest aktywizacja mieszkańców na polu społecznym oraz 

gospodarczym. Należy podejmować działania wspierające III sektor oraz rozważyć tworzenie 

ośrodków wsparcia przedsiębiorczości i ekonomii społecznej. 
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Mieszkańcy powiatu w aktywny sposób uczestniczą w wyborach samorządowych 

Frekwencja wyborcza w powiecie przewyższa wskaźniki dla województwa i kraju. Co więcej 

w roku 2010 była wyraźnie wyższa niż cztery lata wcześniej. Świadczy to o zainteresowaniu 

mieszkańców sprawami lokalnymi i jest ważnym wyznacznikiem aktywności obywatelskiej. 

Budżet samorządów i inwestycje: dochody, wydatki oraz inwestycje  

Nie ulega wątpliwości, że wysokość wydatków budżetowych w poszczególnych 

gminach jest w dużej mierze pochodną wysokości dochodów budżetowych tych gmin. 

Wyższe dochody ogółem uzyskują gminy osiągające wyższy udział dochodów własnych. 

W tym względzie występuje w powiecie duże zróżnicowanie pomiędzy samorządami. Poziom 

wydatków inwestycyjnych jest poza wysokością dochodów uzależniony także od obciążenia 

budżetu wydatkami bieżącymi. Wydatki inwestycyjne stanowią czynnik, który w zależności 

od kierunków inwestycji, w perspektywie może wspierać zwiększanie dochodów 

budżetowych. Do takich kierunków wydatkowania środków zaliczają się zazwyczaj inwestycje 

w uzbrojenie terenów, w budowę lub rozbudowę infrastruktury drogowej, czy infrastruktury 

sieciowej. 

Powiat przeworski osiąga znacznie niższe dochody budżetowe w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca od analizowanych powiatów ościennych, tj. jarosławskiego 

i łańcuckiego. Może to wynikać z rolniczego charakteru znacznych obszarów terytorium 

powiatu. 

Nasuwa się wniosek, że przy coraz większej presji władz szczebla centralnego na 

cedowanie coraz większej liczby zadań na samorządy bez przekazywania środków 

finansowych, jedynym wyjściem samorządów jest zwiększanie dochodów własnych. 

Sposobem na to jest wzmacnianie konkurencyjności, przyciąganie nowych mieszkańców 

i inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. To jednak przy malejącej liczbie mieszkańców 

na skutek zmian demograficznych oraz migracji, jest zadaniem bardzo trudnym, 

wymagającym strategicznego podejścia do rozwiązywania problemów na poziomie powiatu 

i poszczególnych gmin. 
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3. Uwarunkowania zewnętrzne strategii powiatu przeworskiego 
 

Jednostki samorządu terytorialnego, niezależnie od szczebla administracyjnego 

funkcjonują pod wpływem i w granicach uwarunkowań o charakterze przestrzennym, 

gospodarczym, społecznym i politycznym. Uwarunkowania te są w części pochodną 

położenia geograficznego, w części zaś wynikiem procesów społeczno – gospodarczych 

i politycznych zachodzących w bliższym i dalszym otoczeniu. Na funkcjonowanie powiatu 

bezpośredni wpływ mają zjawiska na poziomie województwa, ale także polityka państwa. 

Pośrednio na funkcjonowanie powiatu wpływa polityka innych państw oraz procesy 

globalizacyjne zachodzące na świecie. Szczególnie istotne znaczenie dla naszego państwa, 

w tym całego sektora samorządowego ma polityka spójności Unii Europejskiej. 

Wszystkie ww. uwarunkowania powinny zostać uwzględnione w planowaniu 

strategicznym. Mogą one generować szanse rozwojowe dla powiatu, mogą też stanowić 

potencjalne źródło zagrożeń. Proces analizy strategicznej powinien prowadzić do 

maksymalizacji wykorzystania szans z jednoczesną minimalizacją zagrożeń, przy 

uwzględnieniu istniejących ograniczeń i potencjałów. 

 

3.1. Uwarunkowania o charakterze gospodarczym i przestrzennym 

 

Powiat przeworski położony jest na terenie województwa podkarpackiego w tzw. 

pasie przyśpieszonego rozwoju, wzdłuż drogi krajowej nr 4 (trasa międzynarodowa E-40), 

a docelowo także autostrady A4 i magistrali kolejowej E-30. Jest to pasmo o znaczeniu 

europejskim, które obejmuje miasta: Dębica, Rzeszów, Przeworsk, Jarosław i Przemyśl.  

Stolica powiatu jest położona około 40 km od lotniska w Jasionce k. Rzeszowa i około 50 km 

od przejścia granicznego w Korczowej. Położenie blisko głównych szlaków komunikacyjnych, 

w tym sieci TEN-T, tworzy warunki dogodne do prowadzenia działalności gospodarczej.  

Podkarpackie charakteryzuje się relatywnie niskim poziomem rozwoju 

gospodarczego. Wartość regionalnego PKB sytuuje województwo na jednym z ostatnich 

miejsc w Unii Europejskiej. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca województwa w 2012 r. 

wyniósł 67,0 % i był najniższym wynikiem w kraju (GUS 2012).  

Województwo podkarpackie cechuje policentryczna struktura osadnicza. Miasta na 

obszarze województwa są rozmieszczone względnie równomiernie, z drugiej jednak strony 

województwo posiada niski wskaźnik urbanizacji (41,4%). Sytuacja taka podnosi rolę i rangę 

subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich. Przeworsk jest ośrodkiem o znaczeniu 

ponadlokalnym o szansach dla rozwoju funkcji produkcyjnych, usługowo-handlowych, 

administracyjnych w zakresie szkolnictwa wyższego i średniego wyspecjalizowanego oraz 

zdrowia.  
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Powiat przeworski położony jest blisko Rzeszowa, stolicy województwa 

podkarpackiego i zarazem rdzenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Rzeszów jest 

siedzibą władz samorządowych i rządowych na szczeblu województwa. Jest ośrodkiem 

pełniącym funkcje metropolitalne zamieszkiwanym przez ponad 180 tys. mieszkańców. 

Rzeszów wskazywany jest jako ważny ośrodek rozwoju, w tym ośrodek przemysłowy 

z dominantą przemysłu elektromaszynowego (w tym lotniczego) i rolno-spożywczego. 

Przeworsk położony jest około 38 km od Rzeszowa. Budowana autostrada A4 spowoduje 

skrócenie czasu dojazdu z Przeworska i okolicznych terenów do Rzeszowa. Silniejszy rynek 

pracy i szeroka oferta edukacyjna Rzeszowa stanowić będą konkurencję dla planów 

rozwojowych powiatu przeworskiego poprzez generowanie zewnętrznych migracji. Niemniej 

jednak, przy zapewnieniu odpowiednich warunków, w szczególności dobrego 

skomunikowania z Rzeszowem, zjawiska te mogą mieć pośrednio pozytywny wpływ na 

sytuację powiatu. Znacznie większym zagrożeniem dla powiatu przeworskiego będzie 

atrakcyjna oferta terenów inwestycyjnych Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego. 

Atrakcyjność inwestycyjna regionu i podregionu jest czynnikiem mogącym znacząco 

wpływać na rozwój gospodarczy powiatu. Województwo podkarpackie nie jest w tym 

względzie oceniane wysoko – w rankingu województw znalazło się na 12 miejscu. Największy 

wpływ na tę ocenę ma niska dostępność transportowa województwa. Powiat przeworski jest 

częścią podregionu przemyskiego, który cechuje przeciętna atrakcyjność inwestycyjna 

w zakresie działalności usługowej oraz najniższa (w pięciostopniowej skali) atrakcyjność 

inwestycyjna w zakresie działalności przemysłowej oraz działalności zaawansowanej 

technologicznie (ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 

2012, IBNGR, Gdańsk 2012). Należy mieć na uwadze, że pozycja regionu i podregionu 

wrankingach atrakcyjności inwestycyjnej powinna ulec poprawie w wyniku oczekiwanego, 

pełnego oddania do użytku autostrady A4. Niemniej jednak stanowić powinna wyzwanie dla 

dalszych działań w obszarze dostępności komunikacyjnej, rozwoju infrastruktury 

gospodarczej i społecznej oraz kapitału ludzkiego jak również aktywnego pozyskiwania 

inwestorów. 

Ważna jest rola Jednolitego Rynku Unii Europejskiej i swobody przepływu towarów, 

usług i pracowników w krajach członkowskich.  Na przestrzeni lat od 2003 do 2008 

obserwowano dobrą koniunkturę na rynku UE, która pozwalała mieszkańcom Podkarpacia 

stosunkowo łatwo znaleźć pracę za granicą. Prowadziło to do spadku bezrobocia oraz zasilało 

popyt wewnętrzny. Tendencja ta została zatrzymana przez kryzys gospodarczy. Począwszy od 

2009 roku utrzymuje się niekorzystna sytuacja społeczno - gospodarcza w krajach UE, która 

zimniejsza popyt na „import pracy”, jak również zmniejsza napływ inwestycji bezpośrednich 

do Polski, w tym na Podkarpacie. Sytuacja ta skłania instytucje rządowe i samorządy do 

poszukiwania inwestorów w innych częściach świata. Niemniej jednak, zgodnie z teorią 

cyklów koniunkturalnych, w perspektywie UE 2014 – 2020 należałoby oczekiwać ożywienia 

wspólnego rynku europejskiego. 
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Istotnym aspektem funkcjonowania powiatu przeworskiego w otoczeniu gospodarczo 

- politycznym jest bliskość wschodniej granicy Polski, a zarazem i Unii Europejskiej oraz 

sąsiedztwo Polski z Ukrainą. Możliwa jest przyszła integracja tego kraju z Jednolitym Rynkiem 

Unii Europejskiej. Dla gospodarki powiatu umowa o dostępie Ukrainy do rynków unijnych 

będzie stanowić zarówno szansę jak i zagrożenie. Szansą będzie swoboda wymiany 

handlowej i możliwość dostaw towarów i usług dla miejscowych przedsiębiorców. 

Zagrożeniem natomiast może okazać import tanich surowców i towarów z Ukrainy oraz 

konkurencyjność tamtejszej tańszej siły roboczej. 

 

3.2. Uwarunkowania o charakterze społecznym 

 

W porównaniu z rozwiniętymi krajami europejskimi ludność Polski jest nadal 

stosunkowo młoda w sensie demograficznym. Niemniej jednak w nieodległej perspektywie 

starzenie się społeczeństwa będzie ważnym problemem. Udział ludności w wieku 65 lat 

i więcej w populacji województwa podkarpackiego wzrośnie z 13% w 2007 roku do 23% 

w 2035 roku. W województwie podkarpackim występują niekorzystne trendy demograficzne, 

które skutkują słabnącym tempem przyrostu naturalnego. Zgodnie z prognozą GUS na lata 

2008-2035 dla województwa podkarpackiego od 2020 roku przyrost naturalny przyjmie 

wartości ujemne. 

Edukacja na poziomie przedszkolnym ma decydujące znaczenie dla przyszłości dzieci 

w zakresie ich późniejszej edukacji, a co za tym idzie przyszłej zamożności i długości życia. 

Szczególne znaczenie diagnostyczne ma wskaźnik dla grupy 3-4 latków, dla których edukacja 

przedszkolna jest nieobowiązkowa. Dla województwa podkarpackiego odsetek dzieci 

w wieku 3–4 lat uczestniczących w edukacji przedszkolnej wyniósł nieco ponad 40% podczas 

gdy dla lidera, województwa opolskiego ponad 68% (Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym 

Polska 2012 Rozwój regionalny i lokalny, UNDP, Warszawa 2012). 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie podkarpackim na koniec marca 

2014 roku była wysoka i wyniosła 16,4%. Kobiety są dotknięte problemem bezrobocia tylko 

w niewiele większym stopniu, niż mężczyźni. Biorąc pod uwagę kryterium zamieszkania, 

bezrobocie jest wyższe wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa (w kwietniu 

2014 r. 62,6%). Analiza struktury wieku bezrobotnych wskazuje, że największy odsetek osób 

bez pracy w 2013 roku dotyczył grupy wiekowej 25-34 lata. Co trzeci bezrobotny 

w województwie to osoba w tej grupie wiekowej. Taka proporcja obserwowana jest od kilku 

lat. 

Zjawisko starzenia się społeczeństwa jest widoczne również z perspektywy rynku 

pracy (w strukturze osób bezrobotnych). Odsetek bezrobotnych poniżej 24 roku życia 

stopniowo maleje, natomiast stopniowo rośnie dla osób powyżej 55 roku życia. 
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3.3. Uwarunkowania o charakterze politycznym 

 

Głównym wyznacznikiem politycznych uwarunkowań funkcjonowania powiatu 

przeworskiego jest przynależność Polski do Unii Europejskiej, jak również udział 

województwa podkarpackiego jako regionu Unii Europejskiej w realizacji unijnej polityki 

spójności. Realizacja zadań powiatu przeworskiego będzie zatem w latach 2014 – 2020 

bezpośrednio związana z założeniami unijnej Strategii Europa 2020, Strategii Rozwoju Kraju 

2020, oraz dokumentów strategicznych i programowych województwa podkarpackiego do 

roku 2020. 

Jednym spośród trzech priorytetów Strategii Europa 2020 jest rozwój inteligentny 

wskazujący na potrzebę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, stanowiącego 

warunek zapewniający inteligentny wzrost gospodarczy. Strategia podkreśla konieczność 

podniesienia jakości edukacji, poprawy wyników działalności badawczej, wspierania 

transferu innowacji i wiedzy w Unii Europejskiej i pełnego wykorzystania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. Kolejnym priorytetem Strategii Europa 2020 jest rozwój 

zrównoważony rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku, niskoemisyjnej i konkurencyjnej. W Strategii określone 

zostały działania na rzecz budowy gospodarki opartej o zasadę rozwoju zrównoważonego 

wyraźnie wskazując, że cele środowiskowe powinny być dopełnione działaniami na rzecz 

zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki wzmacniającej spójność gospodarczą, społeczną 

i terytorialną. Jako trzeci priorytet Strategia Europa 2020 wskazuje rozwój sprzyjający 

włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, 

zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Oznacza to konieczność wzmocnienia 

pozycji obywateli poprzez zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia, inwestowanie 

w kwalifikacje, zwalczanie ubóstwa oraz modernizowanie rynku pracy, systemów szkoleń 

i ochrony socjalnej. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020, w obszarze gospodarczym wyznacza takie cele jak: 

Wzrost wydajności gospodarki (w tym zwiększenie konkurencyjności i modernizacja sektora 

rolno-spożywczego), zwiększenie innowacyjności gospodarki (w tym rozwój kapitału 

ludzkiego i zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych), poprawa efektywności 

energetycznej czy modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych. W obszarze 

spójności społecznej terytorialnej Strategia między innymi kładzie nacisk na potrzebę 

integracji społecznej (w tym zwiększenia aktywności osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym), podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych, jak również 

tworzenia warunków dla rozwoju ośrodków lokalnych oraz wzmacniania potencjału 

obszarów wiejskich. 
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Bezpośredni wpływ na planowanie strategiczne w powiecie przeworskim powinny 

mieć zapisy STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA - PODKARPACKIE 2020. W celu 

przyspieszenia wzrostu gospodarczego dokument zakłada rozwijanie przewag regionu 

w oparciu o kreatywne specjalizacje w oparciu o innowacyjny przemysł, rozwój sfery 

badawczo rozwojowej, wykorzystaniu potencjału turystycznego, poprawę konkurencyjności 

sektora rolno – spożywczego oraz rozwój przedsiębiorczości przy wsparciu instytucji 

otoczenia biznesu. Pozostałe cele strategii rozwoju województwa to: rozwój kapitału 

ludzkiego i społecznego (w tym dostosowanie edukacji do aktualnych potrzeb), podniesienie 

dostępności oraz poprawa spójności funkcjonalno-przestrzennej województwa (w tym 

poprawa dostępności komunikacyjnej) oraz racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów 

z poszanowaniem środowiska naturalnego. 
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4. Analiza SWOT 
 

Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej powiatu przeworskiego stanowi podstawę 

do analizy SWOT, która ma na celu określenie mocnych i słabych stron powiatu (czynniki 

wewnętrzne) oraz szans i zagrożeń rozwojowych wynikających z otoczenia czynniki 

zewnętrzne). Nazwa SWOT pochodzi z języka angielskiego i oznacza: 

 S (Strengths) - mocne strony, 

 W (Weaknesses) - słabe strony, 

 O (Opportunities) – szanse, 

 T (Threats) – zagrożenia. 

 

Analiza mocnych, słabych stron oraz szans i zagrożeń w układzie analizy SWOT 

pozwoliła na uporządkowanie zebranych w procesie diagnostycznym informacji w celu 

dalszego ich wykorzystania oraz identyfikacji czynników rozwojowych i badania wzajemnego 

wpływu tych czynników z perspektywy: 

 mocnych stron w kontekście wykorzystania szans w otoczeniu, 

 słabych stron z punktu widzenia szans w otoczeniu, 

 analizy silnych stron w kontekście zagrożeń, 

 słabych stron w kontekście zagrożeń. 

 

Analiza SWOT opracowana została dla powiązanych ze sobą obszarów 

strategicznych: 

1. Gospodarka 

2. Infrastruktura techniczna 

3. Turystyka 

4. Kapitał ludzki i jakość życia 

 

Tabela 4 Analiza SWOT – Gospodarka 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Rosnąca liczba podmiotów 
gospodarczych prowadzących 
działalność w powiecie przeworskim; 

 Duży udział sektora prywatnego, 
małych i średnich przedsiębiorstw 
wśród ogółu rejestrowanych firm; 

 Bliskość ważnych ciągów 
komunikacyjnych (droga krajowa nr 4 
i magistrala kolejowa E-30) 

 Przebieg autostrady A4 (III korytarz 
transportowy TEN-T); 

 Stosunkowo niski poziom 
przedsiębiorczości; 

 Brak nowych inwestycji i kapitału – 
niski poziom atrakcyjności 
inwestycyjnej; 

 Niewystarczające uzbrojenie terenów 
dla celów inwestycyjnych; 

 Niewystarczająca promocja 
inwestycyjna; 

 Tereny o walorach przyrodniczych 
i krajobrazowych objęte ochroną 
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 Stosunkowo bliskie położenie 
względem międzynarodowego lotniska 
w Jasionce k. Rzeszowa 

 Duże zasoby nie wykorzystanej siły 
roboczej; 

 Korzystne warunki do rozwoju 
produkcji ekologicznej żywności; 

 Stabilna i przychylna polityka władz 
samorządowych wspierająca rozwój 
przedsiębiorczości i tworzenia nowych 
miejsc pracy; 

 Zasoby terenów o lokalizacji 
sprzyjającej lokowaniu inwestycji; 

 Duże zasoby ziemi rolniczej. 

 

prawną; 

 Niewystarczająca ilość rozwojowych 
zakładów przemysłowych; 

 Słabo rozwinięta sieć Instytucji 
Otoczenia Biznesu; 

 Brak klastrów i grup producenckich 
(gron kooperacyjnych); 

 Niedostosowanie kierunków 
kształcenia zawodowego do potrzeb 
rynku pracy;  

 Niewystarczająca baza kształcenia 
zawodowego; 

 Rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 
dominacja gospodarstw nie 
wyspecjalizowanych; 

 Brak skutecznej promocji produktu 
lokalnego na rynku regionalnym i 
krajowym. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Zakończenie inwestycji  budowy 
Autostrady A4; 

 Rosnące zapotrzebowanie na zdrową 
żywność w Polsce i w Europie, co 
sprzyja rozwojowi rolnictwa 
ekologicznego; 

 Budująca się marka Polski na rynku 
europejskim, jako producenta wysokiej 
jakości produktów spożywczych; 

 Wsparcie rozwoju działalność grup 
producenckich; 

 Popularyzacja agroturystyki i turystyki 
weekendowej; 

 Rozwój informatyzacji  
i telekomunikacji; 

 Rozwój gospodarczy kraju; 

 Możliwość pozyskania środków 
finansowych z UE. 

 
 

 Brak stabilnej polityki państwa, częste 
zmiany przepisów prawnych, w tym 
podatkowych; 

 Rosnące ubożenie społeczeństwa; 

 Niekorzystna sytuacja ekonomiczna 
w rolnictwie – malejąca dochodowość 
produkcji rolnej; 

 Bariery prowadzenia działalności 
gospodarczej (wzrost podatków, 
składek z tytułu ubezpieczeń 
społecznych); 

 Wysoka atrakcyjność inwestycyjna 
Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego; 

 Złożona procedura ubiegania się  
o środki w ramach programów 
operacyjnych 2014-2020; 

 Ograniczony rynek zbytu produktów 
rolnych; 

 Inwazja sieci sklepów 
wielkopowierzchniowych. 
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Tabela 5 Analiza SWOT - Infrastruktura techniczna 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Stosunkowo dobrze rozwinięta sieć  
wodociągów i kanalizacji (Gmina 
Jawornik Polski stanowi wyjątek); 

 Relatywnie dobrze rozwinięta sieć 
gazowa (Gmina Adamówka stanowi 
wyjątek); 

 Dobrze rozwinięta sieć 
telekomunikacyjna i energetyczna; 

 Dobrze rozwinięta sieć dróg 
powiatowych; 

 Przeworsk jako ważny węzeł 
drogowy i kolejowy. 

 Brak dostępu do autostrady A4 (do 
czasu jej oddania do użytku); 

 Brak obwodnicy Przeworska; 

 Niezadawalający stan techniczny 
nawierzchni dróg, niewystarczająca 
nośność mostów; 

 Nierównomierna gęstość sieci 
drogowej powiatu; 

 Niska przepustowość dróg, w tym DW 
835; 

 Niezadowalający poziom 
bezpieczeństwa ruchu na głównych 
drogach, w szczególności DK 4 i DW 
835; 

 Niska dostępność do komunikacji 
publicznej - słabo rozwinięta sieć 
autobusowa; 

 Niski poziom efektywności 
energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i mieszkaniowych; 

 Słabo rozwinięta gospodarka 
odpadami. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Zakończenie budowy autostrady A4 i 
jej połączenie z siecią drogową 
powiatu; 

 Rozwój gospodarczy kraju; 

 Możliwość pozyskania środków 
finansowych z UE; 

 Możliwość pozyskania środków 
krajowych (NFOŚ) na inwestycje pro 
– środowiskowe. 

 Rosnący poziomu zanieczyszczenia 
środowiska; 

 Wysoki poziomu hałasu; 

 Wzrastająca ilość odpadów 
komunalnych; 

 Zmiana klimatu i wzrost zagrożenia 
klęskami żywiołowymi; 

 Rosnące zapotrzebowanie na energię 
elektryczną; 

 Rosnące natężenie ruchu drogowego. 
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Tabela 6 Analiza SWOT – Turystyka 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Kolejka wąskotorowa „Pogórzanin” 
Przeworsk-Jawornik Polski-Dynów 
wraz z licznymi atrakcjami wzdłuż jej 
trasy; 

 Liczne zabytki o charakterze religijnym 
i świeckim, wiele zabytkowych 
obiektów architektonicznych (kościoły 
parafialne, cmentarze, kapliczki oraz 
pozostałości zespołów dworskich); 

 Niski poziom zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego i degradacji 
przyrodniczej - otoczenie sprzyjające 
praktykowaniu różnych form 
wypoczynku; 

 Bogactwo naturalne w postaci: fauny 
i flory, lasów, cieków i zbiorników 
wodnych; 

 Tereny o walorach przyrodniczych 
i krajobrazowych objęte ochroną 
prawną; 

 Warunki naturalne dające możliwość 
organizowania popularnych form 
wypoczynku, w tym  rowerowej, 
pieszej i konnej oraz narciarstwa 
biegowego; 

 Istniejące przyrodniczo – edukacyjno 
– turystyczne trasy rowerowe, szlaki 
turystyczne, NORDIC WALKING PARK 
PODKARPACIE CENTRUM (NWPPC); 

 Brak dużych zakładów zagrażających 
jakości środowiska naturalnego; 

 Aktywna działalność organizacji non-
profit w obszarze kultury, sportu, 
produktu lokalnego, przyczyniająca się 
do rozwoju turystyki; 

 Dobrze rozwinięta sieć domów kultury 
i bibliotek publicznych, aktywnie 
działające OSP; 

 Szeroki wachlarz imprez kulturalnych. 

 Brak atrakcyjnej oferty pobytowej dla 
turystów; 

 Niewystarczająca promocja 
i informacja turystyczna, brak 
wspólnej ponadlokalnej promocji 
produktów turystycznych; 

 Niewystarczająca promocja imprez 
kulturalnych i okolicznościowych; 

 Słabo wykorzystane produkty 
turystyczne powiatu; 

 Niewystarczająca infrastruktura 
turystyczna, słabo rozwinięta baza 
noclegowa; 

 Mała ilość obiektów rekreacyjno-
sportowych; 

 Niedostateczny stan techniczny 
obiektów zabytkowych. 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

 Wzrastająca świadomość ekologiczna 
ludności; 

 Duże zainteresowanie agroturystyką 
i turystyką weekendową, w tym 
aktywną turystyką; 

 Bliskość Rzeszowa o populacji ponad 
180 tys. osób – potencjalnych 
korzystających z atrakcji turystycznych 
powiatu, głownie w ramach turystyki 
weekendowej; 

 Wzrost zainteresowania produktami 
lokalnymi w regionie, kraju i za 
granicą; 

 Podejmowanie/rozwijanie współpracy 
między JST – możliwość realizacji 
projektów w partnerstwie, 

 Rozwój gospodarczy kraju 

 Możliwość pozyskania środków 
finansowych z UE; 

 Możliwość zaangażowania się 
inwestorów prywatnych oraz 
sponsorów. 

 Brak tradycji wykorzystania 
istniejących walorów turystyczno-
krajobrazowych; 

 Niedofinansowanie infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej i sportowej 
wynikająca z polityki Państwa; 

 Marginalizacja społeczno – 
gospodarcza i kulturalna regionu; 

 Nasilenie problemów społecznych 
skutkujące biernością części 
społeczeństwa. 

 

Tabela 7 Analiza SWOT - Kapitał ludzki i jakość życia 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Relatywnie korzystna struktura 
wiekowa mieszkańców - dodatni 
przyrost naturalny, wysoki odsetek 
mieszkańców w wieku produkcyjnym 
i przedprodukcyjnym; 

 Szpital Powiatowy w Przeworsku, 

 Równomiernie rozmieszczona sieć 
ośrodków zdrowia świadczących 
podstawową opiekę zdrowotną, 

 Dobrze rozwinięta sieć placówek 
edukacji szkolnej; 

 Sprawnie działający system pomocy 
społecznej zapewniający wsparcie 
osobom i rodzinom pozostającym 
w trudnej sytuacji życiowej; 

 Dobrze rozwinięta infrastruktura 
społeczno-kulturalna – sieć bibliotek, 

 Ujemne saldo migracji, odpływ 
ludności aktywnej zawodowo za 
granicę i do większych miast w Polsce,  
w tym do Rzeszowa; 

 Wysoka stopa bezrobocia (zwłaszcza 
wśród ludzi młodych), w tym duży 
odsetek osób długotrwale 
bezrobotnych, bez prawa do zasiłku; 

 Ukryte bezrobocie na wsi;  

 Małe możliwości zatrudnienia, brak 
ofert pracy na rynku; 

 Relatywnie niski poziom dochodów 
ludności; 

 Relatywnie niski poziom 
wykształcenia mieszkańców, 

 Niewystarczająca liczba miejsc 
w przedszkolach; 
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gminnych i wiejskich ośrodków 
kultury, koła gospodyń wiejskich 
i inne organizacje kultywujące 
tradycję lokalną - chóry, kapele, 
zespoły pieśni i tańca; 

 Dobrze rozwinięta sieć klubów 
sportowych. 

 Oferta edukacyjna na poziomie szkoły 
podstawowej i gimnazjum 
wymagająca doskonalenia; 

 Kierunki kształcenia w szkolnictwie 
zawodowym niedostosowane do 
potrzeb rynku pracy; 

 Niewystarczający dostęp do 
specjalistycznych usług medycznych; 

 Malejący odsetek osób młodych 
uprawiających sport; 

 Niewystarczająca infrastruktura 
rekreacyjno – sportowa. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Rozwijanie współpracy pomiędzy JST 
i ich jednostkami a organizacjami 
pozarządowymi w obszarze polityki 
społecznej, 

 Rozwój gospodarczy kraju; 

 Możliwość pozyskania środków 
finansowych z UE; 

 Możliwość zaangażowania się 
inwestorów prywatnych (usługi 
medyczne). 

 Rosnąca pozycja Rzeszowa jako celu 
migracji młodych ludzi; 

 Postępujący proces zwolnień 
z istniejących zakładów pracy; 

 Spadek rentowności produkcji rolnej, 
ograniczenie rynków zbytu; 

 Nasilenie się patologii społecznych; 

 Pogorszenie się warunków bytowych 
osób o najniższym poziomie 
dochodów. 
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5. Wizja rozwoju powiatu przeworskiego 
 

Wizję rozwoju powiatu przeworskiego nakreślono w oparciu o analizę społeczno 

gospodarczą powiatu oraz analizę strategiczną (SWOT). Wizja oraz główne kierunki rozwoju, 

bazują na mocnych stronach powiatu i szansach pojawiających się w otoczeniu przy 

jednoczesnej eliminacji słabych stron i minimalizacji zagrożeń.  

Określenie wizji rozwoju powiatu przeworskiego stanowi projekcję przyszłego 

pożądanego stanu i rezultatów możliwych do osiągnięcia w długookresowej perspektywie. 

Rolą wizji jest ukierunkowanie działań na poziomie strategicznym, a pośrednio także na 

poziomie operacyjnym. Dodatkowo wizja pełni funkcję aktywizującą do działania oraz 

systematyzującą wyznawane wartości. 

Prawidłowe określenie wizji rozwoju oraz sformułowanie w oparciu o nią celów 

strategicznych powinno pozwolić na rozwój powiatu przeworskiego w kierunkach zgodnych 

z oczekiwaniami Władz powiatu i jego mieszkańców. 

 

WIZJA (do roku 2020): 

 

POWIAT PRZEWORSKI JAKO ATRAKCYJNE MIEJSCE ZAMIESZKANIA, WYPOCZYNKU, PRACY 
ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WARUNKACH ROZWIJAJĄCEJ SIĘ 

GOSPODARKI, PRZY EFEKTYWNYM KORZYSTANIU Z POSIADANYCH ZASOBÓW 
 

 

GŁÓWNY CEL STRATEGICZNY: 

 

WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POWIATU PRZEWORSKIEGO POPRZEZ 

DŁUGOFALOWY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W OPARCIU O ENDOGENICZNE POTENCJAŁY 
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6. Cele strategiczne powiatu przeworskiego  
 

Zarządzanie rozwojem jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie 

długookresowej wymaga podejmowania właściwych decyzji w sytuacji ryzyka i niepewności. 

W tym celu niezbędne jest dokonanie hierarchizacji potrzeb i oczekiwań społeczności 

lokalnej. Realizuje się to poprzez określenie celów strategicznych, zgodnych z nakreśloną 

wizją rozwoju. 

Sformułowana wizja rozwoju jest przedmiotem konkretyzacji do postaci osi i celów 

strategicznych. Strategia, koncentrując się na zidentyfikowanych priorytetach wskazywać 

będzie sposoby ich realizacji poprzez wskazanie kluczowych projektów. 

Osie i cele strategiczne zostały określone przy zachowaniu zasady ogólności, co jest 

niezbędne w planowaniu długookresowym. Architektura strategiczna dokumentu 

przedstawia się następująco:  

 Oś priorytetowa 1 - Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości,  

 Oś priorytetowa 2 – Rozwój infrastruktury technicznej i poprawa efektywności 

energetycznej 

 Oś Priorytetowa 3 – Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału turystycznego 

 Oś Priorytetowa 4 – Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia 

mieszkańców 

W obszarze każdej osi wyznaczono cele strategiczne, które oznaczono jako kolejne 

w numeracji wewnątrz poszczególnych Osi priorytetowych tj. przykładowo w ramach Osi 

strategicznej 1: Cel strategiczny 1.1., Cel strategiczny 1.2., itd., w ramach Osi strategicznej 2: 

Cel strategiczny 2.1., Cel strategiczny np. 2.2., itd. 

 

6.1. Oś priorytetowa 1. Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości 

 

Cele strategiczne w ramach Osi priorytetowej 1 zmierzają do osiągnięcia rozwoju 

gospodarczego powiatu, w tym pozyskania nowych inwestorów i wygenerowania nowych 

miejsc pracy, poprzez tworzenie warunków sprzyjających lokalizacji inwestycji, rozwoju 

przedsiębiorczości i współpracy branżowej przedsiębiorstw. 
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Cele strategiczne i kierunki działań: 

 Cel strategiczny 1.1. - Tworzenie warunków dla lokalizacji inwestycji 

i tworzenia nowych miejsc pracy 

Planowane jest w szczególności uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz tworzenie 

stref inwestycyjnych. Działania tego rodzaju stanowią zachętę dla potencjalnych inwestorów 

do lokowania inwestycji i tworzenia miejsc pracy. 

Planuje się zlokalizowanie terenów inwestycyjnych w rejonie Kańczugi, Przeworska, 

Sieniawy i Tryńczy. 

 Cel strategiczny 1.2. - Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości  

Planowane jest wsparcie instytucji otoczenia biznesu z terenu powiatu 

przeworskiego, w tym Oddziału RARR w Przeworsku. Zakłada się, że IOB stymulować będą 

rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu poprzez różnorodne formy wsparcia 

istniejących przedsiębiorstw (sektor MSP) jak również osób pragnących rozpocząć działalność 

gospodarczą. W tej sferze możliwe są także działania wspierające ekonomię społeczną. 

Zakłada się wsparcie różnych branż działalności gospodarczej w celu zachowania jej 

dywersyfikacji. Biorąc pod uwagę specyfikę gospodarczą powiatu przeworskiego i istniejący 

potencjał, zasadne wydaje się szczególne dążenie do rozwoju turystyki oraz przetwórstwa 

rolno – spożywczego. 

Ze strony samorządu, istotne będzie zapewnienie sprawnej obsługi przedsiębiorców 

w zakresie spraw leżących w kompetencjach gmin/powiatu, przede wszystkim związanych 

z gospodarką przestrzenną i pozwoleniami na budowę oraz  dostępu do aktualnej i rzetelnej 

informacji.  

 Cel strategiczny 1.3. - Rozwój klastrów i grup producenckich 

Zakłada się, że instytucje otoczenia biznesu podejmą działania zmierzające do 

powołania inicjatyw klastrowych na terenie powiatu przeworskiego. Przedsiębiorstwa 

współpracujące w ramach klastrów zyskają dodatkowe bodźce rozwojowe, a tym samym 

będą budować przewagę konkurencyjną powiatu. Działania samorządu w tym obszarze 

polegać mogą na działaniach promocyjno – informacyjnych.  

W sferze produkcji rolnej ważnym czynnikiem rozwojowym będzie tworzenie oraz 

rozwój istniejących grup producenckich. Taka formuła współpracy zwiększa szanse rolników 

na uzyskiwanie wysokiej rentowności produkcji, jak również pozwala sięgać po dodatkowe 

środki pomocowe. Istotną role do odegrania w tym procesie będzie miał Powiatowy Zespół 

Doradztwa Rolniczego w Przeworsku. Ze względu na rangę rolnictwa dla gospodarki powiatu, 

rozwój grup producenckich jest równie istotny jak rozwój inicjatyw klastrowych w sektorze 

przedsiębiorstw. 
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 Cel strategiczny 1.4. – Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych 

Poprawa konkurencyjności i rentowności rolnictwa powiatu przeworskiego jest 

uzależniona w dużej mierze od zwiększenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego 

i wzrostu liczby wyspecjalizowanych gospodarstw dysponujących znacznym areałem. Barierą 

w tym względzie jest rozdrobnienie działek ewidencyjnych. Zakłada się realizację projektów 

scaleniowych, które uporządkowałyby strukturę podziałów geodezyjnych oraz strukturę 

własnościową gruntów rolnych, umożliwiając tym samym wzrost powierzchni gospodarstw. 

Oczekiwane efekty 

Cele strategiczne w ramach Osi priorytetowej 1 powinny zaowocować wzrostem 

dochodów JST na terenie powiatu oraz wzrostem dochodów jego mieszkańców. Oczekiwać 

także należy zmniejszenia wskaźnika migracji wykwalifikowanej siły roboczej, która jest 

ważnym potencjałem powiatu. Poprawa sytuacji materialnej ludności czerpiącej dochód 

z rolnictwa, także przyczynić się może do poprawy sytuacji społeczno – gospodarczej 

powiatu. 

 

 

6.2. Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury technicznej i poprawa 

efektywności energetycznej 

 

Cele realizowane w ramach Osi 2 obejmują działania na rzecz przyjaznego 

środowiska, gospodarki niskoemisyjnej oraz rozwoju infrastruktury technicznej niezbędnej 

do rozwoju społeczno - gospodarczego 

Cele strategiczne i kierunki działań: 

 Cel strategiczny 2.1. Rozwój infrastruktury sieciowej warunkującej rozwój 

przedsiębiorczości i mieszkalnictwa 

Zakłada się rozwój sieci gazowniczej (PGNiG) oraz sieci energetycznych, w tym 

szczególnie do odbioru energii z przyszłych instalacji OZE. Planuje się dalszy rozwój 

gospodarki wodno – ściekowej. Z punktu widzenia wyzwań współczesnej gospodarki, istotny 

dla rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu będzie rozwój sieci szerokopasmowego 

Internetu o dużej przepustowości. 

 Cel strategiczny 2.2. Rozwój infrastruktury transportowej (drogowej 

i kolejowej) i poprawa powiązań komunikacyjnych 

Zakłada się budowę, rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych i gminnych, ciągów 

pieszych i rowerowych oraz mostów. Planuje się także budowę nowoczesnego, 

energooszczędnego oświetlenia ulicznego, lub modernizacje istniejącego.  W celu 
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usprawnienia połączeń komunikacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym, planuje się 

inwestycje w infrastrukturę dworcowo – przystankową. Jednym z kluczowych działań 

w obszarze infrastruktury transportowej będzie niewątpliwie rewaloryzacja techniczna linii 

kolejki wąskotorowej Przeworsk – Dynów, która jest nie tylko środkiem transportu, ale jedną 

z głównych atrakcji turystycznych powiatu i regionu.  

 Cel strategiczny 2.3. Poprawa efektywności energetycznej i wzrost 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

Zakłada się realizację inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków, 

w szczególności budynków użyteczności publicznej. Zakłada się ponadto wykorzystanie wód 

geotermalnych, rozwój infrastruktury energetyki wiatrowej oraz biogazowni. 

Oczekiwane efekty: 

Rozwój infrastruktury technicznej (sieciowej i transportowej) przyczynić się powinien 

do wzrostu liczby przedsiębiorstw oraz spadku bezrobocia na terenie powiatu 

przeworskiego, poprzez tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu mobilności mieszkańców. W tym 

względzie ważne są nie tylko inwestycje w infrastrukturą drogową, ale także rozwój  

transportu publicznego. Sprawny transport publiczny zapewnia dostęp do miejsc pracy, 

edukacji i innych usług publicznych, poprawia powiązania na linii miasto – wieś. Rozwój 

infrastruktury technicznej jest również czynnikiem rozwijającym mieszkalnictwo, 

stanowiącym zachętę do osiedlania się na danym terenie.   

Rozwój efektywności energetycznej i poprawa stanu środowiska stanowić będą 

czynniki wspierające długofalowo rozwój gospodarczy powiatu, stanowiąc uzupełnienie 

działań rozwojowych w obszarze infrastruktury technicznej. 

 

 

6.3. Oś priorytetowa 3. Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału 

turystycznego 

 

Cele realizowane w ramach Osi 3 obejmują działania w zakresie rozwoju 

infrastruktury obsługi ruchu turystycznego (w tym agroturystyki), wyznaczania szlaków 

turystycznych i turystyczno - sportowych, poprawy stanu dziedzictwa kulturowego, w tym 

rewaloryzacji obiektów zabytkowych oraz promocji oferty turystycznej powiatu. 

Cele strategiczne i kierunki działań: 

 Cel strategiczny 3.1. Rozwój sieci szlaków turystycznych i turystyczno – 

sportowych 
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Zakłada się działania w zakresie wyznaczania szlaków turystycznych łączących obiekty 

dziedzictwa kulturowego z walorami krajobrazowymi oraz szlaków turystyczno – 

sportowych, wykorzystujących zróżnicowane ukształtowanie terenu powiatu i walory 

przyrodnicze. Działania te wiązać się będą z budową niezbędnej infrastruktury oraz 

oznakowaniem szlaków. 

 Cel strategiczny 3.2. Ochrona i rewaloryzacja zasobów dziedzictwa 

kulturowego 

Planuje się inwestycje polegające na rewaloryzacji pałaców, dworów oraz innych 

obiektów zabytkowych. Zasoby dziedzictwa kulturowego stanowią jeden z ważniejszych 

potencjałów powiatu generujących ruch turystyczny. Rewaloryzacja obiektów zabytkowych 

jest niezbędna nie tylko ze względu na ich wartość historyczną, ale także ze względu na 

znaczenie tych obiektów dla oferty turystycznej powiatu. 

 Cel strategiczny 3.3. Kształtowanie przestrzeni miejskiej i wiejskiej, 

umożliwiającej rozwój turystyki, w tym agroturystyki 

Planuje się rewitalizację centrów miejskich Kańczugi, Przeworska i Sieniawy oraz 

prace nad jakością i estetyką otoczenia w ośrodkach wiejskich. Zakłada się jak najpełniejsze 

wykorzystanie walorów środowiskowych powiatu, w tym zasobów wód geotermalnych, 

w celu rozwoju turystyki. 

 Cel strategiczny 3.4. Rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej, w tym 

gospodarstw agroturystycznych 

Poprzez tworzenie dogodnych warunków do rozwoju działalności turystycznej oraz 

promocję turystyczną, samorządy powiatu przeworskiego stymulować będą rozwój bazy 

noclegowej i gastronomicznej, w tym agroturystycznej. Zakłada się też realizację działań 

wspierających mieszkańców z terenów wiejskich w uruchamianiu działalności 

agroturystycznej.  

 Cel strategiczny 3.5. Promocja oferty turystycznej powiatu 

Zakłada się uruchomienie lokalnej agencji turystycznej, jak również wykorzystanie 

istniejących instytucji informacji turystycznej w celu promowania oferty turystycznej 

powiatu. 

Oczekiwane efekty: 

Działania polegające na rozwoju infrastruktury turystycznej (w tym bazy noclegowej 

i gastronomicznej), rewaloryzacji obiektów zabytkowych oraz poszerzeniu oferty 

turystycznej, zaowocować powinny podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu 

i wzrostem ruchu turystycznego. Przełoży się to z kolei na wzrost dochodów mieszkańców 
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oraz wzrost dochodów budżetowych JST, jak również spadek bezrobocia. Intensyfikacji ruchu 

turystycznego i wzmocnienia pozytywnych efektów społeczno – gospodarczych można 

oczekiwać w wyniku skutecznej, kompleksowej promocji oferty turystycznej powiatu. 

 

6.4. Oś priorytetowa 4. Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia 

mieszkańców 

 
Cele realizowane w ramach Osi 4 obejmują działania w zakresie poprawy dostępu 

do usług publicznych (przedszkola, placówki służby zdrowia), wspierania szkół 

w doskonaleniu oferty edukacyjnej oraz udostępnienia mieszkańcom w szerszym zakresie 

infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.  

 Cel strategiczny 4.1. – Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych oraz poszukujących pracy 

Planuje się realizację działań mających na celu promocję zatrudnienia, w tym m.in. 

poprzez wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy, a szczególnie wspieranie 

samozatrudnienia poprzez udzielanie pomocy doradczej, szkoleniowej i finansowej osobom 

bezrobotnym planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zakłada się również 

możliwość udzielania wsparcia w celu tworzenia spółdzielni socjalnych. Działania wspierające 

zakładanie i rozwój działalności gospodarczej (w tym w formie spółdzielni socjalnych) będą 

komplementarne z działaniami planowanymi w ramach celu strategicznego 1.2. 

Planuje się realizację usług i instrumentów mających na celu nabycie, uzupełnienie, 

aktualizację bądź zmianę kwalifikacji zawodowych oraz realizację usług i instrumentów 

mających na celu nabycie, uzupełnienie bądź poszerzenie doświadczenia zawodowego osób 

bezrobotnych oraz poszukujących pracy, jak również realizację działań zmierzających do 

zwiększenia mobilności zawodowej w podejmowaniu i utrzymaniu przez nich zatrudnienia. 

Dla zapewnienia wysokiej skuteczności wsparcia diagnozowana będzie bieżąca 

sytuacja na rynku pracy. 

 Cel strategiczny 4.2. – Rozwój oferty edukacyjnej przedszkoli i szkół 

Zakłada się realizację działań mających na celu zaoferowanie na wszystkich szczeblach 

edukacji, od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych, zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych), 

które pozwolą dzieciom i młodzieży rozwijać zainteresowania i poprawiać wyniki w nauce. 

W przypadku szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo, planuje się dostosowanie 

programów nauczania do potrzeb rynku pracy, jak również umożliwienie uczniom odbywania 

atrakcyjnych praktyk i staży. 



Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014 - 2020 

- 33 - 
 

Zakłada się też zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach, na terenie powiatu 

przeworskiego, szczególnie na terenach wiejskich, w związku z istniejącym 

zapotrzebowaniem. 

 Cel strategiczny 4.3. Rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej 

Planuje się realizację działań inwestycyjnych w zakresie rozwoju bazy boisk 

i przyszkolnych hal sportowych. Zakłada się także działania polegające na zagospodarowaniu 

zbiorników wodnych na cele rekreacyjne, budowę przystani kajakowych, budowę tras 

rowerowych. 

 Cel strategiczny 4.4. Poprawa dostępu mieszkańców do usług medycznych 

Zakłada się rozwój sieci gabinetów świadczących usługi medyczne. W szczególności 

planuje się modernizację i rozwój działalności ZOZ w Przeworsku. 

 Cel strategiczny 4.5. Poprawa dostępu mieszkańców do usług społecznych 

Zakłada się wsparcie dla publicznych instytucji świadczących na rzecz mieszkańców 

powiatu objętych systemem pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, różnorodne 

usługi społeczne, takie jak: świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne dla dzieci 

i młodzieży, domy i kluby seniora, centra wsparcia rodziny oraz centra interwencji 

kryzysowej, itd. 

 Cel strategiczny 4.6. Wsparcie i promocja organizacji pożytku publicznego 

Zakłada się wsparcie samorządu dla rozwoju działalności organizacji pożytku 

publicznego. Organizacje te mogą realizować niektóre zadania publiczne w sposób bardziej 

skuteczny niż samorząd, wprowadzając zarazem dodatkowy aspekt aktywizacji społecznej 

mieszkańców. Wsparcie może polegać na: udzielaniu dotacji w celu realizacji zadań własnych 

samorządu lub wspólnej realizacji projektów społecznych przez samorząd i organizacje 

pożytku publicznego. Wsparcie może także być zapewnione w postaci zapewnienia promocji 

działalności tych organizacji czy informowanie o dostępnych źródłach finansowania ich 

działalności. 

Oczekiwane efekty: 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i osób poszukujących zatrudnienia 

w sposób bezpośredni powinna przełożyć się na wzrost dochodów mieszkańców oraz wzrost 

dochodów budżetowych samorządów, przy jednoczesnym spadku wydatków 

samorządowych na cele społeczne. Można także oczekiwać zmniejszenia ryzyka 

występowania problemów społecznych, których źródłem jest bezrobocie. 

Rozwój sieci przedszkoli oraz doskonalenie oferty edukacyjnej przedszkoli i szkół 

powiatu przeworskiego zaowocować powinien zwiększeniem szans młodych ludzi na rynku 
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pracy oraz długofalowo rozwojem kapitału ludzkiego, który należy obecnie do głównych 

czynników konkurencyjnych nowoczesnej gospodarki. 

Rozwój infrastruktury rekreacyjno - sportowej ma na celu promowanie zdrowego 

stylu życia i poprawę stanu zdrowia mieszkańców powiatu. Jest to niezwykle istotne w dobie 

nasilania się występowania chorób cywilizacyjnych oraz starzenia się społeczeństwa. Równie 

istotne z tego punktu widzenia jest zapewnienie mieszkańcom, szczególnie osobom 

starszym, odpowiedniego dostępu do publicznych usług medycznych.  

Rozwój usług społecznych powinien przyczynić się do poprawy jakości życia osób 

wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz doprowadzić do ich 

reintegracji społecznej. Może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka patologii na obszarach 

koncentracji problemów społecznych, takich jak długotrwała bierność zawodowa. 

Wsparcie dla organizacji pożytku publicznego powinno zaowocować rozwojem ich 

działalności w takich obszarach jak kultura czy polityka społeczna. Może to skutecznie 

uzupełnić katalog działań instytucji publicznych, prowadząc do poprawy jakości życia 

mieszkańców oraz ich aktywizacji społecznej. 
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7. Odniesienie do dokumentów strategicznych i programowych 

wyższego rzędu (Europa, kraj, region) 
 

Proces planowania rozwoju gospodarczego wymaga zachowania komplementarności 

i spójności celów określonych dla powiatu przeworskiego z celami określonymi 

w dokumentach na szczeblu regionalnym, krajowym i Unii Europejskiej. Analiza zakresu 

spójności Strategii z dokumentami o charakterze strategicznym, planistycznym i operacyjnym 

o randze wspólnotowej, krajowej, makroregionalnej (Polska Wschodnia) i regionalnej 

(Województwo Podkarpackie) została opracowana w odniesieniu do: 

1. Strategii Europa 2020;  

2. Umowy Partnerstwa 2014-2020; 

3. Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności;  

4. Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020; 

5. Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;  

6. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020;  

7. Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020; 

8. Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie - 2020;  

9. Programami operacyjnymi na szczeblu krajowym, ponadregionalnym i regionalnym, 

w tym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-

2020.1 

Istotne jest poszukiwanie wspólnych celów i kierunków działań, podejmowanych w ramach 

polityk sektorowych i horyzontalnych z działaniami podejmowanymi w ramach polityki 

rozwoju powiatu przeworskiego. Wczesna identyfikacja wspólnych celów i wspólnych 

obszarów interwencji już na etapie programowania powinna pozwolić na lepsze 

przygotowanie do realizacji wspólnych przedsięwzięć rozwojowych.  

 

7.1. Strategia Europa 2020 (Bruksela, 03.03.2010r.) 

Dokument strategiczny „Europa 2020”, na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu jest długookresowym programem rozwoju 

                                                           
1
 Ze względu na trwający proces programowania perspektywy UE 2014 – 2020, analizowano projekty 

programów operacyjnych.  
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społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej na lata 2010 – 2020, która określa główne 

kierunki rozwoju krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. 

Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie: 

inteligentny, dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe  

i innowacje, zrównoważony, dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej oraz sprzyjający włączeniu społecznemu. Strategia Europa 2020 obejmuje trzy 

wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: 

 rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020 definiuje cztery Osie 

Priorytetowe, które są spójne z Strategią Europa 2020, w następującym zakresie:  

 realizacja celów strategicznych Osi Priorytetowej 1 Strategii Rozwoju Powiatu 

Przeworskiego na lata 2014-2020 jest spójna z priorytetem rozwój zrównoważony 

Strategii Europa 2020, 

 realizacja celów strategicznych Osi Priorytetowej 2 Strategii Rozwoju Powiatu 

Przeworskiego na lata 2014-2020 jest spójna z priorytetem rozwój inteligentny oraz 

rozwój zrównoważony Strategii Europa 2020,  

 realizacja celów strategicznych Osi Priorytetowej 3 Strategii Rozwoju Powiatu 

Przeworskiego na lata 2014-2020 jest spójna z priorytetem rozwój zrównoważony 

Strategii Europa 2020,  

 realizacja celów strategicznych Osi Priorytetowej 4 Strategii Rozwoju Powiatu 

Przeworskiego na lata 2014-2020 jest spójna z priorytetami: rozwój inteligentny, 

rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Strategii Europa 2020.  

Szczegółową analizę spójności celów Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 

2014-2020 z poszczególnymi priorytetami strategii Europa 2020 przedstawia poniższa tabela. 

 

 

  

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_pl.htm
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Tabela 8 Spójność Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego z Strategią Europa 2020  

                      
                        Priorytety Europa 2020  
 
 
Osie priorytetowe  
Strategii  
Rozwoju Powiatu  
Przeworskiego 

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony 
Rozwój sprzyjający włączeniu 

społecznemu 

Oś priorytetowa 1. Rozwój gospodarki 
i przedsiębiorczości  X  
Cel strategiczny 1.1. Tworzenie 
warunków dla lokalizacji inwestycji 
i tworzenia nowych miejsc pracy 

 X  
Cel strategiczny 1.2. Tworzenie 
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości  X  
Cel strategiczny 1.3. Rozwój klastrów 
i grup producenckich  X  
Cel strategiczny 1.4. Poprawa struktury 
obszarowej gospodarstw rolnych  X  
Oś priorytetowa 2. Rozwój 
infrastruktury technicznej i poprawa 
efektywności energetycznej 

X X  
Cel strategiczny 2.1. Rozwój 
infrastruktury sieciowej warunkującej 
rozwój przedsiębiorczości i 
mieszkalnictwa 

X   
Cel strategiczny 2.2. Rozwój 
infrastruktury transportowej (drogowej 
i kolejowej) i poprawa powiązań 
komunikacyjnych 

 X  
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                        Priorytety Europa 2020  
 
 
Osie priorytetowe  
Strategii  
Rozwoju Powiatu  
Przeworskiego 

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony 
Rozwój sprzyjający włączeniu 

społecznemu 

Cel strategiczny 2.3. Poprawa 
efektywności energetycznej i wzrost 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii 

 X  
Oś priorytetowa 3. Wykorzystanie 
i wzmocnienie potencjału turystycznego  X  
Cel strategiczny 3.1. Rozwój sieci szlaków 
turystycznych i turystyczno – sportowych  X  
Cel strategiczny 3.2. Ochrona 
i rewaloryzacja zasobów dziedzictwa 
kulturowego 

 X  
Cel strategiczny 3.3. Kształtowanie 
przestrzeni miejskiej i wiejskiej, 
umożliwiającej rozwój turystyki, w tym 
agroturystyki 

 X  
Cel strategiczny 3.4. Rozwój bazy 
noclegowej i gastronomicznej, w tym 
gospodarstw agroturystycznych 

 X  
Cel strategiczny 3.5. Promocja oferty 
turystycznej powiatu  X  
Oś priorytetowa 4. Rozwój kapitału 
ludzkiego i poprawa warunków życia 
mieszkańców 

X  X 



Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014 - 2020 

- 39 - 
 

                      
                        Priorytety Europa 2020  
 
 
Osie priorytetowe  
Strategii  
Rozwoju Powiatu  
Przeworskiego 

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony 
Rozwój sprzyjający włączeniu 

społecznemu 

Cel strategiczny 4.1. – Promocja 
zatrudnienia i aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych oraz poszukujących 
pracy 

  X 
Cel strategiczny 4.2. – Rozwój oferty 
edukacyjnej przedszkoli i szkół X  X 
Cel strategiczny 4.3. Rozwój 
infrastruktury rekreacyjno – sportowej    
Cel strategiczny 4.4. Poprawa dostępu 
mieszkańców do usług medycznych   X 
Cel strategiczny 4.5. – Poprawa dostępu 
mieszkańców do usług społecznych   X 
Cel strategiczny 4.6. – Wsparcie 
i promocja organizacji pożytku 
publicznego  

  X 
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7.2. Umowa Partnerstwa (21.05.2014r.) 

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy 

europejskich w latach 2014-2020 w ramach trzech polityk unijnych:  

1) polityki spójności,  

2) wspólnej polityki rolnej (WPR), 

3) wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).  

Instrumentami realizacji UP są krajowe programy operacyjne (KPO) i regionalne programy 

operacyjne (RPO). Dokumenty te wraz z UP tworzą spójny system dokumentów 

strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową. 

 

Cele tematyczne Umowy Partnerstwa 2014-2020, to: 

 Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego 

i innowacji  

 Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości 

technologii informacyjno-komunikacyjnych  

 Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, 

sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 

(w odniesieniu do EFMR) 

 Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach  

 Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku 

i zarządzania ryzykiem  

 Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie 

efektywnego gospodarowania zasobami  

 Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej  

 Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 

mobilności pracowników  

 Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją 
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 Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 

na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 

 Cel tematyczny 11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych 

i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020 definiuje cztery Osie 

Priorytetowe, które są spójne z założeniami Umowy Partnerstwa, w następującym 

zakresie:  

 realizacja celów strategicznych Osi Priorytetowej 1 Strategii Rozwoju Powiatu 

Przeworskiego na lata 2014-2020 jest spójna z realizacją celu tematycznego 3 Umowy 

Partnerstwa 2014-2020.  

 realizacja celów strategicznych Osi Priorytetowej 2 Strategii Rozwoju Powiatu 

Przeworskiego na lata 2014-2020 jest spójna z realizacją celów tematycznych 2,4,6,7 

Umowy Partnerstwa 2014-2020.  

 realizacja celów strategicznych Osi Priorytetowej 3 Strategii Rozwoju Powiatu 

Przeworskiego na lata 2014-2020 jest spójna z realizacją celów tematycznych 3,6,9 

Umowy Partnerstwa 2014-2020.  

 realizacja celów strategicznych Osi Priorytetowej 4 Strategii Rozwoju Powiatu 

Przeworskiego na lata 2014-2020 jest spójna z realizacją celów tematycznych 8,9,10 

Umowy Partnerstwa 2014-2020.  

Szczegółową analizę spójności celów Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-

2020 z poszczególnymi celami tematycznymi Umowy Partnerstwa przedstawia poniższa 

tabela. 
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Tabela 9 Spójność Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego z Umową Partnerstwa  

                               Cele tematyczne 
                               Umowy Partnerstwa 
 
Cele strategiczne 
Strategii  
Rozwoju Powiatu  
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Oś priorytetowa 1. Rozwój gospodarki 
i przedsiębiorczości   X         
Cel strategiczny 1.1. Tworzenie warunków 
dla lokalizacji inwestycji i tworzenia 
nowych miejsc pracy 

  X         
Cel strategiczny 1.2. Tworzenie warunków 
dla rozwoju przedsiębiorczości   X         
Cel strategiczny 1.3. Rozwój klastrów i grup 
producenckich   X         
Cel strategiczny 1.4. Poprawa struktury 
obszarowej gospodarstw rolnych   X         
Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury 
technicznej i poprawa efektywności 
energetycznej 

 X  X  X X     
Cel strategiczny 2.1. Rozwój infrastruktury 
sieciowej warunkującej rozwój 
przedsiębiorczości i mieszkalnictwa 

 X    X      
Cel strategiczny 2.2. Rozwój infrastruktury 
transportowej (drogowej i kolejowej) 
i poprawa powiązań komunikacyjnych 

      X     
Cel strategiczny 2.3. Poprawa efektywności 
energetycznej i wzrost wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 

   X        
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                               Cele tematyczne 
                               Umowy Partnerstwa 
 
Cele strategiczne 
Strategii  
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Oś priorytetowa 3. Wykorzystanie 
i wzmocnienie potencjału turystycznego   X   X   X   
Cel strategiczny 3.1. Rozwój sieci szlaków 
turystycznych i turystyczno – sportowych      X      
Cel strategiczny 3.2. Ochrona 
i rewaloryzacja zasobów dziedzictwa 
kulturowego 

     X      
Cel strategiczny 3.3. Kształtowanie 
przestrzeni miejskiej i wiejskiej, 
umożliwiającej rozwój turystyki, w tym 
agroturystyki 

     X   X   

Cel strategiczny 3.4. Rozwój bazy 
noclegowej i gastronomicznej, w tym 
gospodarstw agroturystycznych 

  X         
Cel strategiczny 3.5. Promocja oferty 
turystycznej powiatu            
Oś priorytetowa 4. Rozwój kapitału 
ludzkiego i poprawa warunków życia 
mieszkańców 

       X X X  
Cel strategiczny 4.1. Promocja zatrudnienia 
i aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych oraz poszukujących pracy 

       X X   
Cel strategiczny 4.2. Rozwój oferty 
edukacyjnej przedszkoli i szkół          X  
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                               Cele tematyczne 
                               Umowy Partnerstwa 
 
Cele strategiczne 
Strategii  
Rozwoju Powiatu  
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Cel strategiczny 4.3. Rozwój infrastruktury 
rekreacyjno- sportowej            
Cel strategiczny 4.4. Poprawa dostępu 
mieszkańców do usług medycznych         X   
Cel strategiczny 4.5. Poprawa dostępu 
mieszkańców do usług społecznych         X   
Cel strategiczny 4.6. Wsparcie i promocja 
organizacji pożytku publicznego          X   
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7.3. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (Warszawa, 11.01.2013 r.) 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 jest dokumentem określającym 

główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno – gospodarczego kraju oraz 

kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju.  

Celem głównym dokumentu Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia 

fala nowoczesności jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami 

jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce. 

W Strategii obszarami strategicznymi są:   

I. Obszar konkurencyjności i innowacyjności gospodarki(modernizacji):  

 Cel 1 - Wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, stworzenie 

warunków dla wzrostu oszczędności oraz podaży pracy i innowacji, 

 Cel 2 - Zmniejszenie długu publicznego i kontrola deficytu w cyklu koniunkturalnym, 

 Cel 3 - Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz 

podniesienie konkurencyjności nauki, 

 Cel 4 - Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki, 

 Cel 5 – Stworzenie Polski Cyfrowej, 

 Cel 6 - Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare 

state”, 

 Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 

środowiska. 

II. Obszar równoważenia potencjału rozwojowego regionów (dyfuzji): 

 Cel 8 - Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla 

rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, 

 Cel 9 - Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie 

zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego. 

III. Obszar efektywności i sprawności państwa (efektywności): 

 Cel 10 – stworzenie sprawnego państwa jako modelu działania administracji 

publicznej, 

 Cel 11 – wzrost społecznego kapitału rozwoju. 
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Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020 definiuje cztery Osie 

Priorytetowe, które są spójne z obszarami opisanymi w Długookresowej Strategii Rozwoju 

Kraju Polska 2030, w następującym zakresie: 

 Założenia Osi Priorytetowej 1 – odpowiadają I i II obszarowi strategicznemu 

Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2030, 

 Założenia Osi Priorytetowej 2 – odpowiadają I i II obszarowi strategicznemu 

Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2030, 

 Założenia Osi Priorytetowej 3 – odpowiadają II i III obszarowi strategicznemu 

Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2030, 

 Założenia Osi Priorytetowej 4 – odpowiadają I i III obszarowi strategicznemu 

Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2030. 

Szczegółową analizę spójności celów Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-

2020 z poszczególnymi obszarami Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030 

przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 10 Spójność Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego z Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 

                               Cele tematyczne 
                               Długookresowej              
                              Strategii Rozwoju Kraju  
                                    - Polska 2030 
Cele strategiczne 
Strategii  
Rozwoju Powiatu  
Przeworskiego 

C
e

l 1
 

C
e

l 2
 

C
e

l 3
 

C
e

l  
4

 

C
e

l  
5

 

C
e

l 6
 

C
e

l 7
 

C
e

l 8
 

C
e

l 9
 

C
e

l  
1

0 

C
e

l 1
1

 

Oś priorytetowa 1. Rozwój gospodarki 
i przedsiębiorczości    X  X  X    
Cel strategiczny 1.1. Tworzenie warunków 
dla lokalizacji inwestycji i tworzenia 
nowych miejsc pracy 

       X    
Cel strategiczny 1.2. Tworzenie warunków 
dla rozwoju przedsiębiorczości    X  X  X    
Cel strategiczny 1.3. Rozwój klastrów i grup 
producenckich        X    
Cel strategiczny 1.4. Poprawa struktury 
obszarowej gospodarstw rolnych        X    
Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury 
technicznej i poprawa efektywności 
energetycznej 

    X  X X X   
Cel strategiczny 2.1. Rozwój infrastruktury 
sieciowej warunkującej rozwój 
przedsiębiorczości i mieszkalnictwa 

    X  X X    
Cel strategiczny 2.2. Rozwój infrastruktury 
transportowej (drogowej i kolejowej) 
i poprawa powiązań komunikacyjnych 

       X X   
Cel strategiczny 2.3. Poprawa efektywności 
energetycznej i wzrost wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 

      X X    
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                               Cele tematyczne 
                               Długookresowej              
                              Strategii Rozwoju Kraju  
                                    - Polska 2030 
Cele strategiczne 
Strategii  
Rozwoju Powiatu  
Przeworskiego 

C
e

l 1
 

C
e

l 2
 

C
e

l 3
 

C
e

l  
4 

C
e

l  
5 

C
e

l 6
 

C
e

l 7
 

C
e

l 8
 

C
e

l 9
 

C
e

l  
1

0
 

C
e

l 1
1

 

Oś priorytetowa 3. Wykorzystanie 
i wzmocnienie potencjału turystycznego        X   X 
Cel strategiczny 3.1. Rozwój sieci szlaków 
turystycznych i turystyczno – sportowych            
Cel strategiczny 3.2. Ochrona 
i rewaloryzacja zasobów dziedzictwa 
kulturowego 

          X 
Cel strategiczny 3.3. Kształtowanie 
przestrzeni miejskiej i wiejskiej, 
umożliwiającej rozwój turystyki, w tym 
agroturystyki 

       X    

Cel strategiczny 3.4. Rozwój bazy 
noclegowej i gastronomicznej, w tym 
gospodarstw agroturystycznych 

       X    
Cel strategiczny 3.5. Promocja oferty 
turystycznej powiatu            
Oś priorytetowa 4. Rozwój kapitału 
ludzkiego i poprawa warunków życia 
mieszkańców 

  X   X     X 
Cel strategiczny 4.1. Promocja zatrudnienia 
i aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych oraz poszukujących pracy 

  X   X      
Cel strategiczny 4.2. Rozwój oferty 
edukacyjnej przedszkoli i szkół   X   X      
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                               Cele tematyczne 
                               Długookresowej              
                              Strategii Rozwoju Kraju  
                                    - Polska 2030 
Cele strategiczne 
Strategii  
Rozwoju Powiatu  
Przeworskiego 

C
e

l 1
 

C
e

l 2
 

C
e

l 3
 

C
e

l  
4 

C
e

l  
5 

C
e

l 6
 

C
e

l 7
 

C
e

l 8
 

C
e

l 9
 

C
e

l  
1

0
 

C
e

l 1
1

 

Cel strategiczny 4.3. Rozwój infrastruktury 
rekreacyjno sportowej      X      
Cel strategiczny 4.4. Poprawa dostępu 
mieszkańców do usług medycznych      X      
Cel strategiczny 4.5. Poprawa dostępu 
mieszkańców do usług społecznych      X      
Cel strategiczny 4.6. Wsparcie i promocja 
organizacji pożytku publicznego            X 
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7.4. Strategia Rozwoju Kraju 2020 (Warszawa, 09.2012r.) 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest główną strategią rozwojową w średnim horyzoncie 

czasowym, wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie 

najbliższych lat jest niezbędne w celu wzmocnienia procesów rozwojowych. 

Celem głównym Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych  

i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz 

poprawę jakości życia ludności. Strategia wytycza trzy obszary strategiczne, w których 

koncentrować się będą główne działania: 

Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo 

Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem 

Cel I.2. Zapewnienie środków na działania rozwojowe 

Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności 

obywatela 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 

Cel II.1. Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej 

Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki 

Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki 

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego 

Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych 

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 

Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu 

Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna 

Cel III.1. Integracja społeczna 

Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych 

Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja 

przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych 
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Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020 definiuje cztery Osie 

Priorytetowe, które są spójne ze Strategią Rozwoju Kraju 2020, w następującym zakresie: 

 Cele realizowane w ramach Osi Priorytetowej 1 Strategii Rozwoju Powiatu 

Przeworskiego na lata 2014-2020, wpisują się w cele Strategii Rozwoju Kraju 2020 – 

obszaru strategicznego II Konkurencyjna gospodarka (cele 2 i 3) oraz obszaru 

strategicznego III Spójność społeczna i terytorialna (cel 3).  

 Cele realizowane w ramach Osi Priorytetowej 2 Strategii Rozwoju Powiatu 

Przeworskiego na lata 2014-2020, wpisują się w cele Strategii Rozwoju Kraju 2020 – 

obszaru strategicznego II Konkurencyjna gospodarka (cele 2,5,6,7) oraz obszaru 

strategicznego III Spójność społeczna i terytorialna (cel 3).  

 Cele realizowane w ramach Osi Priorytetowej 3 Strategii Rozwoju Powiatu 

Przeworskiego na lata 2014-2020, wpisują się w cele Strategii Rozwoju Kraju 2020 – 

obszaru strategicznego II Konkurencyjna gospodarka (cel 2) oraz obszaru 

strategicznego III Spójność społeczna i terytorialna (cel 3).  

 Cele realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 Strategii Rozwoju Powiatu 

Przeworskiego na lata 2014-2020, wpisują się w cele Strategii Rozwoju Kraju 2020 – 

obszaru strategicznego II Konkurencyjna gospodarka (cele 2,3,4) oraz obszaru 

strategicznego III Spójność społeczna i terytorialna (cele 1,2,3).  

Szczegółową analizę spójności celów Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-

2020 z celami Strategii Rozwoju Kraju 2020 przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 11 Spójność Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 

                            Cele Strategii 
                            Rozwoju Kraju 2020 
 
 
Cele strategiczne 
Strategii  
Rozwoju Powiatu  
Przeworskiego 

C
e

l I
.1

. 

C
e

l I
. 2

. 

C
e

l I
. 3

. 

C
e

l I
I.

 1
.  

  

C
e

l I
I.

 2
. 

C
e

l I
I.

 3
. 

C
e

l I
I.

4
.  

C
e

l I
I.

 5
. 

C
e

l I
I.

 6
. 

C
e

l I
I.

7
. 

C
e

l I
II

. 1
. 

C
e

l I
II

. 2
. 

C
e

l I
II

. 3
. 

Oś priorytetowa 1. Rozwój 
gospodarki i przedsiębiorczości     X X       X 
Cel strategiczny 1.1. Tworzenie 
warunków dla lokalizacji inwestycji 
i tworzenia nowych miejsc pracy 

    X        X 

Cel strategiczny 1.2. Tworzenie 
warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości 

    X X       X 

Cel strategiczny 1.3. Rozwój 
klastrów i grup producenckich     X X        
Cel strategiczny 1.4. Poprawa 
struktury obszarowej gospodarstw 
rolnych 

    X         

Oś priorytetowa 2. Rozwój 
infrastruktury technicznej 
i poprawa efektywności 
energetycznej 

    X   X X X  
 X 

Cel strategiczny 2.1. Rozwój 
infrastruktury sieciowej 
warunkującej rozwój 
przedsiębiorczości i mieszkalnictwa 
 

    X   X    
 X 
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                            Cele Strategii 
                            Rozwoju Kraju 2020 
 
 
Cele strategiczne 
Strategii  
Rozwoju Powiatu  
Przeworskiego 

C
e

l I
.1

. 

C
e

l I
. 2

. 

C
e

l I
. 3

. 

C
e

l I
I.

 1
.  

  

C
e

l I
I.

 2
. 

C
e

l I
I.

 3
. 

C
e

l I
I.

4
.  

C
e

l I
I.

 5
. 

C
e

l I
I.

 6
. 

C
e

l I
I.

7
. 

C
e

l I
II

. 1
. 

C
e

l I
II

. 2
. 

C
e

l I
II

. 3
. 

Cel strategiczny 2.2. Rozwój 
infrastruktury transportowej 
(drogowej i kolejowej) i poprawa 
powiązań komunikacyjnych 

    X     X  
 X 

Cel strategiczny 2.3. Poprawa 
efektywności energetycznej i wzrost 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii 

        X   
 X 

Oś priorytetowa 3. Wykorzystanie 
i wzmocnienie potencjału 
turystycznego 

    X        X 

Cel strategiczny 3.1. Rozwój sieci 
szlaków turystycznych i turystyczno 
– sportowych 

    X        X 

Cel strategiczny 3.2. Ochrona 
i rewaloryzacja zasobów dziedzictwa 
kulturowego 

    X        X 

Cel strategiczny 3.3. Kształtowanie 
przestrzeni miejskiej i wiejskiej, 
umożliwiającej rozwój turystyki, 
w tym agroturystyki 

    X       
 X 

Cel strategiczny 3.4. Rozwój bazy 
noclegowej i gastronomicznej, 
w tym gospodarstw 
agroturystycznych 

    X       
 X 
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                            Cele Strategii 
                            Rozwoju Kraju 2020 
 
 
Cele strategiczne 
Strategii  
Rozwoju Powiatu  
Przeworskiego 

C
e

l I
.1

. 

C
e

l I
. 2

. 

C
e

l I
. 3

. 

C
e

l I
I.

 1
.  
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e

l I
I.
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e
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4
.  
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e

l I
I.
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l I
I.
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. 

C
e

l I
I.

7
. 

C
e

l I
II

. 1
. 

C
e

l I
II

. 2
. 

C
e

l I
II

. 3
. 

Cel strategiczny 3.5. Promocja 
oferty turystycznej powiatu     X        X 
Oś priorytetowa 4. Rozwój kapitału 
ludzkiego i poprawa warunków 
życia mieszkańców 

    X X X    X X X 
Cel strategiczny 4.1. Promocja 
zatrudnienia i aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych oraz 
poszukujących pracy 

          X 
  

Cel strategiczny 4.2. Rozwój oferty 
edukacyjnej przedszkoli i szkół      X X       
Cel strategiczny 4.3. Rozwój 
infrastruktury rekreacyjno – 
sportowej 

    X        X 

Cel strategiczny 4.4. Poprawa 
dostępu mieszkańców do usług 
medycznych 

           X  

Cel strategiczny 4.5. Poprawa 
dostępu mieszkańców do usług 
społecznych 

          X   

Cel strategiczny 4.6. Wsparcie 
i promocja organizacji pożytku 
publicznego  
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7.5. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (13.12.2011r.) 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest to najważniejszy krajowy 

dokument strategiczny dotyczący zagospodarowania przestrzennego kraju. 

Celem strategicznym KPZK 2030 jest: efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej 

terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów 

rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania 

państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim 

okresie, poprzez realizację następujących celów: 

Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury 

systemu osadniczego sprzyjającej spójności. 

Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 

czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 

potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. 

Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 

rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 

jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 

zdolności obronne państwa. 

Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020 definiuje cztery Osie 

Priorytetowe, które są spójne z celami Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

2030, w następującym zakresie: 

 Cele Osi Priorytetowej 1 Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020 

są spójne z 2 celem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.  

 Cele Osi Priorytetowej 2 Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020 

są spójne z 2,3 celem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.  

 Cele Osi Priorytetowej 3 Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020 

są spójne z 2,4 celem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.  



Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014 - 2020 

- 56 - 
 

 Cele Osi Priorytetowej 4 Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020 

są spójne z 2 celem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.  

Szczegółową analizę spójności celów Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-

2020 z poszczególnymi celami Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 12 Spójność Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030                                

                                  Cele Koncepcji Przestrzennego  
                                  Zagospodarowania Kraju 2030 
 
Cele strategiczne 
Strategii Rozwoju Powiatu  
Przeworskiego 

C
e

l 1
 

C
e

l  
2 

C
e

l  
3 

C
e

l 4
 

C
e

l  
5

  

C
e

l  
6 

Oś priorytetowa 1. Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości  X     
Cel strategiczny 1.1. Tworzenie warunków dla lokalizacji 
inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy       
Cel strategiczny 1.2. Tworzenie warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości  X     
Cel strategiczny 1.3. Rozwój klastrów i grup producenckich  X     
Cel strategiczny 1.4. Poprawa struktury obszarowej 
gospodarstw rolnych  X     
Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury technicznej 
i poprawa efektywności energetycznej  X X    
Cel strategiczny 2.1. Rozwój infrastruktury sieciowej 
warunkującej rozwój przedsiębiorczości i mieszkalnictwa  X X    
Cel strategiczny 2.2. Rozwój infrastruktury transportowej 
(drogowej i kolejowej) i poprawa powiązań komunikacyjnych  X X    
Cel strategiczny 2.3. Poprawa efektywności energetycznej 
i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii  X     
Oś priorytetowa 3. Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału 
turystycznego  X     
Cel strategiczny 3.1. Rozwój sieci szlaków turystycznych 
i turystyczno – sportowych  X     
Cel strategiczny 3.2. Ochrona i rewaloryzacja zasobów 
dziedzictwa kulturowego  X  X   
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                                  Cele Koncepcji Przestrzennego  
                                  Zagospodarowania Kraju 2030 
 
Cele strategiczne 
Strategii Rozwoju Powiatu  
Przeworskiego 

C
e

l 1
 

C
e

l  
2

 

C
e

l  
3

 

C
e

l 4
 

C
e

l  
5

  

C
e

l  
6

 

Cel strategiczny 3.3. Kształtowanie przestrzeni miejskiej 
i wiejskiej, umożliwiającej rozwój turystyki, w tym 
agroturystyki 

 X     
Cel strategiczny 3.4. Rozwój bazy noclegowej 
i gastronomicznej, w tym gospodarstw agroturystycznych  X     
Cel strategiczny 3.5. Promocja oferty turystycznej powiatu  X     
Oś priorytetowa 4. Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa 
warunków życia mieszkańców  X     
Cel strategiczny 4.1. Promocja zatrudnienia i aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy  X     
Cel strategiczny 4.2. Rozwój oferty edukacyjnej przedszkoli 
i szkół  X     
Cel strategiczny 4.3. Rozwój infrastruktury rekreacyjno – 
sportowej  X     
Cel strategiczny 4.4. Poprawa dostępu mieszkańców do usług 
medycznych  X     
Cel strategiczny 4.5. Poprawa dostępu mieszkańców do usług 
społecznych  X     
Cel strategiczny 4.6. Wsparcie i promocja organizacji pożytku 
publicznego        
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7.6. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 Regiony, Miasta, 

Obszary wiejskie (Warszawa, 13.07.2010 r.) 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

wiejskie wyznacza cele polityki regionalnej wobec poszczególnych terytoriów w kraju, w tym 

w szczególności obszarów miejskich i wiejskich. 

Celem strategicznym polityki regionalnej jest efektywne wykorzystywanie 

specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania 

celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. 

Cel strategiczny obejmuje trzy cele szczegółowe: 

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów (konkurencyjność), 

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 

problemowych (spójność), 

3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie (sprawność). 

Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020 definiuje cztery Osie 

Priorytetowe, które są spójne z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020, 

w następującym zakresie: 

 Oś Priorytetowa I Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego – cel 1 i 2 Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

 Oś Priorytetowa II Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego – cel 1 i 2 Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

 Oś Priorytetowa III Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego – cel 1 i 2 Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

 Oś Priorytetowa IV Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego – cel 1 i 2 Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

Szczegółową analizę spójności celów Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-

2020 z poszczególnymi celami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 

przedstawia poniższa tabela. 

 

  



Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014 - 2020 

- 60 - 
 

Tabela 13 Spójność Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020 

                                  Cele Krajowej Strategii Rozwoju     
                                  Regionalnego 2010-2020 
Cele strategiczne 
Strategii Rozwoju Powiatu  
Przeworskiego 

Cel 1 Wspomaganie wzrostu 
konkurencyjności regionów 

(konkurencyjność) 

Cel 2 Budowanie spójności 
terytorialnej i przeciwdziałanie 

marginalizacji obszarów 
problemowych (spójność) 

Cel  3 Tworzenie warunków dla 
skutecznej, efektywnej i 

partnerskiej realizacji działań 
rozwojowych 

ukierunkowanych terytorialnie 
(sprawność) 

Oś priorytetowa 1. Rozwój gospodarki 
i przedsiębiorczości X X  
Cel strategiczny 1.1. Tworzenie warunków dla 
lokalizacji inwestycji i tworzenia nowych miejsc 
pracy 

X X  
Cel strategiczny 1.2. Tworzenie warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości X X  
Cel strategiczny 1.3. Rozwój klastrów i grup 
producenckich X   
Cel strategiczny 1.4. Poprawa struktury obszarowej 
gospodarstw rolnych X   
Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury 
technicznej i poprawa efektywności energetycznej X X  
Cel strategiczny 2.1. Rozwój infrastruktury sieciowej 
warunkującej rozwój przedsiębiorczości i 
mieszkalnictwa 

X X  
Cel strategiczny 2.2. Rozwój infrastruktury 
transportowej (drogowej i kolejowej) i poprawa 
powiązań komunikacyjnych 

X   
Cel strategiczny 2.3. Poprawa efektywności 
energetycznej i wzrost wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 

X   
Oś priorytetowa 3. Wykorzystanie i wzmocnienie 
potencjału turystycznego X X  
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                                  Cele Krajowej Strategii Rozwoju     
                                  Regionalnego 2010-2020 
Cele strategiczne 
Strategii Rozwoju Powiatu  
Przeworskiego 

Cel 1 Wspomaganie wzrostu 
konkurencyjności regionów 

(konkurencyjność) 

Cel 2 Budowanie spójności 
terytorialnej i przeciwdziałanie 

marginalizacji obszarów 
problemowych (spójność) 

Cel  3 Tworzenie warunków dla 
skutecznej, efektywnej i 

partnerskiej realizacji działań 
rozwojowych 

ukierunkowanych terytorialnie 
(sprawność) 

Cel strategiczny 3.1. Rozwój sieci szlaków 
turystycznych i turystyczno – sportowych X   
Cel strategiczny 3.2. Ochrona i rewaloryzacja 
zasobów dziedzictwa kulturowego X   
Cel strategiczny 3.3. Kształtowanie przestrzeni 
miejskiej i wiejskiej, umożliwiającej rozwój turystyki, 
w tym agroturystyki 

X   
Cel strategiczny 3.4. Rozwój bazy noclegowej 
i gastronomicznej, w tym gospodarstw 
agroturystycznych 

X   
Cel strategiczny 3.5. Promocja oferty turystycznej 
powiatu X X  
Oś priorytetowa 4. Rozwój kapitału ludzkiego 
i poprawa warunków życia mieszkańców X X  
Cel strategiczny 4.1. Promocja zatrudnienia 
i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz 
poszukujących pracy 

X X  
Cel strategiczny 4.2. Rozwój oferty edukacyjnej 
przedszkoli i szkół X X  
Cel strategiczny 4.3. Rozwój infrastruktury 
rekreacyjno – sportowej X   
Cel strategiczny 4.4. Poprawa dostępu mieszkańców 
do usług medycznych X X  
Cel strategiczny 4.5. Poprawa dostępu mieszkańców 
do usług społecznych  X  
Cel strategiczny 4.6. Wsparcie i promocja organizacji 
pożytku publicznego     
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7.7.  Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 

2020. Aktualizacja (Warszawa, 2013 r.) 

Celem głównym Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 

2020 jest wzrost wydajności pracy we wszystkich sektorach gospodarki Polski Wschodniej. 

W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i potrzeby rozwojowe Strategia rozwoju 

społeczno–gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 określa trzy strategiczne obszary 

rozwoju Polski Wschodniej, jakimi są: 

 innowacyjność, 

 zasoby pracy, 

 infrastruktura transportowa i elektroenergetyczna.  

Do kierunków działań obszaru strategicznego innowacyjność można zaliczyć:  

 Budowa trwałych przewag konkurencyjnych poprzez działania na rzecz podnoszenia 

poziomu technologicznego zaawansowania i innowacyjności w obszarze wiodących 

endogenicznych ponadregionalnych specjalizacji gospodarczych, 

 Wzmocnienie potencjału sektora nauki i badań w Polsce Wschodniej przy 

jednoczesnym wzmacnianiu powiązań i intensyfikacji współpracy między kluczowymi 

uczestnikami systemu innowacji.  

Do kierunków działań obszaru strategicznego zasoby pracy można zaliczyć:  

 Przeciwdziałanie wykluczeniu na rynku pracy, 

 Wzmocnienie potencjału nowoczesnych kadr dla gospodarki opartej na wiedzy. 

Do kierunków działań obszaru strategicznego infrastruktura transportowa 

i elektroenergetyczna można zaliczyć: 

 Przełamywanie barier związanych z peryferyjnym położeniem Polski Wschodniej, 

 Wzmocnienie spójności wewnętrznej Polski Wschodniej, 

 Wzmocnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski Wschodniej. 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020 definiuje cztery Osie 

Priorytetowe, które są spójne Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 

Wschodniej, w następującym zakresie: 

 cele strategiczne Osi Priorytetowych 1, 4 zawierają się w obszarze strategicznym 

zasoby pracy,   
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 cele strategiczne Osi Priorytetowej 2 zawierają się w obszarze strategicznym 

infrastruktura transportowa i elektroenergetyczna.  

Szczegółową analizę spójności celów Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 

2014-2020 z poszczególnymi obszarami strategicznymi Strategii rozwoju społeczno-

gospodarczego Polski Wschodniej przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 14 Spójność Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego z Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Aktualizacja 

                                            Strategiczne obszary Strategii rozwoju społeczno- 
                                            gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 
                                             
 
Cele strategiczne 
Strategii Rozwoju Powiatu  
Przeworskiego 

INNOWACYJNOŚĆ ZASOBY PRACY INFRASTRUKTURA 

Oś priorytetowa 1. Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości  X  
Cel strategiczny 1.1. Tworzenie warunków dla lokalizacji inwestycji i tworzenia 
nowych miejsc pracy    
Cel strategiczny 1.2. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości  X  
Cel strategiczny 1.3. Rozwój klastrów i grup producenckich    
Cel strategiczny 1.4. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych    
Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury technicznej i poprawa efektywności 
energetycznej   X 
Cel strategiczny 2.1. Rozwój infrastruktury sieciowej warunkującej rozwój 
przedsiębiorczości i mieszkalnictwa    
Cel strategiczny 2.2. Rozwój infrastruktury transportowej (drogowej i kolejowej) 
i poprawa powiązań komunikacyjnych   X 
Cel strategiczny 2.3. Poprawa efektywności energetycznej i wzrost wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii   X 
Oś priorytetowa 3. Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału turystycznego    
Cel strategiczny 3.1. Rozwój sieci szlaków turystycznych i turystyczno – sportowych    
Cel strategiczny 3.2. Ochrona i rewaloryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego    
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                                            Strategiczne obszary Strategii rozwoju społeczno- 
                                            gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 
                                             
 
Cele strategiczne 
Strategii Rozwoju Powiatu  
Przeworskiego 

INNOWACYJNOŚĆ ZASOBY PRACY INFRASTRUKTURA 

Cel strategiczny 3.3. Kształtowanie przestrzeni miejskiej i wiejskiej, umożliwiającej 
rozwój turystyki, w tym agroturystyki    
Cel strategiczny 3.4. Rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej, w tym 
gospodarstw agroturystycznych    
Cel strategiczny 3.5. Promocja oferty turystycznej powiatu    
Oś priorytetowa 4. Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia 
mieszkańców  X  
Cel strategiczny 4.1. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych oraz poszukujących pracy  X  
Cel strategiczny 4.2. Rozwój oferty edukacyjnej przedszkoli i szkół  X  
Cel strategiczny 4.3. Rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej    
Cel strategiczny 4.4. Poprawa dostępu mieszkańców do usług medycznych    
Cel strategiczny 4.5. Poprawa dostępu mieszkańców do usług społecznych  X  
Cel strategiczny 4.6. Wsparcie i promocja organizacji pożytku publicznego     
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7.8. Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 (08. 2013r.) 

Wizją Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie 2020 jest podkarpackie jako 

obszar zrównoważonego i inteligentnego rozwoju gospodarczego, wykorzystującego 

wewnętrzne potencjały oraz transgraniczne położenie, zapewniającym wysoką jakość życia 

mieszkańców.  

Celem głównym strategii jest: „Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych 

i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego 

drogą do poprawy jakości życia mieszkańców”. 

Cele strategiczne: 

Cel 1: Rozwijanie przewag regionu w oparciu o kreatywne specjalizacje jako przejaw 

budowania konkurencyjności krajowej i międzynarodowej,  

Cel 2: Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jako czynników: innowacyjności regionu oraz 

poprawy poziomu życia mieszkańców,  

Cel 3: Podniesienie dostępności oraz poprawa spójności funkcjonalno-przestrzennej jako 

element budowania potencjału rozwojowego regionu,  

Cel 4: Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów z poszanowaniem środowiska 

naturalnego sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków życia 

mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego województwa.  

 

Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020 definiuje cztery Osie 

Priorytetowe, które są spójne Strategią Rozwoju Województwa-Podkarpackie 2020, 

w następującym zakresie: 

a) założenia celów w Osi Priorytetowej 1 Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na 

lata 2014-2020, wpisują się w cel strategiczny 1 i 3 Strategii Rozwoju Województwa - 

Podkarpackie 2020, 

b) założenia celów w Osi Priorytetowej 2 Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na 

lata 2014-2020, wpisują się w cel strategiczny 3 i 4 Strategii Rozwoju Województwa - 

Podkarpackie 2020, 

c) założenia celów w Osi Priorytetowej 3 Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na 

lata 2014-2020, wpisują się w cel strategiczny 1, 2, i 3 Strategii Rozwoju 

Województwa - Podkarpackie 2020, 
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d) założenia celów w Osi Priorytetowej 4 Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na 

lata 2014-2020, wpisują się w cel strategiczny 2 Strategii Rozwoju Województwa - 

Podkarpackie 2020. 

Szczegółową analizę spójności celów Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-

2020 z poszczególnymi celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa – 

Podkarpackie 2020 przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 15 Spójność Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020 ze Strategią Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020  

                          Cele Strategii    
                          Rozwoju        
                          Województwa -    
                          Podkarpackie  2020             
 
Cele strategiczne 
Strategii  
Rozwoju Powiatu  
Przeworskiego 

Cel 1 Rozwijanie przewag 
regionu w oparciu o 

kreatywne specjalizacje 
jako przejaw budowania 

konkurencyjności krajowej 
i międzynarodowej 

Cel 2 Rozwój kapitału 
ludzkiego i społecznego 

jako czynników: 
innowacyjności regionu 
oraz poprawy poziomu 

życia mieszkańców 

Cel 3 Podniesienie 
dostępności oraz poprawa 

spójności funkcjonalno-
przestrzennej jako 

element budowania 
potencjału rozwojowego 

regionu 

Cel 4 Racjonalne i 
efektywne wykorzystanie 

zasobów z 
poszanowaniem 

środowiska naturalnego 
sposobem na zapewnienie 
bezpieczeństwa i dobrych 

warunków życia 
mieszkańców oraz rozwoju 

gospodarczego 
województwa 

Oś priorytetowa 1. Rozwój 
gospodarki i przedsiębiorczości X  X  
Cel strategiczny 1.1. Tworzenie 
warunków dla lokalizacji inwestycji 
i tworzenia nowych miejsc pracy 

X  X 

 

Cel strategiczny 1.2. Tworzenie 
warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości 

X  X  
Cel strategiczny 1.3. Rozwój 
klastrów i grup producenckich X    
Cel strategiczny 1.4. Poprawa 
struktury obszarowej gospodarstw 
rolnych 

X    
Oś priorytetowa 2. Rozwój 
infrastruktury technicznej 
i poprawa efektywności 
energetycznej 

  X X 
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Cel strategiczny 2.1. Rozwój 
infrastruktury sieciowej 
warunkującej rozwój 
przedsiębiorczości i mieszkalnictwa 

  X X 

Cel strategiczny 2.2. Rozwój 
infrastruktury transportowej 
(drogowej i kolejowej) i poprawa 
powiązań komunikacyjnych 

  X  

Cel strategiczny 2.3. Poprawa 
efektywności energetycznej i wzrost 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii 

  X X 

Oś priorytetowa 3. Wykorzystanie 
i wzmocnienie potencjału 
turystycznego 

X X X  
Cel strategiczny 3.1. Rozwój sieci 
szlaków turystycznych i turystyczno 
– sportowych 

X X X  
Cel strategiczny 3.2. Ochrona 
i rewaloryzacja zasobów dziedzictwa 
kulturowego 

X X X  
Cel strategiczny 3.3. Kształtowanie 
przestrzeni miejskiej i wiejskiej, 
umożliwiającej rozwój turystyki, 
w tym agroturystyki 

X  X  

Cel strategiczny 3.4. Rozwój bazy 
noclegowej i gastronomicznej, w 
tym gospodarstw agroturystycznych 

X    
Cel strategiczny 3.5. Promocja oferty 
turystycznej powiatu X X   
Oś priorytetowa 4. Rozwój kapitału 
ludzkiego i poprawa warunków 
życia mieszkańców 

 X   
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Cel strategiczny 4.1. Promocja 
zatrudnienia i aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych oraz 
poszukujących pracy 

 X   

Cel strategiczny 4.2. Rozwój oferty 
edukacyjnej przedszkoli i szkół  X   
Cel strategiczny 4.3. Rozwój 
infrastruktury rekreacyjno – 
sportowej 

 X   
Cel strategiczny 4.4. Poprawa 
dostępu mieszkańców do usług 
medycznych 

 X   
Cel strategiczny 4.5. Poprawa 
dostępu mieszkańców do usług 
społecznych 

 X   
Cel strategiczny 4.6. Wsparcie 
i promocja organizacji pożytku 
publicznego  

 X   
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7.9. Programy operacyjne na szczeblu krajowym, ponadregionalnym 

i regionalnym 

Do określania szczegółowej zawartości programów operacyjnych punkt odniesienia 

stanowi Umowa Partnerstwa. Programy operacyjne precyzują specyficzne obszary wsparcia 

i instrumenty realizacji. 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (Projekt, 9.04.2014 r.) 

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP) jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie 

gospodarczych i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego 

rozwoju województwa. RPO WP formułuje ramy interwencji dla prowadzenia działań 

wpisujących się Strategię na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu Europa 2020. 

Osie priorytetowe RPO WP 2014-2020: 

1. Oś priorytetowa I - KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA  

2. Oś priorytetowa II - CYFROWE PODKARPACKIE  

3. Oś priorytetowa III - CZYSTA ENERGIA 

4. Oś priorytetowa IV – OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO  

5. Oś priorytetowa V – INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA  

6. Oś priorytetowa VI – SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA  

7. Oś priorytetowa VII – REGIONALNY RYNEK PRACY  

8. Oś priorytetowa VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA  

9. Oś priorytetowa IX – JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE  

10. Oś priorytetowa X – POMOC TECHNICZNA  

 

Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020 definiuje cztery Osie 

Priorytetowe, które są spójne Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego 2014-2020, w następującym zakresie:  

a) Cele Osi Priorytetowej 1 Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020, 

wpisują się w priorytet I, VIII RPO WP 2014 – 2020  
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b) Cele Osi Priorytetowej 2 Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020, 

wpisują się w priorytet III, IV, V RPO WP 2014 – 2020  

c) Cele Osi Priorytetowej 3 Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020, 

wpisują się w priorytet I, IV, VI, RPO WP 2014 – 2020  

d) Cele Osi Priorytetowej 3 Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020, 

wpisują się w priorytet VI, VII, VIII, IX RPO WP 2014 – 2020  

Szczegółową analizę spójności celów Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-

2020 z poszczególnymi osiami priorytetowymi Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego 2014-2020 przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 16 Spójność Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020 

                            Osie priorytetowe    
                            RPO WP 2014-2020 
 
 
Cele strategiczne 
Strategii  
Rozwoju Powiatu  
Przeworskiego 

O
ś 

p
ri

o
ry

te
to

w
a 

I 

O
ś 

p
ri

o
ry

te
to

w
a 

II
 

O
ś 

p
ri

o
ry

te
to

w
a 

II
I 

O
ś 

p
ri

o
ry

te
to

w
a 

IV
 

O
ś 

p
ri

o
ry

te
to

w
a 

V
 

O
ś 

p
ri

o
ry

te
to

w
a 

V
I 

O
ś 

p
ri

o
ry

te
to

w
a 

V
II

 

O
ś 

p
ri

o
ry

te
to

w
a 

V
II

I 

O
ś 

p
ri

o
ry

te
to

w
a 

IX
 

O
ś 

p
ri

o
ry

te
to

w
a 

X
 

Oś priorytetowa 1. Rozwój gospodarki 
i przedsiębiorczości X       X   
Cel strategiczny 1.1. Tworzenie warunków 
dla lokalizacji inwestycji i tworzenia nowych 
miejsc pracy 

X          
Cel strategiczny 1.2. Tworzenie warunków 
dla rozwoju przedsiębiorczości X       X   
Cel strategiczny 1.3. Rozwój klastrów i grup 
producenckich X          
Cel strategiczny 1.4. Poprawa struktury 
obszarowej gospodarstw rolnych           
Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury 
technicznej i poprawa efektywności 
energetycznej 

  X X X      
Cel strategiczny 2.1. Rozwój infrastruktury 
sieciowej warunkującej rozwój 
przedsiębiorczości i mieszkalnictwa 

   X       
Cel strategiczny 2.2. Rozwój infrastruktury 
transportowej (drogowej i kolejowej) 
i poprawa powiązań komunikacyjnych 

    X      
Cel strategiczny 2.3. Poprawa efektywności 
energetycznej i wzrost wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 

  X        
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                            Osie priorytetowe    
                            RPO WP 2014-2020 
 
 
Cele strategiczne 
Strategii  
Rozwoju Powiatu  
Przeworskiego 

O
ś 

p
ri

o
ry

te
to

w
a 

I 
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te
to

w
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V
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V
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O
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V
II

I 

O
ś 

p
ri

o
ry

te
to

w
a 

IX
 

O
ś 

p
ri

o
ry

te
to

w
a 

X
 

Oś priorytetowa 3. Wykorzystanie 
i wzmocnienie potencjału turystycznego X   X  X     
Cel strategiczny 3.1. Rozwój sieci szlaków 
turystycznych i turystyczno – sportowych           
Cel strategiczny 3.2. Ochrona i rewaloryzacja 
zasobów dziedzictwa kulturowego    X       
Cel strategiczny 3.3. Kształtowanie 
przestrzeni miejskiej i wiejskiej, 
umożliwiającej rozwój turystyki, w tym 
agroturystyki 

     X     

Cel strategiczny 3.4. Rozwój bazy 
noclegowej i gastronomicznej, w tym 
gospodarstw agroturystycznych 

X          
Cel strategiczny 3.5. Promocja oferty 
turystycznej powiatu X          
Oś priorytetowa 4. Rozwój kapitału 
ludzkiego i poprawa warunków życia 
mieszkańców 

     X X X X  
Cel strategiczny 4.1. Promocja zatrudnienia 
i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 
oraz poszukujących pracy 

      X X   
Cel strategiczny 4.2. Rozwój oferty 
edukacyjnej przedszkoli i szkół         X  
Cel strategiczny 4.3. Rozwój infrastruktury 
rekreacyjno – sportowej           
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                            Osie priorytetowe    
                            RPO WP 2014-2020 
 
 
Cele strategiczne 
Strategii  
Rozwoju Powiatu  
Przeworskiego 

O
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V
II
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O
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o
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w
a 

IX
 

O
ś 

p
ri

o
ry

te
to

w
a 

X
 

Cel strategiczny 4.4. Poprawa dostępu 
mieszkańców do usług medycznych      X     
Cel strategiczny 4.5. Poprawa dostępu 
mieszkańców do usług społecznych      X     
Cel strategiczny 4.6. Wsparcie i promocja 
organizacji pożytku publicznego         X   
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Projekt, 01.2014r.)  

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 jest programem jednofunduszowym, 

który jest finansowany w całości ze środków EFRR. Jest programem krajowym, który jest 

realizowany w 15 regionach słabiej rozwiniętych i w regionie lepiej rozwiniętym 

(województwo mazowieckie).Celem głównym Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

2014-2020 jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, 

wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R. W zakres programu wchodzą 

następujące Osie Priorytetowe:  

 Oś Priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz 

konsorcja naukowo –przemysłowe, 

 Oś Priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, 

 Oś Priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw, 

 Oś Priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo- badawczego. 

Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020 definiuje cztery Osie 

Priorytetowe, które są spójne z Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

w następującym zakresie: Cel strategiczny 1.2 i 1.3 Osi Priorytetowej 1. Rozwój gospodarki 

i przedsiębiorczości oraz cel strategiczny 3.5 Osi Priorytetowej 3. Wykorzystanie 

i wzmocnienie potencjału turystycznego Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 

2014-2020 jest spójny z założeniami Osi Priorytetowej III Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020.  

 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Projekt, Warszawa, 8 stycznia 

2014 r.) 

Celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej 

środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. W zakres Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wchodzą następujące Osie 

Priorytetowe: 

 Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki,  

 Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,  

 Oś Priorytetowa III: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska 

i ważnej w skali europejskiej,  

 Oś Priorytetowa IV: Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej,  
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 Oś Priorytetowa V: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, 

 Oś Priorytetowa VI: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, 

 Oś Priorytetowa VII: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, 

 Oś Priorytetowa VIII: Pomoc techniczna.  

Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020 definiuje cztery Osie 

Priorytetowe, które są spójne z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020, w następującym zakresie: 

 Cele Osi Priorytetowej 2. Rozwój infrastruktury technicznej i poprawa efektywności 

energetycznej wpisują się w Osie Priorytetowe: I, II, IV Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

 Cele Osi Priorytetowej 3. Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału turystycznego 

wpisują się w Oś Priorytetową VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020, 

 Cele Osi Priorytetowej 4. Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia 

mieszkańców wpisują się w Oś Priorytetową VII Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

 

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój  2014-2020 (08.01.2014r.) 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest krajowym programem 

operacyjnym, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 

oraz w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (Youth Employment Initiativ – 

YEI). Obszarem realizacji programu jest obszar całej Polski: 15 regionów zaliczonych do 

kategorii słabiej rozwiniętych i Mazowsze (jako region lepiej rozwinięty o specjalnym statusie 

wynikającym z rozporządzenia ramowego jako były region słabo rozwinięty). 

W zakres Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój wchodzą następujące Osie: 

 Oś I Osoby młode na rynku pracy, 

 Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  

 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,  

 Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,  

 Oś V Pomoc Techniczna.  



Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014 - 2020 

- 78 - 
 

Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020 definiuje cztery Osie 

Priorytetowe, które są spójne z Programem Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-

2020, w następującym zakresie: założenia celów strategicznych (4.1, 4.2, 4.4) Osi 

Priorytetowej 4. Rozwój kapitału ludzkiego i poprawa warunków życia mieszkańców wpisują 

się w Oś II Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.  

 

Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.) 

Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie 

z Umową Partnerstwa (UP), jako fundamenty przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego 

Internetu, efektywne oraz przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne i stale rosnący poziom 

kompetencji cyfrowych. W zakres Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wchodzą 

następujące Osie Priorytetowe: 

 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu,  

 Oś priorytetowa II. E-Administracja i otwarty rząd, 

 Oś priorytetowa III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa,  

 Oś priorytetowa IV. Pomoc techniczna. 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020 definiuje cztery Osie 

Priorytetowe, które są spójne z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020, 

w następującym zakresie: cel strategiczny  2.1. Rozwój infrastruktury sieciowej warunkującej 

rozwój przedsiębiorczości i mieszkalnictwa Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 

2014-2020 wpisuje się w założenia Osi Priorytetowej I. Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (7 kwietnia 2014 r.)  

Celem programu będzie poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie 

zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój 

terytorialny obszarów wiejskich. W zakres PROW wchodzą następujące Priorytety: 

 Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na 

obszarach wiejskich 

 Priorytet 2. Poprawa rentowności gospodarstw rolnych i konkurencyjności wszystkich 

rodzajów gospodarki rolnej we wszystkich regionach, promowanie innowacyjnych 

technologii rolnych oraz zrównoważone zarządzanie lasem 
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 Priorytet 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania 

i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt i promowanie 

zarządzania ryzykiem w rolnictwie 

 Priorytet 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od 

rolnictwa i leśnictwa 

 Priorytet 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na 

gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, 

spożywczym i leśnym 

 Priorytet 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie 

rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020 definiuje cztery Osie 

Priorytetowe, które są spójne z Programem Operacyjnym Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, w następującym zakresie: 

 Cele strategiczne Osi Priorytetowej 1. Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości wpisują 

się w zapisy Priorytetów 1,3, 4 i 6 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 Cele strategiczne Osi Priorytetowej 2. Rozwój infrastruktury technicznej i poprawa 

efektywności energetycznej wpisują się w zapisy Priorytetu 6 Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 

 Cele strategiczne Osi Priorytetowej 3. Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału 

turystycznego wpisują się w zapisy Priorytetu 6 Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia  2014-2020 (12.2013r.) 

Celem programu jest wzmocnienie pozycji rozwojowej i konkurencyjnej Polski Wschodniej. 

Zostanie nim objęte 5 województw o najniższych w skali kraju wartościach PKB na 

mieszkańca i jednych z najniższych wartościach tego wskaźnika w skali UE – warmińsko-

mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. W zakres Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 wchodzą następujące Osie Priorytetowe: 

 Oś Priorytetowa I Innowacyjna Polska Wschodnia,  

 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,  

 Oś Priorytetowa III Nowoczesna Infrastruktura Transportowa,  

 Oś Priorytetowa IV Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa, 

 Oś Priorytetowa V Pomoc Techniczna.   
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Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020 definiuje cztery Osie 

Priorytetowe, które są spójne z Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020, 

w następującym zakresie: 

 Cele strategiczne Osi priorytetowej 1. Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości są 

spójne z zapisami Osi Priorytetowych I i II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 

2014-2020.  

 Cele strategiczne Osi priorytetowej 2. Rozwój infrastruktury technicznej i poprawa 

efektywności energetycznej są spójne z zapisami Osi Priorytetowych III i IV Programu 

Polski Wschodniej 2014-2020.  

Szczegółową analizę spójności celów Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-

2020 z poszczególnymi osiami priorytetowymi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Programu 

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

2014-2020, Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 17 Spójność Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego z Programami Operacyjnymi 2014-2020 

Cele strategiczne 
Strategii 

Rozwoju Powiatu 
Przeworskiego 

POIR POIŚ 

Oś priorytetowa III 
Wsparcie otoczenia i 

potencjału 
innowacyjnych 
przedsiębiorstw 

Oś Priorytetowa I: 
Zmniejszenie 
emisyjności 
gospodarki 

Oś priorytetowa 
II: Ochrona 

środowiska, w 
tym adaptacja do 

zmian klimatu 

Oś priorytetowa IV: 
Zwiększenie 

dostępności do 
transportowej sieci 

europejskiej 

Oś Priorytetowa VI: 
Ochrona i rozwój 

dziedzictwa 
kulturowego 

Oś Priorytetowa 
VII: Wzmocnienie 

strategicznej 
infrastruktury 

ochrony zdrowia 

Oś priorytetowa 1. Rozwój 
gospodarki i przedsiębiorczości 

X      

Cel strategiczny 1.2. X      

Cel strategiczny 1.3. X      

Oś priorytetowa 2. Rozwój 
infrastruktury technicznej 
i poprawa efektywności 
energetycznej 

 X X X   

Cel strategiczny 2.1.   X X    

Cel strategiczny 2.2.     X   

Cel strategiczny 2.3.   X     

Oś priorytetowa 3. 
Wykorzystanie i wzmocnienie 
potencjału turystycznego 

X    X  

Cel strategiczny 3.2.      X  

Cel strategiczny 3.5.  X      

Oś priorytetowa 4. Rozwój 
kapitału ludzkiego i poprawa 
warunków życia mieszkańców 

     X 

Cel strategiczny 4.4.       X 
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Cele strategiczne 
Strategii 

Rozwoju Powiatu 
Przeworskiego 

POWER POPC PROW 

Oś II Efektywne 
polityki publiczne 
dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji 

Oś priorytetowa I. 
Powszechny dostęp 

do szybkiego 
Internetu 

Priorytet 1  
Ułatwianie 

transferu wiedzy  
i innowacji 

w rolnictwie,  
leśnictwie i na 

obszarach  
wiejskich 

Priorytet 3  
Poprawa 

organizacji 
łańcucha  

żywnościowego i 
promowanie 
zarządzania 
ryzykiem w 
rolnictwie 

Priorytet 4 
Odtwarzanie, 
chronienie i 

wzmacnianie 
ekosystemów 
zależnych od 

rolnictwa i 
leśnictwa 

Priorytet 6 
Zwiększenie 

włączenia 
społecznego , 
ograniczanie 

ubóstwa i 
promowanie 

rozwoju 
gospodarczego w 

obszarach wiejskich 

Oś priorytetowa 1. Rozwój 
gospodarki i przedsiębiorczości 

  X X  X 

Cel strategiczny 1.2.      X 

Cel strategiczny 1.3.   X X   

Cel strategiczny 1.4.     X  

Oś priorytetowa 2. Rozwój 
infrastruktury technicznej 
i poprawa efektywności 
energetycznej 

 X    X 

Cel strategiczny 2.1.   X    X 

Cel strategiczny 2.2.       X 

Oś priorytetowa 3. 
Wykorzystanie i wzmocnienie 
potencjału turystycznego 

     
X 

Cel strategiczny 3.2.       X 

Cel strategiczny 3.3.       X 

Oś priorytetowa 4. Rozwój 
kapitału ludzkiego i poprawa 
warunków życia mieszkańców 

X     
 

Cel strategiczny 4.1.  X      

Cel strategiczny 4.2. X      

Cel strategiczny 4.4.  X      

Cel strategiczny 4.5. X      

Cel strategiczny 4.6.  X      
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Cele strategiczne 
Strategii 

Rozwoju Powiatu 
Przeworskiego 

POPW 

Oś Priorytetowa I Innowacyjna 
Polska Wschodnia 

Oś Priorytetowa II 
Przedsiębiorcza Polska 

Wschodnia 

Oś Priorytetowa III 
Nowoczesna Infrastruktura 

Transportowa 

Oś Priorytetowa IV 
Ponadregionalna 

Infrastruktura Kolejowa 

Oś priorytetowa 1. Rozwój 
gospodarki i przedsiębiorczości 

X X   

Cel strategiczny 1.2. X X   

Cel strategiczny 1.3.  X   

Oś priorytetowa 2. Rozwój 
infrastruktury technicznej 
i poprawa efektywności 
energetycznej 

  X X 

Cel strategiczny 2.2.    X X 
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8. Wykaz kluczowych projektów realizujących strategiczne cele 

powiatu z określeniem ich szacunkowej wartości i potencjalnych 

źródeł finansowania 
 

Operacjonalizacja wizji i celów strategicznych znajduje swoje odzwierciedlenie 

w procesie definiowania projektów do realizacji na poziomie operacyjnym. Sprowadza się to 

w dużej mierze do określenia wykazu przedsięwzięć, głównie projektów inwestycyjnych, 

wraz z określeniem ich potencjalnych źródeł finansowania. 

Dokonano analizy następujących źródeł finansowania: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, 

 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, 

 krajowe programy operacyjne, 

 Norweski Mechanizm Finansowy. 

Zakłada się, że projekty, na których realizację JST nie pozyskają finansowania 

zewnętrznego, będą realizowane ze środków własnych samorządu, przy ewentualnym 

udziale instrumentów dłużnych. Potencjalnym źródłem finansowania zewnętrznego może 

być także Partnerstwo Publiczno-Prywatne, jednakże nie jest to jeszcze forma 

rozpowszechniona w Polsce. 

 

Poniższe tabele obejmują zestawienie projektów planowanych do realizacji w celu 

osiągniecia celów strategicznych zdefiniowanych dla powiatu przeworskiego w Strategii 

Rozwoju do roku 2020 oraz ich potencjalnych źródeł finansowania. 
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Tabela 18 Zestawienie projektów planowanych do realizacji 

Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

1. 

Tworzenie warunków dla 

rozwoju sektora 

przedsiębiorstw poprzez 

uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu stworzenia warunków dla 

zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej powiatu, promocję inwestycyjną 

powiatu, pozyskania inwestorów oraz stworzenia nowych miejsc pracy. 

W ramach projektu rozważa się uzbrojenie terenów inwestycyjnych 

w rejonie Gminy Miejskiej Przeworsk i Gminy Przeworsk, które obejmują 

w szczególności nieruchomości zlokalizowane w rejonie ulicy Pod 

Chałupkami, Gorliczyńskiej i miejscowości Świętoniowa, Gniewczyna 

Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka oraz w rejonie ulicy Lwowskiej 

w Przeworsku. Wybór lokalizacji terenów inwestycyjnych i określenie ich 

specyfiki będzie przedmiotem dodatkowych analiz. 

Gmina Miejska 

Przeworsk, 

Gmina Przeworsk 

2015-2020 

Gmina Miejska 

Przeworsk, 

Gmina 

Przeworsk 

2. 
Rozwój instytucji otoczenia 

biznesu 

Projekt ma na celu wzrost jakości usług świadczonych przez Instytucje 

Otoczenia Biznesu oraz stworzenie oferty usług adekwatnych do 

zidentyfikowanych potrzeb podmiotów gospodarczych prowadzących 

działalność na terenie powiatu, tym spółdzielni socjalnych. 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 

3. 

Tworzenie sieci współpracy 

w formie inicjatyw 

klastrowych 

Projekt ma na celu tworzenie sieci współpracy i powiązań gospodarczych 

między podmiotami zainteresowanymi rozwojem działalności w obszarze 

zidentyfikowanych obszarów aktywności gospodarczej. Biorąc pod uwagę 

specyfikę powiatu, w szczególności dotyczyć to może jednej z głównych 

inteligentnych specjalizacji wskazanej w Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 pn. „Jakość życia”, która 

obejmuje swoim zakresem m.in. szeroko definiowaną turystykę, a także 

żywność ekologiczną, regionalną i tradycyjną. 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

4. 

Rozwój grup producenckich 

w branży przetwórstwa rolno 

– spożywczego 

Tworzenie grup producenckich. Projekt ma na celu integrację poziomą 

rolników, jak i integrację pionową producentów rolnych z odbiorcami, m.in. 

poprzez dostosowanie do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego 

i produktów producentów, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, 

centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych. 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 

5. Scalanie gruntów rolnych 

W wyniku realizacji projektów scaleniowych na terenie powiatu oczekuje się 

uporządkowania struktury własnościowej gruntów oraz wzrostu średniej 

powierzchni gospodarstwa rolnego. Oczekuje się także wzrostu efektywności 

gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej 

gospodarstw. Istotnym działaniem poprawiającym wykorzystanie gruntów 

będzie zapewnienie ich dostępności poprzez zapewnienie dojazdu do działek 

i wytyczenie oraz urządzenie sieci dróg o standardzie właściwym dla maszyn 

rolniczych. Procesy scaleniowe obejmą także w części grunty leśne. 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

5.1 

Scalenie gruntów: 

Chałupki-Gorliczyna 

(Szewnia) 

Tworzenie korzystnych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie 

poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych i leśnych: 

 

a) zmniejszenie liczby działek w gospodarstwie a tym samym powiększenie 

średniej powierzchni działki, 

b) powiększenie powierzchni gospodarstw poprzez dopłaty kosztem gruntów 

innych uczestników scalenia (osoby indywidualne, ANR), 

c) zniesienie współwłasności nieruchomości rolnych i wydzielenie należnych 

ekwiwalentów przy właściwych gruntach gospodarstwa, 

d) zapewnienie każdej działce dojazdu do drogi o charakterze publicznym, 

e) wytyczenia i urządzenia funkcjonalnej sieci dróg transportu rolnego 

dostosowanych do współcześnie stosowanych maszyn rolniczych. 

(Prawidłowy kształt sieci dróg o odpowiedniej nawierzchni stanowi 

„krwiobieg, tętnicę” mówiąc w przenośni obszarów wiejskich będąc 

jednocześnie podstawową infrastrukturą gruntów rolnych i leśnych.) 

Powiat 

Przeworski 
2015- 2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 

5.2 

Scalenie gruntów: 

Wieś Kisielów, 

Gm. Zarzecze 

Jw. 
Powiat 

Przeworski 
2015- 2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 

5.3 

Scalenie gruntów: 

Wieś Siedleczka, 

Gmina Kańczuga 

Jw. 
Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 

5.4 

Scalenie gruntów: 

Wieś Rączyna, 

Gmina Kańczuga 

Jw. 
Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

5.5 
Scalenie gruntów: 

Wieś Niżatyce, 

Gmina Kańczuga 

Jw. 
Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 

6. 
Rozwój gospodarki wodno – 

ściekowej 

Rozwój gospodarki wodno - ściekowej ma na celu przygotowanie i realizację 

rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Projekt obejmuje: 

- Inwestycje dotyczące budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej 

i systemów gospodarki ściekowej z uwzględnieniem indywidualnych 

i grupowych oczyszczalni ścieków w terenach zabudowy rozproszonej oraz 

dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji systemów zaopatrzenia 

w wodę, 

- Rozwój form małej retencji i inwestycje w gospodarkę wodami opadowymi 

i roztopowymi. 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 

7. 
Rozwój pozostałej 

infrastruktury technicznej 

Projekt ma na celu tworzenie warunków dla rozwoju społeczno – 

gospodarczego powiatu i obejmuje m.in.: 

- inwestycje w zakresie gospodarki odpadami, 

- inne niezbędne inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej, 

- przygotowanie dokumentacji dot. przekształcenia terenów rolniczych 

w tereny budowlane i inwestycyjne z infrastrukturą towarzyszącą / mediami 

(w celu rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz rozwoju działalności 

gospodarczej). 

 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 

7.1. 
Powiatowy System 

Ostrzegania i Alarmowania 

Celem projektu jest: 

- Instalacja syren fonicznych na terenie powiatu, 

- Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu, 

- Ostrzegania, informowanie ludności o potencjalnych zagrożeniach. 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski 

JST Powiatu 

Przeworskiego 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

8. 

Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej oraz zastosowanie 

odnawialnych źródeł energii 

Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury publicznej (szkół i innych 

budynków publicznych) na terenie powiatu. Projekt ma na celu poprawę 

jakości środowiska naturalnego, ograniczenie tzw. niskiej emisji poprzez 

zwiększenie efektywności energetycznej budynków. 

 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski 

8.1 

Kompleksowa 

termomodernizacja Zespołu 

Szkół Zawodowych wraz 

z instalacją kolektorów 

słonecznych i zestawem 

paneli fotowoltaicznych na 

dachu budynku szkoły. 

Celem projektu jest poprawa stanu i efektywności wskazanej instytucji 

oświatowej –obiektu użyteczności publicznej a tym samym: redukcja emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery; ograniczenie zużycia paliw(gazu); 

podwyższenie standardu użytkowania obiektu użyteczności publicznej; 

polepszenie warunków kształcenia młodzieży; wzrost komfortu pracy, nauki 

i życia w obiekcie; poprawa estetyki  obiektu użyteczności publicznej oraz 

wizerunku powiatu przeworskiego 

(Projekt zgłoszony przez Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku ) 

Powiat 

Przeworski 
2016-2017 

Powiat 

Przeworski  

8.2 

Termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkół w Kańczudze 

wraz z modernizacją 

instalacji c.o. 

i zagospodarowaniem terenu 

wokół szkoły 

Celem projektu jest obniżenie kosztów i zmniejszenie zużycia ciepła na cele 

c.o., dostosowanie budynku do obowiązujących norm ochrony cieplnej, 

poprawa estetyki budynku oraz terenu wokół niego a także zwiększenie 

dostępności infrastruktury placówki dla osób niepełnosprawnych. Projekt 

wpłynie korzystnie na poprawę dostępności do bazy dydaktycznej szkoły oraz 

zredukuje koszty bieżące funkcjonowania jednostki. 

(Projekt zgłoszony przez Zespół Szkół w Kańczudze) 

Miasto i Gmina 

Kańczuga 
2015-2016 

Powiat 

Przeworski 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

8.3 

Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej przy ul. Lwowskiej 

Celem projektu jest poprawa stanu i efektywności wykorzystania 

infrastruktury energetycznej obiektu użyteczności publicznej a tym samym: 

redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery; ograniczenie zużycia 

paliw(gazu); podwyższenie standardu użytkowania obiektu; wzrost komfortu 

pracy i życia w obiekcie; poprawa estetyki obiektu oraz wizerunku powiatu 

przeworskiego. 

Powiat 

Przeworski 
2016-2017 

Powiat 

Przeworski 

9. 

Poprawa efektywności 

energetycznej oświetlenia 

ulicznego, m. in. poprzez 

wymianę istniejącego 

oświetlenia na LED 

Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie powiatu 

ma na celu poprawę jakości środowiska naturalnego, ograniczenie tzw. 

niskiej emisji. 

Powiat 

Przeworski 
2015 - 2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 

10. 

Budowa centralnego dworca 

osobowego oraz sieci 

komunikacyjnej dla terenu 

powiatu przeworskiego 

Budowa dworca przesiadkowego komunikacji samochodowej, wyznaczenie 

tras komunikacyjnych na terenie powiatu, budowa i wyposażenie 

przystanków na terenie powiatu. Celem projektu jest poprawa warunków 

podróżowania komunikacją publiczną i wzrost mobilności mieszkańców 

powiatu. 

Powiat 

Przeworski 
2015 -2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

11. 

Powiązanie komunikacyjne 

Gminy Zarzecze, Gminy 

Przeworsk, Miasta i Gminy 

Kańczuga z siecią dróg 

wojewódzkich 880, 835, 881, 

poprzez przebudowę dróg 

powiatowych wraz z 

przebudową skrzyżowania 

w m-c. Żurawiczki i mostów 

leżących w ciągach tych dróg 

Nr P 1 617R Kańczuga - Jarosław 0+000 ÷ 6+450 odcinek Kańczuga – 

Rożniatów wraz z przebudową mostu (JNI 01027449), Nr P 1 605R 

Urzejowice – Krzeczowice - Siennów (DW 880) w km 0+550 ÷ 7+300 wraz 

z przebudową mostów Urzejowice – Krzeczowice (JNI 01027426), Bóbrka 

(JNI 01027428), Nr P1 619R Zarzecze -Pełnatycze 0+000 ÷ 3+225 wraz z 

przebudową mostu (JNI 01027447), P 1 604R Żurawiczki – Zarzecze w km 0+ 

000 ÷ 0+900 (Żurawiczki) i w km 1+700 ÷ 2+960, wraz z przebudową mostu 

(JNI 01027427), przebudowa skrzyżowania w Żurawiczkach. 

Projekt ma na celu poprawę dostępności transportowej, poprawę 

przejezdności i komfortu jazdy, zwiększenie płynności ruchu, skrócenie czasu 

przejazdu, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, zmniejszenie hałasu. 

(Inwestycja zgłoszona przez Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku) 

Miasto i Gmina 

Kańczuga, Gmina 

Zarzecze, Gmina 

Przeworsk 

2015-2020 
JST Powiatu 

Przeworskiego 

12. 

Poprawa układu 

komunikacyjnego w mieście 

Przeworsk 

Projekt obejmuje: 

- budowę drogi obwodowej miasta Przeworsk wraz z włączeniem dróg 

powiatowych, 

- budowę łącznika A4 – Gwizdaj, 

- wykonanie połączeń drogowych: Misiągiewicza – Lwowska, Budowlanych – 

Szpitalna, Tysiąclecia – Krakowska, Tkacka – Słowackiego wraz z parkingiem. 

Projekt ma na celu poprawę dostępności transportowej, poprawę 

przejezdności i komfortu jazdy, zwiększenie płynności ruchu, skrócenie czasu 

przejazdu, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, zmniejszenie hałasu. 

(Inwestycja zgłoszona przez Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku) 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Gmina Miejska 

Przeworsk, 

Gmina 

Przeworsk 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

13. 

Modernizacja DW 835 na 

terenie pow. Przeworskiego 

wraz z zachodnią obwodową 

Przeworska 

Projekt ma na celu poprawę dostępności transportowej, poprawę 

przejezdności i komfortu jazdy, poprawę płynności ruchu, skrócenie czasu 

przejazdu, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, zmniejszenie hałasu. 

(Inwestycja zgłoszona przez Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, realizacja 

w porozumieniu z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich) 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski, JST 

Powiatu 

Przeworskiego 

14. 

Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu na głównych drogach 

powiatu przeworskiego 

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, głownie pieszych 

i rowerzystów, na głównych drogach przebiegających przez teren powiatu, 

zapewniających okolicznym mieszkańcom dojazd do Przeworska. 

Zakłada się budowę ciągów pieszo - rowerowych wzdłuż drogi DK 4 oraz 

DW 835. Są to drogi o dużym natężeniu ruchu, na których odnotowuje się 

wiele wypadków. Drogi te mają jednocześnie kluczowe znaczenie dla 

dostępności transportowej powiatu przeworskiego. 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski, JST 

Powiatu 

Przeworskiego 

14.1 

Budowa ciągów pieszo – 

rowerowych wzdłuż DK 4 na 

odcinku Nowosielce - 

Przeworsk 

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, głownie pieszych 

i rowerzystów, na drodze DK 4. Separacja ruchu pieszych i rowerzystów od 

ruchu samochodowego, jest optymalnym sposobem zmniejszenia liczby 

wypadków z udziałem tych użytkowników dróg, a zarazem zapewnienia 

mobilności mieszkańców powiatu. 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski, JST 

Powiatu 

Przeworskiego 

14.2 

Budowa ciągów pieszo – 

rowerowych wzdłuż DW 835 

na odcinku Jawornik Polski - 

Przeworsk 

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, głownie pieszych 

i rowerzystów, na drodze DW 835. Separacja ruchu pieszych i rowerzystów 

od ruchu samochodowego, jest optymalnym sposobem zmniejszenia liczby 

wypadków z udziałem tych użytkowników dróg, a zarazem zapewnienia 

mobilności mieszkańców powiatu. 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski, JST 

Powiatu 

Przeworskiego 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

15. 

Poprawa dostępności 

transportowej poprzez 

przebudowę dróg na terenie 

powiatu przeworskiego 

Przebudowa (modernizacja) dróg powiatowych: 
Nr P1 251 R Kolonia P – Majdan S. (6,622 km), Nr P1 551 R Majdan – 
Pawłowa (2,768 km), Nr P1 553 R Pawłowa – Cewków (3,254 km), Nr P1 556 
R Dobra p/wieś (2,000 km), Nr P1 555 R Dobra – Cewków (5,100 km), Nr P1 
558 R Sieniawa – Czerce, Nr P1 545 R Husów – Lipnik – Sietesz, Nr P1 605 R 
Urzejowice – Krzeczowice – Siennów, Nr P1 603 R Maćkówka – Żurawiczki, 
Nr P1 581 R Nowosielce p/wieś, Nr P1 572 R Tryńcza – Wólka Małkowa, 
Nr P1 571 R Tryńcza – Głogowiec. 
 
Przebudowa pozostałych dróg w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg 
w Przeworsku: 
Nr P1 563 R ul. Bema, Nr P1 256 R ul. Jana Pawła II w Sieniawie 
Nr P1 256 R Sieniawa – Piskorowice (granica powiatu) (łącznie 6,800 km), 
Nr P1 566 R ul. Jagiellońska Sieniawa (wraz z budową chodnika i kanalizacji 
burzowej) (0,556 km), Nr P1 255R Rudka p/wieś (2,500 km), Nr P1 573 R 
Leżachów p/wieś (2,000 km), Nr P1 576 R Manasterz – Czerwona Wola (wraz 
z budową chodnika) (4,317 km), Nr P1558 R Sieniawa – Czerce (3,500 km), 
Nr P1 571 R Tryńcza – Głogowiec (2,664 km), Nr P1 574 R Sieniawa – Gorzyce 
(1,827 km), Nr P1 575 R Gorzyce – Podłuże – Żurawiec (wraz z chodnikiem) 
(1,706 km), Nr P1 259 R Gniewczyna – Grodzisko (2,329 km), Nr P1 592 R 
Przeworsk – Ujezna (7,527 km), Nr P1 593 R Rozbórz – Mirocin – Ożańsk 
(wraz z budową chodników: Ujezna, Rozbórz, Mirocin) (4,788 km), Nr P1 629 
R Widaczów – Świebodna (2,500 km), Nr P1 632 R Rączyna – Pantalowice 
(7,490 km). 
 
Projekt ma na celu poprawę dostępności transportowej, poprawę 
przejezdności i komfortu jazdy, poprawę płynności ruchu, skrócenie czasu 
przejazdu, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, zmniejszenie hałasu, 
poprawę bezpieczeństwa ruchu. 
(Inwestycje zgłoszone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku) 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

16. 

Poprawa dostępności 

transportowej poprzez 

przebudowę mostów na 

terenie Powiatu 

Przeworskiego 

Przebudowa mostów w ciągu dróg: 

Nr P1 574 R Sieniawa – Gorzyce (JNI 01027453 i JNI 01027454), Nr P1 575 R 

Gorzyce – Podłuże – Żurawiec (1 most), Nr P1 259 R Gniewczyna – Grodzisko 

(JNI 01027415), Nr P1 593 R Rozbórz – Mirocin – Ożańsk (JNI 01027425) 

(i budowa przepustu Ujezna), Nr P1 617 R Kańczuga – Jarosław, Nr P1 605 R 

Urzejowice – Siennów, Nr P1 632 R Rączyna – Pantalowice (JNI 01027435), 

(Nr P1 623 R Siedleczka – Pantalowice (JNI 01027444, JNI 01027445, JNI 

01027446), Nr P1 631 R Łopuszka Wielka – Hucisko Nienadowskie 

(JNI 01027440, JNI 01027441, JNI 01027442), Nr P1 630 R Zagórze – Hucisko 

Jawornickie (JNI 01027436, JNI 01027437, JNI 01027438, JNI 01027439), 

wraz z przebudową przepustów 3 ocz, 2 ocz; 

Przebudowa mostów: 

Chałupki (JNI 01027418), Studzian (Dolne) (JNI 01027424), Świętoniowa (JNI 

01027420), Jagiełła p/wieś (JNI 01027420), Studzian (JNI 01027422), Gorzyce 

(JNI 01027416), Hadle 1,2 (JNI 01027431 i JNI 01027432). 

 

Projekt zakłada przebudowę mostów z klasy istniejącej C (D) do klasy A (B). 

W efekcie nastąpi poprawa dostępności transportowej, poprawa 

bezpieczeństwa powodziowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu. 

(Inwestycje zgłoszone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku) 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

17. 

Modernizacja zabytkowej 

linii kolei wąskotorowej 

Przeworsk-Dynów wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą 

Przeworska Kolej Dojazdowa- wąskotorowa linia kolejowa łącząca Przeworsk 

i Dynów o długości 46192 mb (wraz z linią dodatkową 52324 mb), biegnąca 

doliną rzeki Mleczki. Kolejka o szerokości torowiska 750mm została 

wybudowana w latach 1885-1904. Celem projektu jest poprawa istniejących 

powiązań komunikacyjnych regionu, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

PDOW
2
 i regionu poprzez realizację projektu ukierunkowanego na 

zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz jakości i efektywności 

przewozów kolejowych, poprawa warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej, wzrost znaczenia kultury i turystyki, jako czynnika 

stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy PDOW, wydłużenie sezonu 

turystycznego, wyrównanie zapóźnień dotyczących infrastruktury przy 

zabytkach poprzez rewitalizację i zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

Planowane efekty: 1. Odbudowa - remont linii kolejowej Przeworsk-Dynów 

na dł. 52324 mb, remont obiektów inżynieryjnych- a)mosty-27szt., 

przepusty-102 szt., wiadukty-8szt., tunel długości 602mb-1szt., remont 

budynków stacyjnych - 4 szt., remont budynków parowozowni-2 szt., 

remont budynków magazynowych itp. 

Gmina Miejska 

Przeworsk, 

Gmina 

Przeworsk, 

Miasto i Gmina 

Kańczuga, Gmina 

Jawornik Polski, 

Gmina Hyżne, 

Gmina Dynów, 

Miasto Dynów 

(w ramach 

PDOW) 

2014 - 2018 

Powiat 

Przeworski - 

Lider, Gmina 

Miejska 

Przeworsk, 

Gmina 

Przeworsk, 

Miasto i Gmina 

Kańczuga, Gmina 

Jawornik Polski, 

Gmina Hyżne, 

Gmina Dynów, 

Miasto Dynów 

                                                           
2
 PDOW – Przewosko – Dynowski Obszar Wsparcia, tworzony przez grupę samorządów: Powiat Przeworski, Gmina Adamówka, Gmina Dynów, Miasto Dynów, Gmina Gać, 

Gmina Hyżne, Gmina Jawornik Polski, Miasto i Gmina Kańczuga, Gmina Miejska Przeworsk, Gmina Przeworsk, Miasto i Gmina Sieniawa, Gmina Tryńcza, Gmina Zarzecze 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

18. 

Szlakiem zespołów pałacowo 

- parkowych Przeworska 

i okolic 

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, wyznaczenie 
szlaku turystycznego wraz z oznaczeniem oraz inwestycje mające na celu 
rewitalizację zespołów pałacowo – parkowych i dworskich. Projekt obejmuje 
między innymi: 

1) rewitalizację zespołu pałacowo – parkowego w Przeworsku, 
2) zagospodarowanie zespołu zamkowo-parkowego w Dąbrówce 

Starzeńskiej, 
3) rewitalizację drugiej części zespołu pałacowo - parkowego 

w Zarzeczu, 
4) rewitalizację parku pałacowego w  Urzejowicach, 
5) rewitalizację zespołu podworskiego w Siennowie, 
6) rewitalizację zespołu podworskiego w Krzeczowicach, 
7) rewitalizację parku dworskiego w Hadlach Szklarskich, 
8) rewitalizację parku podworskiego w Tryńczy. 

Projekt bazował będzie na wykorzystaniu endogenicznego potencjału PDOW 

w postaci zachowanych obiektów zabytkowej architektury magnackiej. 

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

i rozwój społeczno – gospodarczy PDOW w wyniku zwiększonego ruchu 

turystycznego. Realizacja inwestycji przyczyni się dodatkowo do rozbudowy 

lokalnej bazy turystycznej, w tym rozwoju agroturystyki wzdłuż przebiegu 

szlaku. 

Powiat 

Przeworski, 

Miasto Dynów, 

Gmina Dynów 

(w ramach 

PDOW) 

2015-2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego, 

Miasto Dynów, 

Gmina Dynów 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

19. 

Zintegrowana sieć tras 

rowerowych, pieszych, 

konnych i narciarstwa 

biegowego wraz z niezbędną 

infrastrukturą 

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnych warunków do rekreacji 

i aktywnego trybu życia, zapewnienie warunków do bezpiecznego 

uprawiania turystyki rowerowej, pieszej, konnej i narciarstwa biegowego, 

ułatwienie dostępu do atrakcji turystycznych położonych wzdłuż szlaku 

turystycznego, zwiększenie atrakcyjności turystycznej i krajoznawczej PDOW, 

rozwój aktywnych form spędzania wolnego  czasu oraz popularyzacja 

zdrowego trybu życia. Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji 

technicznej, wyznaczenie i budowę szlaku turystycznego wraz z oznaczeniem 

i niezbędną infrastrukturą (ławkami, stojakami na rowery i drogowskazami 

służącymi do oznakowania tras, tarasami widokowymi, wiatami 

rekreacyjnymi, miejscami pod małą gastronomię, stojakami na rowery). 

Trasa przebiegać będzie przez tereny PDOW, w tym np. wzdłuż sieci rzek 

(Mleczka, Wisłok i San) oraz dróg leśnych.  Ścieżka połączy atrakcje 

turystyczne - najcenniejsze zabytki, atrakcyjne miejsca i urokliwe zakątki 

położone w PDOW (w tym: linia kolejki wąskotorowej, zespoły pałacowo – 

parkowe, obiekty sakralne). Szlak turystyczny stanowić będzie jedną 

z atrakcji turystycznych PDOW. Projekt bazował będzie na wykorzystaniu 

istniejącego potencjału PDOW, w tym: naturalnych walorów krajoznawczo-

turystycznych i przyrodniczych. Wytyczona ścieżka spełniać będzie m.in. 

funkcje: krajoznawcze, rekreacyjne, komunikacyjne. Efektem realizacji 

projektu będzie zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez powstanie 

rozpoznawalnego produktu turystycznego. Projekt zaowocuje rozwojem 

społeczno – gospodarczym PDOW (w tym powiatu przeworskiego) w wyniku 

zwiększonego ruchu turystycznego. 

Powiat 

Przeworski 

Miasto Dynów, 

Gmina Dynów, 

Gmina Hyżne 

(w ramach 

PDOW) 

2015-2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 

Miasto Dynów, 

Gmina Dynów, 

Gmina Hyżne 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

20. 

Rewaloryzacja obiektów 

zabytkowych z terenu 

powiatu przeworskiego 

Poprawa stanu technicznego i wizualnego poszczególnych obiektów 

zabytkowych, w tym cmentarzy i obiektów sakralnych. Celem jest 

zachowanie dziedzictwa kulturowego , wzrost atrakcyjności poszczególnych 

zabytków oraz terenów przyległych. W efekcie oczekuje się wzrostu 

atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej poszczególnych miejscowości 

i całego rejonu powiatu. 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 

21. 

Rewitalizacja centrów miast 

na terenie powiatu 

przeworskiego 

Zakres projektu wynikać będzie z zapisów Lokalnych Programów 

Rewitalizacji. 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 

22. 

Budowa sieci informacji 

turystycznej oraz promocja 

turystyczna powiatu 

przeworskiego 

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Sieci Informacji Turystycznej, 

wyposażenie punktów informacyjnych, w tym w materiały promocyjne 

i wystawiennicze. 

Powiat 

Przeworski 
2016 - 2019 

JST Powiatu 

Przeworskiego 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

23. 

Rozwijanie walorów 

turystycznych powiatu 

poprzez udostępnienie 

walorów historycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem 

odkryć archeologicznych 

określanych pojęciem 

„kultura przeworska” 

W ramach projektu planowane jest: 
1. Utworzenie w Muzeum w Przeworsku stałej ekspozycji odkryć 
archeologicznych dokonanych na terenie Gminy Gać ( eksponaty pozyskane 
podczas badań archeologicznych); 
2. Utworzenie w zabytkowym budynku Uniwersytetu Ludowego w Gaci 
centrum multimedialnego prezentującego tematykę z zakresu archeologii, ze 
szczególnym uwzględnieniem okresu „kultury przeworskiej” (adaptacja 
pomieszczeń, zagospodarowanie ogrodu); 
3. Wytyczenie i oznakowanie tras turystycznych; 
4. Współpraca z UJ w zakresie realizacji dalszych badań na terenie Gminy 
Gać (teren odkryć profesora Karola Hadaczka); 
5.Nawiązanie współpracy z europejskimi uniwersytetami realizującymi 
badania archeologiczne dotyczące „kultury przeworskiej” (w szczególności 
uniwersytety niemieckie); 
6. Prowadzenie warsztatów archeologicznych dla turystów, młodzieży 
szkolnej zainteresowanej archeologią; 
7. Odtworzenie na terenie Muzeum w Przeworsku osady z okresu „kultury 

przeworskiej”. 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 

24. 

Promocja dziedzictwa 

kulturowego i historycznego 

powiatu przeworskiego 

Projekt zakłada różnorodne działania mające na celu prezentowanie 

i promowanie historii regionu. Zakłada się prowadzenie działalności 

badawczej, konserwatorskiej, wystawienniczej oraz wydawniczej, w zakresie 

np.  historii rodów magnackich, czy historii cukrownictwa na terenie powiatu 

- wystawa i publikacja pt. „Rzecz o sztuce robienia cukru z buraków, czyli 

historia cukrowni w Przeworsku”. 

Powiat 

Przeworski 
2015 - 2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

25. 

Promocja lokalnego folkloru, 

tradycji i kultury ludowej 

powiatu przeworskiego 

Projekt zakłada różnorodne działania Muzeum w Przeworsku mające na celu 

promowanie i kultywowanie tradycji regionu. Zakłada się organizowanie 

przez Muzeum w Przeworsku: 

- imprez środowiskowych zakorzenionych w lokalnej tradycji, np.: 

Powiatowe Święto Chleba, Noc Kupały, Wieczór Kolęd, Przegląd jadła 

tradycyjnego, itp. oraz wydanie publikacji na temat tradycyjnego pożywienia 

wiejskiego, zawierającą oryginalne przepisy zebrane przez Koła Gospodyń 

Wiejskich, 

- wystaw oraz wydawanie publikacji na temat strojów ludowych 

i obrzędowości ludowej, 

- przeglądów i wystaw plastyki oraz wydawanie albumów popularyzujących 

twórców ludowych. 

Planuje się uczestnictwo w imprezach zewnętrznych (wojewódzkich, 

powiatowych, gminnych). Zakłada się współpracę z samorządami, centrami 

kultury, Kołami Gospodyń Wiejskich.  Zakłada się wydanie płyty audio 

z komentarzem tekstowym zawierająca nagrania kapel ludowych z terenu 

powiatu. 

Projekt ma na celu oraz kultywowanie i zachowanie rodzimych tradycji, 

ocalenie od zapomnienia obrzędów i obyczajów. 

Powiat 

Przeworski 
2015 - 2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 

26. 

Zagospodarowanie 

zbiorników wodnych i rzek na 

cele turystyki, sportu 

i rekreacji 

Projekt ma na celu stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku nad 

wodą oraz uprawiania sportów wodnych w oparciu o naturalne zasoby 

powiatu. Efektem realizacji projektu będzie rozwój turystyki oraz 

popularyzacja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców powiatu. 

Powiat 

Przeworski 
2015–2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

27. 

Budowa infrastruktury 

rekreacyjno – sportowej na 

terenie powiatu 

przeworskiego 

Celem projektu jest podniesienie aktywności fizycznej uczniów szkół, 

poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego przez młodzież 

i zwiększenie możliwości rozwoju sportu powszechnego wśród mieszkańców 

powiatu. 

Modernizacja obiektów sportowych przyczyni się do rozwoju sportowego 

dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wydłuży się okres aktywności sportowej 

osób uprawiających rekreacyjnie i amatorsko różne dyscypliny. 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 

27.1 

 

Budowa wielofunkcyjnego 

boiska sportowego wraz 

z odwodnieniem i przyłączem 

kanalizacji deszczowej 

w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Przeworsku 

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie działek nr ewid. 2015/3; 

2018; 3019/2; 3020/1 położonych w miejscowości Przeworsk przy ulicy 

Szkolnej poprzez ich zabudowę wielofunkcyjnym boiskiem szkolnym w formie 

kompleksu w skład którego wchodzi bieżnia, skocznia w dal, rzutnia do 

pchnięcia kulą, boisko do gry w piłkę ręczną, tenisa ziemnego, dwa 

niezależne boiska do gry w siatkówkę. 

 

(Projekt zgłoszony przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

w Przeworsku) 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

27.2 

Rozwój infrastruktury 

sportowej poprzez 

modernizację boiska 

sportowego i skoczni do 

skoków w dal przy Zespole 

Szkół w Kańczudze 

Celem projektu jest podniesienie aktywności fizycznej uczniów szkół, 

poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego przez młodzież 

i zwiększenie możliwości rozwoju sportu powszechnego wśród mieszkańców 

powiatu. Modernizacja przyczyni się do poprawy jakości stanu boiska 

i skoczni do skoku w dal co przedłoży się bezpośrednio na ich bezpieczne 

użytkowanie i dostosowanie do współczesnych standardów. Ponadto 

modernizacja obiektów sportowych przyczyni się do rozwoju sportowego 

dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wydłuży się okres aktywności sportowej 

osób uprawiających rekreacyjnie i amatorsko różne dyscypliny. 

 

(Projekt zgłoszony przez Zespół Szkół w Kańczudze) 

Powiat 

Przeworski 
2015-2016 

Powiat 

Przeworski 

27.3 

Budowa wielofunkcyjnego 

boiska sportowego w Zespole 

Szkół Zawodowych 

w Przeworsku 

 

Przedmiotem inwestycji budowa w miejscu istniejących niewykorzystanych 

budynków wielofunkcyjnym boiska szkolnego. 

 

(Projekt zgłoszony przez Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku) 

Powiat 

Przeworski 
2015-2016 

Powiat 

Przeworski 

27.4 

Modernizacja infrastruktury 

sportowo rekreacyjnej szkoły 

oraz budynku internatu 

w Zespole Szkół Rolniczych 

w Zarzeczu 

Celem projektu jest modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej szkoły 

oraz budynku internatu 

Efektem realizacji projektu będzie wykonanie zewnętrznej infrastruktury 

rekreacyjno-sportowej tj. siłownia zewnętrzna boisko do piłki siatkowej 

 

(Projekt zgłoszony przez Zespół Szkół Rolniczych w Zarzeczu) 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

28. 
Rozwój sieci gospodarstw 

agroturystycznych 

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru, co przełoży 

się na zwiększony ruch turystyczny i rozwój gospodarki powiatu, jak również 

stanowić będzie dodatkowe źródło dochodu dla mieszkańców terenów 

wiejskich powiatu przeworskiego. 

Projekt ma charakter komplementarny do projektu pn. Szlakiem zespołów 

pałacowo - parkowych Przeworska i okolic oraz Zintegrowana sieć tras 

rowerowych, pieszych, konnych i narciarstwa biegowego wraz z niezbędną 

infrastrukturą. 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 

29. 

Promocja zatrudnienia 

i aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych/poszukujących 

pracy zamieszkałych na 

terenie powiatu 

Projekt ma na celu wsparcie osób bezrobotnych w celu nabycia 

doświadczenia zawodowego, nabycia lub dostosowania do potrzeb rynku 

pracy kwalifikacji i kompetencji zawodowych poprzez szkolenia, studia 

podyplomowe, itp., a także zapewnienie wsparcia psychologiczno-

doradczego. Projekt zakłada także realizację szkoleń i doradztwa 

niezbędnych przy podejmowaniu i prowadzeniu własnego biznesu. 

Uczestnictwo w projekcie umożliwi osobom bezrobotnym podjęcie 

samozatrudnienia również poprzez przyznanie jednorazowych środków na 

podjęcie działalności gospodarczej. Szczególnie wspierane będą osoby 

zamierzające rozpocząć działalność turystyczną, agroturystyczną i działalność 

promującą regionalne dziedzictwo kulinarne. Zakłada się też równoległe 

działania w zakresie rozwoju kompetencji publicznych służb zatrudnienia, 

w celu wzrostu skuteczności działań aktywizacyjnych. Planowane efekty: 

spadek bezrobocia, wzrost wskaźnika zatrudnienia, powstanie nowych 

podmiotów gospodarczych, wzrost skuteczności funkcjonowania publicznych 

służb zatrudnienia. 

(Projekt zgłoszony przez Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku), 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

JST Powiatu 

Przeworskiego 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

30. 

Promocja aktywności 

zawodowej osób  

bezrobotnych/poszukujących 

pracy zamieszkałych na 

terenie powiatu 

przeworskiego 

1. Wspieranie i pobudzanie aktywności zawodowej, realizacja działań 

w kierunku zwiększenia motywacji do aktywnego  poszukiwania pracy  

i podejmowania zatrudnienia, realizacja działań zmierzających do 

uzyskania/zmiany kwalifikacji zawodowych. 

2. Organizacja warsztatów/szkoleń  w zakresie aktywnego poszukiwania 

pracy, realizacja usług doradczych. 

3. Promocja działań ułatwiających mobilność zawodową oraz wydłużenie 

aktywności zawodowej. 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski 

 

 

31. 

Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych/poszukujących 

pracy zamieszkałych na 

terenie powiatu 

przeworskiego 

1. Działania umożliwiające start zawodowy  osobom młodym, wchodzącym 

na rynek pracy - z wykorzystaniem usług  i instrumentów aktywizacji 

zawodowej. 

2. Działania umożliwiające powrót na rynek pracy osobom, które utraciły 

zatrudnienie - z wykorzystaniem usług  i instrumentów aktywizacji 

zawodowej. 

3. Działania umożliwiające wejście/powrót na rynek pracy osobom 

długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym oraz osobom  oddalonym od 

rynku pracy. 

4.Działania umożliwiające nabywanie, uzupełnianie lub zmianę 

dotychczasowych kwalifikacji osobom, które wchodzą lub powracają na 

rynek pracy. 

 

Powiat 

przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

32. 

Wsparcie i promocja 

przedsiębiorczości, 

samozatrudnienia oraz 

wsparcie tworzenia nowych 

miejsc pracy  

bezrobotnych/poszukujących 

pracy zamieszkałych na 

terenie powiatu 

przeworskiego 

1. Zwiększenie możliwości w zakresie zakładania i prowadzenia działalności 

gosp. wśród osób bezrobotnych. 

2. Zwiększenie kompetencji osób bezrobotnych poprzez uzyskanie wiedzy 

z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. 

3. Umożliwienie założenia własnej firmy poprzez udzielenie dofinansowania 

na podjęcie działalności gospodarczej. 

4. Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez refundowanie 

kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy. 

Powiat 

przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski 

 

33. 

Wzmocnienie i rozwój 

kompetencji publicznych 

służb zatrudnienia 

Wzmocnienie i rozwój kompetencji  publicznych służb zatrudnienia poprzez 

szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy. 

Powiat 

przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski 

 

34. 

Wzrost jakości kształcenia 

dzieci i młodzieży na terenie 

powiatu przeworskiego 

Projekt zakłada wzrost jakości kształcenia dzieci i młodzieży poprzez 

doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli, dostosowanie 

programów nauczania w szkołach zawodowych do potrzeb rynku pracy, 

wzrost jakości kształcenia ogólnego oraz niezbędne działania w zakresie 

infrastruktury i wyposażenia dydaktycznego. 

 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski 

34.1 

Zakup wyposażenia dwóch 

pracowni informatycznych 

w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Przeworsku 

Zakup pełnego wyposażenia pracowni informatycznych (2x 15 stanowisk 

uczniowskich + 2 stanowiska nauczyciela) z wymaganym oprogramowaniem. 

Cel: podniesienie poziomu kształcenia i pełna realizacja podstawy 

programowej dzięki zastosowaniu nowych środków dydaktycznych. Efekt:  

lepsze wyniki nauczania z zakresu TIK. 

(Projekt zgłoszony przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

w Przeworsku) 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

34.2 

Modernizacja klasopracowni 

biologicznej, chemicznej 

i fizycznej pod kątem ćwiczeń 

laboratoryjnych Zespole Szkół 

Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Przeworsku 

Wyposażenie klasopracowni w stanowiska do wykonywania doświadczeń, 

w tym obserwacji mikroskopowych. Zakup sprzętu laboratoryjnego, 

odczynników chemicznych, mikroskopów, modeli dydaktycznych, itp. Cel: 

pełna realizacja podstawy programowej, zwiększenie efektywności 

kształcenia przedmiotów przyrodniczych. 

(Projekt zgłoszony przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

w Przeworsku) 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski 

34.3 

„Bogatsza baza dydaktyczno-

zawodowa – lepszy start na 

rynku pracy” w Zespole Szkół 

w Kańczudze 

 

Projekt ma na celu stworzenie warunków do właściwego przygotowania 

uczniów do przyszłego zawodu a co się z tym wiąże  podniesienie jakości 

kształcenia uczniów w  zakresie przedmiotów zawodowych. Realizacja 

projektu przyczyni się do osiągniecia założonego celu. W wyniku realizacji 

projektu szkoła będzie posiadać 3 pracownie wyposażone w nowoczesny 

sprzęt z którego będą mogli korzystać uczniowie Technikum w Zespole Szkół 

w Kańczudze w ramach prowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych. 

(Projekt zgłoszony przez Zespół Szkół w Kańczudze) 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski 

34.4 

Modernizacja oferty 

kształcenia zawodowego 

w Zespole Szkół Zawodowych 

w Przeworsku 

Celem projektu jest poszerzenie oferty kształcenia o nowe zawody oraz 

utworzenie nowych i doposażenie istniejących pracowni w niezbędne 

pomoce dydaktyczne. W ramach projektu planowane jest rozpoczęcie 

kształcenia takich zawodów jak : technik mechatronik, operator obrabiarek 

skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

oraz monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. 

(Projekt zgłoszony przez Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku) 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

34.5 

Projekty z Europejskiego 

Funduszu Społecznego - 

Kapitał Ludzki 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego i zawodowego, 

poprawa zdawalności na egzaminach zewnętrznych, zwiększenie naboru do 

klas pierwszych, zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły, 

podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej. 

Efektem projektu jest zajęcia dodatkowe dla młodzieży przygotowujące do 

egzaminów zewnętrznych, udział w doskonaleniu zawodowym nauczycieli 

(kursy i szkolenia) 

(Projekt zgłoszony przez Zespół Szkół Rolniczych w Zarzeczu) 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski 

34.6 

Projekty innowacyjne- 

wdrażanie nowych 

technologii 

Celem projektu jest unowocześnienie i usprawnienie zarządzania placówką 

oświatową. 

Efektem projektu będzie wprowadzenie dziennika elektronicznego, 

modernizacja sieci internetowej szkoły oraz budynku internatu, doposażenie 

szkoły w przenośny sprzęt komputerowy, licencjonowane oprogramowanie 

komputerowe. Szkolenia dla nauczycieli rodziców z wdrażania nowych 

technologii komunikacyjnych. 

(Projekt zgłoszony przez Zespół Szkół Rolniczych w Zarzeczu) 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski 

34.7 

Zapewnienie dzieciom 

i młodzieży z terenu powiatu 

przeworskiego możliwości 

rozwoju zainteresowań i pasji 

Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań oraz pasji dzieci i młodzieży, 

zagospodarowanie  ich czasu wolnego poprzez np. wycieczki i wyjazdy 

turystyczno- krajoznawcze, rajdy rowerowe, zawody i turnieje sportowe, 

projekty edukacyjne, warsztaty  o różnej tematyce m.in. malarskie, 

fotograficzne, plastyczne. 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

34.8 

 

Modernizacja bazy 

dydaktycznej w Zespole  Szkół 

Rolniczych w Zarzeczu, 

Celem projektu jest doposażenie pracowni przedmiotowych w dodatkowe 

stanowiska egzaminacyjne zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych oraz technik rolnik zgodnie z wytycznymi Dyrektora 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

(Projekt zgłoszony przez Zespół Szkół Rolniczych w Zarzeczu) 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski 

35. 
Rozwój infrastruktury 

zdrowotnej 

Projekt ma na celu dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia do 

zachodzących zmian demograficznych i cywilizacyjnych poprzez 

podejmowanie działań w zakresie poprawy bazy lokalowej oraz wyposażenie 

podmiotów leczniczych, w tym w odpowiednią aparaturę medyczną oraz 

specjalistyczny i wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny. Dotyczy to 

w szczególności SP ZOZ w Przeworsku. 

Działaniom infrastrukturalnym towarzyszyć będą także działania SP ZOZ 

w Przeworsku w zakresie edukacji zdrowotnej (profilaktyki chorób układu 

krążenia, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, układu moczowego, 

zapobieganie udarom, wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki 

macicy) jak również promocji zdrowego trybu życia. 

Efektem realizacji projektu będzie poprawa dostępności specjalistycznych 

i nowoczesnych usług medycznych, a w konsekwencji poprawa stanu 

zdrowia i wzrost jakości życia mieszkańców powiatu przeworskiego. 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski, 

JST Powiatu 

Przeworskiego 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

35.1 

Rozbudowa i modernizacja 

Działu Diagnostyki 

Obrazowej wraz z zakupem 

sprzętu i aparatury w SPZOZ 

w Przeworsku 

Wnioskowany projekt obejmuje rozbudowę i modernizację pomieszczeń 

Działu Diagnostyki Obrazowej wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu RTG. 

Planuje się w ramach projektu zakup m.in. następującego sprzętu:  

mammograf, aparat RTG, rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy. 

Zakupiony sprzęt radiologiczny będzie posiadał możliwość tworzenia 

obrazów cyfrowych i analizy telemetrycznej. 

(Projekt zgłoszony przez SPZOZ w Przeworsku) 

Gmina Miejska 

Przeworsk 
2015-2017 

Powiat 

Przeworski 

35.2 

Modernizacja i przebudowa 

pomieszczeń budynków C, D, 

F z przeznaczeniem na 

oddziały szpitalne, poradnie 

specjalistyczne 

i administrację w SP ZOZ 

w Przeworsku 

Wnioskowany projekt obejmuje swoim zakresem modernizacje i przebudowę 

pomieszczeń budynków C, D, F z przeznaczeniem na poradnie specjalistyczne, 

oddziały szpitalne i administrację. W ramach projektu planuje się wykonanie 

pomieszczeń klimatyzowanych. W wyniku realizacji projektu zostaną  

pozyskane pomieszczenia z przeznaczeniem na cześć medyczną, co poprawi 

jakość i dostępność usług medycznych. 

(Projekt zgłoszony przez SPZOZ w Przeworsku) 

Gmina Miejska 

Przeworsk 
2015-2017 

Powiat 

Przeworski 

35.3 

Przebudowa i modernizacja 

Centralnej Sterylizacji wraz 

z zakupem nowoczesnego 

sprzętu w SP ZOZ 

w Przeworsku 

W ramach projektu planuje się przebudowę i modernizację pomieszczeń 

z przeznaczenie na Centralną Sterylizację wraz z zakupem nowoczesnego 

sprzętu. Planuje się zakup m.in. sterylizatora plazmowego, dwóch 

sterylizatorów parowych, myjni ultradźwiękowej, myjni do mycia 

i dezynfekcji narzędzi. W ramach przebudowy i modernizacji powstanie dział 

lokalizujący się na dwóch kondygnacjach połączonych windą towarową. 

(Projekt zgłoszony przez SPZOZ w Przeworsku) 

Gmina Miejska 

Przeworsk 
2015-2017 

Powiat 

Przeworski 
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Lp. Nazwa projektu Krótki opis, cel i planowane efekty projektu Obszar realizacji 

Planowany 

termin 

realizacji 

JST 

odpowiedzialna 

za realizację 

projektu 

36. 

Integracja społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

Projekt ma na celu wzrost dostępności i poszerzenie oferty usług 

społecznych dla osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych, osób starszych, osób 

cierpiących na przewlekłe choroby i ich rodzin, rodzin dysfunkcyjnych, itd. 

W związku z tym niezbędny będzie rozwój infrastruktury społecznej takiej 

jak: rodzinne domy pomocy-społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

świetlice środowiskowe. Zakłada się rozwój instytucjonalnych form opieki 

nad osobami starszymi, programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych 

i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych, rozwój centrów wczesnej 

interwencji itp. 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski, JST 

Powiatu 

Przeworskiego 

37. 

Rozwój działalności 

organizacji pożytku 

publicznego 

Zakłada się wspólną realizację projektów społecznych przez samorząd 

i organizacje pożytku publicznego. Zakłada się także udzielanie organizacjom 

pożytku publicznego wsparcia finansowego, lokalowego, promocyjnego 

i informacyjnego. 

Powiat 

Przeworski 
2015-2020 

Powiat 

Przeworski, JST 

Powiatu 

Przeworskiego 
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Tabela 19 Źródła finansowania projektów kluczowych 

Lp. Nazwa projektu Źródła finansowania
3
 

1. 

Tworzenie warunków dla rozwoju 

sektora przedsiębiorstw poprzez 

uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych 

RPO WP 2014 - 2020, PI 3a Promowanie przedsiębiorczości, 

w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 

wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu 

nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości; 

Środki własne 

2. Rozwój instytucji otoczenia biznesu 

RPO WP 2014 - 2020, PO PW 2014 - 2020, PO IR 2014 - 2020, PI 3.d. 

Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, 

krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy 

innowacji; Środki własne 

3. 
Tworzenie sieci współpracy 

w formie inicjatyw klastrowych 

RPO WP 2014 - 2020, PO PW 2014 - 2020, PO IR 2014 - 2020, PI 3.d. 

Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, 

krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy 

innowacji; Środki własne 

4. 

Rozwój grup producenckich 

w branży przetwórstwa rolno - 

spożywczego 

PROW -7.10.1 Poddziałanie: Tworzenie grup i organizacji 

producentów w sektorze rolnym i leśnym. Środki własne. 

5. Scalanie gruntów rolnych PROW 7.5.3 Scalanie gruntów; Środki własne. 

6. 
Rozwój gospodarki wodno - 

ściekowej 

RPO WP 2014 -2020, Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona 

środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego korzystania 

z zasobów, w tym m.in. PI 6ii., 6b. (FS/EFRR) Inwestowanie w sektor 

gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych 

w dorobku prawnym Unii zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, 

określonych przez państwa członkowskie oraz Cel tematyczny 5 

Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku 

i zarządzania ryzykiem, w tym m.in. PI 5 ii., 5b. Wspieranie 

inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, przy 

jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy 

i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami, PROW - 

7.8.1 Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem 

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii; Środki 

własne. 

                                                           
3
 wg stanu wiedzy na dzień 14.09.2014 r. 
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7. 
Rozwój pozostałej infrastruktury 

technicznej 

RPO WP 2014 -2020, Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona 

środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego korzystania 

z zasobów, w tym m.in. PI Priorytet 6i., 6a. Inwestowanie w sektor 

gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych 

w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych 

określonych przez państwa członkowskie, Cel tematyczny 5 

Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku 

i zarządzania ryzykiem, w tym 5.2. Wspieranie inwestycji 

ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy 

jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy 

i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami (PI 5.2), 

inne; Środki własne. 

8. 

Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej oraz 

zastosowanie odnawialnych źródeł 

energii 

RPO WP 2014 - 2020, Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na 

gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, w tym PI 

Priorytet 4ii., 4b promowanie efektywności energetycznej 

i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, 

PI Priorytet 4iii., 4c. wspieranie efektywności energetycznej, 

inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych 

energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, PI 

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym 

wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na 

zmiany klimatu; Środki własne. 

9. 

Poprawa efektywności 

energetycznej oświetlenia 

ulicznego, m. in. poprzez wymianę 

istniejącego oświetlenia na LED 

10. 

Budowa centralnego dworca 

osobowego oraz sieci 

komunikacyjnej dla terenu 

powiatu przeworskiego 

RPO WP 2014 - 2020, Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, w tym m.in. PI 9 b. wspieranie 

rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności i obszarów miejskich i wiejskich - pod warunkiem, że 

działanie będzie częścią lokalnego planu rewitalizacji; Środki 

własne. 

11. 

Powiązanie komunikacyjne Gminy 

Zarzecze, Gminy Przeworsk, Miasta 

i Gminy Kańczuga z siecią dróg 

wojewódzkich 880, 835, 881, 

poprzez przebudowę dróg 

powiatowych wraz z przebudową 

skrzyżowania w m-c. Żurawiczki 

i mostów leżących w ciągach tych 

dróg 

RPO WP 2014 - 2020, w tym: 1) Cel tematyczny 7. Promowanie 

zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej, 

w tym m.in.. PI Priorytet 7b. (7.2.) Zwiększanie mobilności 

regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych 

i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 

multimodalnymi; 2) Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, w tym m.in. PI 9.b (9.2.) 

wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności i obszarów miejskich i wiejskich - jedynie jako element 

lokalnego planu rewitalizacji; 3) Cel tematyczny 4. Wspieranie 

przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, 

12. 
Poprawa układu komunikacyjnego 

w mieście Przeworsk 
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13. 

Modernizacja DW 835 na terenie 

pow. Przeworskiego wraz 

z zachodnią obwodową 

Przeworska 

w tym m.in. PI 4.e. (4.5.) Promowanie strategii niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów 

miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu - jedynie jako element 

planu mobilności miejskiej, planu niskoemisyjnego. PROW - 7.8.1 

Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii; Środki 

własne. 

14. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 

głównych drogach powiatu 

przeworskiego 

15. 

Poprawa dostępności 

transportowej poprzez 

przebudowę dróg na terenie 

powiatu przeworskiego 

16. 

Poprawa dostępności 

transportowej poprzez 

przebudowę mostów na terenie 

powiatu przeworskiego 

17. 

Modernizacja zabytkowej linii kolei 

wąskotorowej Przeworsk-Dynów 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Jw. lub RPO WP 2014 – 2020, Cel tematyczny 6. Zachowanie 

i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami, PI Priorytet 6c. Zachowanie, ochrona, 

promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 

18. 
Szlakiem zespołów pałacowo - 

parkowych Przeworska i okolic 

RPO WP 2014 - 2020, Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, w tym m.in. PI 9 b. wspieranie 

rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności i obszarów miejskich i wiejskich - pod warunkiem, że 

działanie będzie częścią lokalnego planu rewitalizacji, Cel 

tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz 

wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, PI Priorytet 6c. 

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego , PROW - 7.8 Podstawowe usługi 

i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich; Środki własne. 

19. 

Zintegrowana sieć tras 

rowerowych, pieszych, konnych 

i narciarstwa biegowego wraz 

z niezbędną infrastrukturą 

RPO WP 2014 - 2020, Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, w tym m.in. PI 9 b. wspieranie 

rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności i obszarów miejskich i wiejskich - pod warunkiem, że 

działanie będzie częścią lokalnego planu rewitalizacji; PROW - 7.8 

Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich; 

Środki własne. 

20. 

Rewaloryzacja obiektów 

zabytkowych z terenu powiatu 

przeworskiego 

RPO WP 2014 - 2020, Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, w tym m.in. PI 9 b. wspieranie 

rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 
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21. 

Rewitalizacja centrów miast na 

terenie powiatu przeworskiego 

społeczności i obszarów miejskich i wiejskich - pod warunkiem, że 

działanie będzie częścią lokalnego planu rewitalizacji, Cel 

tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz 

wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, PI Priorytet 6c. 

Zachowanie, ochrona; , promowanie i rozwój dziedzictwa, 

naturalnego i kulturowego , PROW - 7.8 Podstawowe usługi 

i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich; Środki własne. 

22. 

Budowa sieci informacji 

turystycznej oraz promocja 

turystyczna powiatu 

przeworskiego 

RPO WP 2014 - 2020, Cel tematyczny 3, PI 3b. Opracowywanie 

i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności 

w celu umiędzynarodowienia i Cel tematyczny 6, w tym. M.in.. PI 

Priorytet 6c. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój 

dziedzictwa naturalnego i kulturowego; Środki własne. 

23. 

Rozwijanie walorów turystycznych 

powiatu poprzez udostępnienie 

walorów historycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem 

odkryć archeologicznych 

określanych pojęciem „kultura 

przeworska” 

RPO WP 2014 - 2020, Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, w tym m.in. PI 9 b. wspieranie 

rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności i obszarów miejskich i wiejskich - pod warunkiem, że 

działanie będzie częścią lokalnego planu rewitalizacji, Cel 

tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz 

wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, PI Priorytet 6c. 

Zachowanie, ochrona; , promowanie i rozwój dziedzictwa, 

naturalnego i kulturowego , PROW - 7.8 Podstawowe usługi 

i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich; Środki własne 

24. 

Promocja dziedzictwa kulturowego 

i historycznego powiatu 

przeworskiego 

RPO WP 2014 - 2020, Cel tematyczny 3, PI 3b. Opracowywanie 

i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności 

w celu umiędzynarodowienia i Cel tematyczny 6, w tym. M.in.. PI 

Priorytet 6c. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój 

dziedzictwa naturalnego i kulturowego; Środki własne 25. 

Promocja lokalnego folkloru, 

tradycji i kultury ludowej powiatu 

przeworskiego 

26. 

Zagospodarowanie zbiorników 

wodnych i rzek na cele turystyki 

sportu i rekreacji 

RPO WP 2014 - 2020, Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, w tym m.in. PI 9 b. wspieranie 

rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności i obszarów miejskich i wiejskich - pod warunkiem, że 

działania będzie częścią lokalnego planu rewitalizacji, PROW - 7.8 

Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich; 

Środki własne. 

27. 

Budowa infrastruktury rekreacyjno 

– sportowej na terenie powiatu 

przeworskiego 

28. 
Rozwój sieci gospodarstw 

agroturystycznych 

PROW - 7.7.2 Poddziałanie: Pomoc na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach 

wiejskich (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej); Środki 

własne. 
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29. 

Promocja zatrudnienia 

i aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych/poszukujących pracy 

zamieszkałych na terenie powiatu 

RPO WP 2014 - 2020, Cel tematyczny 8 - Promowanie trwałego 

i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

pracowników, w tym m.in.. PI 8i (8.5.) Zapewnienie dostępu do 

zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych 

zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz 

zatrudnienie oraz wspieranie mobilności pracowników, Priorytet 8ii. 

trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności 

tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi 

młodych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych 

wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także poprzez 

wdrażanie gwarancji dla młodzieży, PI 8v(8.9) Adaptacja 

pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. 

30. 

Promocja aktywności zawodowej 

osób  bezrobotnych/poszukujących 

pracy zamieszkałych na terenie 

powiatu przeworskiego 

31. 

Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych/poszukujących pracy 

zamieszkałych na terenie powiatu 

przeworskiego 

32. 

Wsparcie i promocja 

przedsiębiorczości, 

samozatrudnienia oraz wsparcie 

tworzenia nowych miejsc pracy  

bezrobotnych/poszukujących pracy 

zamieszkałych na terenie powiatu 

przeworskiego 

33. 
Wzmocnienie i rozwój kompetencji 

publicznych służb zatrudnienia 

34. 
Wzrost jakości kształcenia dzieci 

i młodzieży na terenie powiatu 

przeworskiego 

Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności 

i uczenie się przez całe życie w tym m.in. PI 10.i Ograniczenie 

i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 

elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego 

i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych 

i nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia; PI 10.iv 

(10.4) lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do 

potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia 

do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia 

i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 

prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania 

oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną 

naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami; 

Środki własne. 
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35. Rozwój infrastruktury zdrowotnej 

RPO WP 2014 - 2020, POIS 2014 - 2020, Cel tematyczny 9. 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, PI 9a 

inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które 

przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, 

zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie 

włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, 

kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych 

do usług na poziomie społeczności lokalnych, PI 9.iv ułatwianie 

dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym 

opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie 

ogólnym Fundusze Norweskie i EOG - Poprawa i lepsze 

dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - 

epidemiologicznych; Środki własne. RPO WP 2014 – 2020 Cel 

tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka 

z ubóstwem PI 9a inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 

i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, 

regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie 

stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy 

dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz 

przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie 

społeczności lokalnych; Środki własne. 

36. 

Integracja społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

RPO WP 2014 – 2020 Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem PI 9a inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju 

krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności 

w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego 

poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych 

i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na 

poziomie społeczności lokalnych; Środki własne. 

37. 
Rozwój działalności organizacji 

pożytku publicznego 
Środki własne 
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9. Odniesienie planowanych projektów kluczowych do określonych 

celów strategii 
 

Zdefiniowane w poprzednim rozdziale kluczowe projekty powinny wykazywać 

spójność z celami Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014 - 2020. W tym celu 

dokonano ich weryfikacji poprzez wskazanie logicznych powiązań pomiędzy celami strategii 

a poszczególnymi projektami. Poniższa tabela prezentuje projekty inwestycyjne w świetle 

celów Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014 – 2020. 

Tabela 20 Projekty kluczowe w świetle celów Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 
2014 – 2020 

Osie Priorytetowe Cele strategiczne Nazwa projektu 

Oś priorytetowa 1 - 

Rozwój gospodarki 

i przedsiębiorczości 

Cel strategiczny 1.1. - Tworzenie 

warunków dla lokalizacji inwestycji 

i tworzenia nowych miejsc pracy 

Tworzenie warunków dla rozwoju sektora 

przedsiębiorstw poprzez uzbrojenie 

terenów inwestycyjnych 

Cel strategiczny 1.2. - Tworzenie 

warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości 

Rozwój instytucji otoczenia biznesu 

Cel strategiczny 1.3. - Rozwój 

klastrów i grup producenckich 

Tworzenie sieci współpracy w formie 

inicjatyw klastrowych 

Rozwój grup producenckich w branży 

przetwórstwa rolno - spożywczego 

Cel strategiczny 1.4. Poprawa 

struktury obszarowej gospodarstw 

rolnych 

Scalanie gruntów rolnych 

Oś priorytetowa 2 – 

Rozwój infrastruktury 

technicznej i poprawa 

efektywności 

energetycznej 

Cel strategiczny 2.1. Rozwój 

infrastruktury sieciowej 

warunkującej rozwój 

przedsiębiorczości i mieszkalnictwa 

Rozwój gospodarki wodno - ściekowej 

Rozwój pozostałej infrastruktury technicznej 

Cel strategiczny 2.2. Rozwój 

infrastruktury transportowej 

(drogowej i kolejowej) i poprawa 

powiązań komunikacyjnych 

Powiązanie komunikacyjne Gminy Zarzecze, 

Gminy Przeworsk, Miasta i Gminy Kańczuga 

z siecią dróg wojewódzkich 880, 835, 881, 

poprzez przebudowę dróg powiatowych 

wraz z przebudową skrzyżowania w m-c. 

Żurawiczki i mostów leżących w ciągach tych 

dróg 
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Osie Priorytetowe Cele strategiczne Nazwa projektu 

Poprawa układu komunikacyjnego 

w mieście Przeworsk 

Modernizacja DW 835 na terenie pow. 

Przeworskiego wraz z zachodnią obwodową 

Przeworska 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 

głównych drogach powiatu przeworskiego 

Poprawa dostępności transportowej 

poprzez przebudowę dróg na terenie 

powiatu przeworskiego 

Poprawa dostępności transportowej 

poprzez przebudowę mostów na terenie 

powiatu przeworskiego 

Modernizacja zabytkowej linii kolei 

wąskotorowej Przeworsk-Dynów wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą 

Budowa centralnego dworca osobowego 

oraz sieci komunikacyjnej dla terenu 

powiatu przeworskiego 

Cel strategiczny 2.3. Poprawa 

efektywności energetycznej i wzrost 

wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii 

Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej oraz zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii 

Poprawa efektywności energetycznej 

oświetlenia ulicznego, m. in. poprzez 

wymianę istniejącego oświetlenia na LED 

Oś Priorytetowa 3 – 

Wykorzystanie 

i wzmocnienie potencjału 

turystycznego 

Cel strategiczny 3.1. Rozwój sieci 

szlaków turystycznych i turystyczno 

– sportowych 

Szlakiem zespołów pałacowo - parkowych 

Przeworska i okolic 

Zintegrowana sieć tras rowerowych, 

pieszych, konnych i narciarstwa biegowego 

wraz z niezbędną infrastrukturą 
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Osie Priorytetowe Cele strategiczne Nazwa projektu 

Cel strategiczny 3.2. Ochrona 

i rewaloryzacja zasobów dziedzictwa 

kulturowego 

Rewaloryzacja obiektów zabytkowych 

z terenu powiatu przeworskiego  

Rewitalizacja centrów miast na terenie 

powiatu przeworskiego 

Rozwijanie walorów turystycznych powiatu 

poprzez udostępnienie walorów 

historycznych ze szczególnym 

uwzględnieniem odkryć archeologicznych 

określanych pojęciem „kultura przeworska” 

Promocja dziedzictwa kulturowego 

i historycznego powiatu przeworskiego 

Promocja lokalnego folkloru, tradycji 

i kultury ludowej powiatu przeworskiego 

Modernizacja zabytkowej linii kolei 

wąskotorowej Przeworsk-Dynów wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą 

Cel strategiczny 3.3. Kształtowanie 

przestrzeni miejskiej i wiejskiej, 

umożliwiającej rozwój turystyki, 

w tym agroturystyki 

Rewitalizacja centrów miast na terenie 

powiatu przeworskiego 

Rewaloryzacja obiektów zabytkowych 

z terenu powiatu przeworskiego 

Zagospodarowanie zbiorników wodnych 

i rzek na cele turystyki, sportu i rekreacji 

Cel strategiczny 3.4. Rozwój bazy 

noclegowej i gastronomicznej, 

w tym gospodarstw 

agroturystycznych 

Rozwój sieci gospodarstw agroturystycznych 

Cel strategiczny 3.5. Promocja oferty 

turystycznej powiatu 

Budowa sieci informacji turystycznej oraz 

promocja turystyczna powiatu 

przeworskiego 



Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014 - 2020 

- 120 - 
 

Osie Priorytetowe Cele strategiczne Nazwa projektu 

Oś Priorytetowa 4 – 

Rozwój kapitału ludzkiego 

i poprawa warunków 

życia mieszkańców 

Cel strategiczny 4.1. – Promocja 

zatrudnienia i aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych oraz 

poszukujących pracy 

Promocja zatrudnienia i aktywizacja 

zawodowa osób 

bezrobotnych/poszukujących pracy 

zamieszkałych na terenie powiatu 

Promocja aktywności zawodowej osób  

bezrobotnych/poszukujących pracy 

zamieszkałych na terenie powiatu 

przeworskiego 

Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych/poszukujących pracy 

zamieszkałych na terenie powiatu 

przeworskiego 

Wsparcie i promocja przedsiębiorczości, 

samozatrudnienia oraz wsparcie tworzenia 

nowych miejsc pracy  

bezrobotnych/poszukujących pracy 

zamieszkałych na terenie powiatu 

przeworskiego 

Wzmocnienie i rozwój kompetencji 

publicznych służb zatrudnienia 

Cel strategiczny 4.2. – Rozwój oferty 

edukacyjnej przedszkoli i szkół 

Wzrost jakości kształcenia dzieci i młodzieży 

na terenie powiatu przeworskiego 

Cel strategiczny 4.3. Rozwój 

infrastruktury rekreacyjno –

 sportowej 

Zagospodarowanie zbiorników wodnych 

i rzek na cele turystyki, sportu i rekreacji 

Budowa infrastruktury rekreacyjno – 

sportowej na terenie powiatu 

przeworskiego 

Cel strategiczny 4.4. Poprawa 

dostępu mieszkańców do usług 

medycznych 

Rozwój infrastruktury zdrowotnej 

Cel strategiczny 4.5. Poprawa 

dostępu mieszkańców do usług 

społecznych 

Integracja społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 
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Osie Priorytetowe Cele strategiczne Nazwa projektu 

Cel strategiczny 4.6. Wsparcie 

i promocja organizacji pożytku 

publicznego 

Rozwój działalności organizacji pożytku 

publicznego 
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