
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia .................... .... r.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia 
„Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca”, wprowadza się następującą zmianę:

1) załącznik otrzymuje brzmienie, jak w załączniku  do niniejszej uchwały.    

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 3. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Marian Kokoszka
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Skrót Rozwinięcie 

7PR Siódmy Program Ramowy UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego 

B+R Badania i rozwój 

DK Droga krajowa 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

GOPS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IOB Instytucje otoczenia biznesu 

JBR Jednostka badawczo-rozwojowa 

JST Jednostka samorządu terytorialnego 

KPZK Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

KSRR Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie 

LGD Lokalna grupa działania 
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WPROWADZENIE 

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca (dalej: Strategia MOF) została przygotowana wspólnie 

przez władze lokalne Miasta Mielca, Gminy Mielec, Gminy Tuszów Narodowy i Gminy Przecław przy wsparciu 

ekspertów Geoprofit. Zapisy Strategii MOF zostały wypracowane wspólnie, w toku dyskusji przedstawicieli 

czterech wymienionych samorządów. 

Misją dokumentu jest ułatwienie czterem samorządom koordynacji działań służących podejmowaniu wspólnych 

wyzwań i rozwiązywaniu wspólnych problemów, jakie pojawiają się w obszarach miejskich i w ich otoczeniu, w 

oparciu o środki publiczne (pochodzące głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego oraz krajowych programów operacyjnych). 

Na Miejski Obszar Funkcjonalny Mielca (dalej: MOF), zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa – 

Podkarpackie 2020 (str. 71), składają się cztery z dziesięciu gmin powiatu mieleckiego (Mapa 1), tj.: 

 miasto Mielec, 

 gmina Mielec, 

 gmina Tuszów Narodowy, 

 gmina Przecław. 

Jest to obszar o łącznej powierzchni 393 km2, co stanowi niemal połowę powierzchni powiatu i 2% powierzchni 

województwa podkarpackiego. Zamieszkiwany jest łącznie przez 94 tys. mieszkańców (4% ludności 

województwa). 

 

 

 

 

Mapa 1. MOF na tle powiatu mieleckiego 

 

Źródło: opracowanie własne 
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1. WIZJA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 
MIELCA W 2020 ROKU 

Strategia określa następującą wizję rozwoju obszaru czterech jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku: 

Obszar funkcjonalny Mielca kluczowym ośrodkiem subregionalnym województwa podkarpackiego skutecznie 

konkurującym w gospodarce opartej na wiedzy wysoką atrakcyjnością inwestycyjną oraz wysoką jakością 

życia. 

Znaczenie wizji zawarte jest w poszczególnych jest sformułowaniach: 

 kluczowy ośrodek subregionalny – Mielec będzie umacniał swoją znaczącą pozycję w województwie 

podkarpackim nie tylko jako miasto, ale cały obszar funkcjonalny;  

 skuteczna konkurencja – oznacza dalsze realne efekty w postaci wzrostu liczby ludności, napływu kapitału 

inwestycyjnego oraz wzrostu zainteresowania turystów; 

 gospodarka oparta na wiedzy – MOF będzie zwiększał swoje możliwości konkurencyjne w oparciu o wiedzę, 

edukację, innowacje i nowoczesne technologie; 

 wysoka atrakcyjność inwestycyjna – w MOF rozwinięte będą zarówno wysokiej jakości czynniki „twarde” 

(infrastruktura techniczna, zachęty podatkowe, dostępna siła robocza), jak i „miękkie” (klimat współpracy, 

wysoka jakość instytucji otoczenia biznesu);   

 wysoka jakość życia – do głównych składowych jakości życia zaliczana jest najczęściej „perspektywiczna 

praca”, która będzie wynikała m.in. z wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju gospodarki opartej na 

wiedzy. Sfera jakości życia będzie uzupełniana szerokimi możliwościami kształcenia oraz wysokiej jakości 

usługami publicznymi i przestrzenią wolnego czasu. Działania na rzecz konkurencji gospodarczej będą iść w 

parze ze staraniami na rzecz zachowania bioróżnorodności przyrodniczej MOF. 

 

 

 

 

Id: 8590E5D3-CC6D-4DF0-A1CE-77BC7C210032. Projekt



Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca 

      Strona 6 

2. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE ROZWOJU 

2.1. UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE 

Uwarunkowania europejskie dla realizacji polityk rozwojowych polskich samorządów wynikają przede wszystkim 

z dwóch procesów ważnych dla całej Unii Europejskiej. Pierwszym z nich jest opracowanie Strategii Europa 2020, 

drugim zaś przygotowanie nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, która podporządkowana jest 

realizacji wcześniej przyjętej Strategii. 

Strategia Europa 2020 jest dokumentem, który wyznacza dla wszystkich krajów UE priorytety rozwoju oraz stawia 

przed Unią bardzo konkretne cele. Do roku 2020 realizowane będą następujące priorytety: 

 rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, 

 promocja gospodarki oszczędzającej zasoby, zielonej i konkurencyjnej oraz 

 sprzyjanie gospodarce o wysokim zatrudnieniu, zapewniającej wysoką spójność społeczną i terytorialną. 

Trzy priorytety zostały skonkretyzowane poprzez 5 celów, które Unia Europejska chce osiągnąć na poziomie całej 

Wspólnoty: 

1. Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia dla grupy wiekowej 20-64 na poziomie 75%; 

2. Przeznaczanie 3% produktu krajowego brutto na badania i rozwój; 

3. Tzw. „20/20/20” w zakresie klimatu i energetyki, czyli zmniejszenie emisji CO2 o 20%, zwiększenie 

udziału odnawialnych źródeł energii do 20% oraz poprawa efektywności energetycznej o 20%); 

4. Obniżenie udziału młodzieży kończącej wcześniej edukację poniżej 10% oraz osiągnięcie minimum 40% 

udziału młodzieży w wieku 30-34 lat kończącej edukację na poziomie wyższym; 

5. Zmniejszenie liczby osób pozostających w Unii Europejskiej w strefie ubóstwa o 20 milionów.  

Procesowi realizacji Strategii Europa 2020 podporządkowane zostały prace nad nowym budżetem UE. W latach 

2014-2020  polityka rozwojowa będzie koncentrowała się na 11 priorytetach tematycznych: 

1. Wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego i innowacji; 

2. Wzmacnianie dostępu do i wykorzystania oraz jakości informacyjnych i komunikacyjnych technologii; 

3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnictwa (Europejski 

Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz rybołówstwa (Europejski Fundusz Morski i Rybacki); 

4. Wspieranie przesunięcia w kierunku niskowęglowej gospodarki we wszystkich sektorach gospodarki; 

5. Promowanie adaptacji do zmian klimatycznych, zabezpieczania przed i zarządzania ryzykiem, 

6. Ochrona środowiska i promowanie efektywności zasobów; 

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie wąskich gardeł w podstawowej infrastrukturze 

sieciowej; 

8. Promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności siły roboczej; 

9. Promowanie integracji społecznej i zwalczania bezrobocia; 

10. Inwestowanie w edukację, umiejętności oraz uczenie się przez całe życie; 

11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i sprawnej administracji publicznej. 

Jedną z najistotniejszych zmian, w stosunku do obecnej perspektywy finansowej, jest generalny wzrost znaczenia 

wymiaru miejskiego polityki rozwojowej. W tym celu opracowano zestaw nowych instrumentów dotyczących 

między innymi polityki miejskiej oraz rozwoju lokalnego, do których należą: 

1. Rozwój lokalny typu LEADER dla innych niż wiejskie obszary (Community-led local development); 
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2. Strategie rozwoju lokalnego (local development strategies);  

3. Wspólne grupy akcji (joint action groups);  

4. Lokalne plany akcji (local action plans); 

5. Zintegrowane terytorialnie inwestycje (integrated territorial investment); 

6. Trwały i zrównoważony rozwój obszarów zurbanizowanych; 

7. Platforma rozwoju miast (urban development platform); 

8. Innowacyjne akcje w sferze trwałego i zrównoważonego rozwoju miast. 

Instrumenty te będą uwzględniane na poziomie krajowym i regionalnym w pracach nad programami 

operacyjnymi. 

2.2. STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020 

Strategia Rozwoju Kraju 20201 wyznacza trzy główne obszary strategiczne, w których zgrupowane są 

najważniejsze wyzwania związane z rozwojem Polski w perspektywie średniookresowej. Choć dokument ten w 

istotnej części skupia się na zagadnienia horyzontalnych (na poziomie administracji państwowej), to w każdym z 

wyznaczonych obszarów obecne są wyzwania do podjęcia również na  poziomie MOF: 

1. Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo – istotą jest przejście od administrowania do 

zarządzania rozwojem. W tym obszarze zaakcentowano rozwój kapitału społecznego, zwiększenie 

bezpieczeństwa obywateli (w tym poprzez bezpieczną infrastrukturę) oraz zapewnienie ładu 

przestrzennego (spójne planowanie); 

2. Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka – najbardziej rozbudowane zagadnienie w Strategii, 

w którym podkreślono znaczenie kapitału ludzkiego, potrzebę wzrostu innowacyjności i cyfryzacji, 

poprawę stanu środowiska i efektywności transportu; 

3. Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna – z perspektywy MOF, najważniejsze 

zagadnienia należące do tego obszaru to integracja społeczna (w tym zwiększenie aktywności osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym), społeczna rola kultury i równość w dostępie do 

podstawowych usług publicznych. Obszary funkcjonalne, takie jak mielecki, znajdują w tej części 

Strategii poparcie dla wzmacniania swego potencjału do absorpcji i rozprzestrzeniania procesów 

rozwojowych. 

2.3. KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-

2020. REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR) przyjęta przez Radę Ministrów w 2010 roku wyznacza trzy cele 

polityki regionalnej do 2020 roku: 

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów – w ramach tego celu zdefiniowane jest nowe 

podejście do polityki regionalnej: zakłada się inwestowanie przede wszystkim w wykorzystanie mocnych 

stron i najważniejszych potencjałów poszczególnych obszarów. Wzrost konkurencyjności ma być 

osiągany więc poprzez wykorzystywanie wewnętrznych potencjałów (również obszarów wiejskich) i 

specjalizację terytorialną. W tym celu rozwijany będzie m.in. kapitał ludzki i społeczny oraz instytucje 

                                                                 
1 Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów 25 września 2012 roku. 
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otoczenia biznesu. Wspierane będzie pozyskiwanie inwestycji zewnętrznych oraz wykorzystywanie 

walorów środowiska przyrodniczego i reakcja na zagrożenia naturalne. Dla MOF istotny jest zapis, że 

wobec ośrodków subregionalnych i obszarów funkcjonalnych, kierunkiem działań jest budowa 

potencjału absorpcyjnego i wykorzystanie potencjału endogenicznego (wewnętrznego); 

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych –  

oprócz zwiększania dostępności komunikacyjnej spójność regionów ma być wzmacniana poprzez 

wsparcie rozwoju miast subregionalnych. Ma ono dotyczyć m.in. budowy wysokiej jakości usług 

publicznych oraz integracji przestrzennej, społecznej i gospodarczej ośrodków miejskich i ich otoczenia 

wiejskiego. Mielec znalazł się w gronie miast wymagających działań na rzecz restrukturyzacji i 

rewitalizacji (o średnim natężeniu problemów)2; 

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

ukierunkowanych terytorialnie – jest to cel służący poprawie polityk rozwojowych i ich ukierunkowania 

terytorialnego. 

2.4. KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA 

KRAJU 2030 

W przyjętej w 2011 roku Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) zapisy istotne dla 

MOF znajdują się w celu drugim: „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”. Wśród postawionych tam wyzwań znalazło się zapewnienie spójności między miastami 

wojewódzkimi a miastami subregionalnymi oraz wspieranie rozwoju ośrodków subregionalnych.  

KPZK dostrzega szczególne znaczenie ośrodków subregionalnych dla rozwoju obszarów wiejskich –tworzenie 

funkcji pozarolniczych oraz generowanie przedsięwzięć aktywizujących otaczające tereny. Rozwój ośrodków 

subregionalnych ma stabilizować strukturę osadniczą kraju – przeciwdziałać koncentracji ludności i działalności 

gospodarczej jedynie w największych miastach.  

2.5. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA – PODKARPACKIE 

2020 

Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 (dalej: Strategia „Podkarpackie 2020”) przyjęta przez 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w sierpniu 2013 roku jest najważniejszym dokumentem strategicznym na 

poziomie regionalnym. Jej zapisy przekładają się na interwencje wyznaczane w Regionalnym Programie 

Operacyjnym i powinny też być punktem odniesienia dla strategii lokalnych. Strategia Rozwoju Województwa 

wyznacza cztery główne cele dla regionu: 

1. Rozwijanie przewag regionu w oparciu o kreatywne specjalizacje jako przejaw budowania 

konkurencyjności krajowej i międzynarodowej; 

2. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jako czynników: innowacyjności regionu oraz poprawy poziomu 

życia mieszkańców; 

                                                                 
2 KSRR, s. 130; zob. też: Dziemianowicz, Łukomska 2012. 
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3. Podniesienie dostępności oraz poprawa spójności funkcjonalno-przestrzennej jako element budowania 

potencjału rozwojowego regionu; 

4. Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów z poszanowaniem środowiska naturalnego sposobem 

na zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego. 

Dokument wyznacza ponadto osiem biegunów wzrostu w województwie (uzupełniających wobec głównego 

ośrodka, jakim jest Rzeszów). Są to ośrodki subregionalne: Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec i Stalowa Wola 

oraz trzy duopole: Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko i Dębica-Ropczyce. Strategia zakłada rozwijanie potencjałów 

endogenicznych tych biegunów.  

Wobec Mielca, w którym wyróżniony został potencjał do rozwoju przemysłu lotniczego i usług około 

biznesowych, planowane jest wsparcie powiązań społeczno-gospodarczych z duopolem Dębica-Ropczyce. 

Docelowo te trzy ośrodki mają tworzyć układ multipolarny. 

Strategia „Podkarpackie 2020” definiuje także miejskie obszary funkcjonalne. W skład Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Mielca wchodzi miasto Mielec, gmina Mielec, gmina miejsko-wiejska Przecław i gmina wiejska 

Tuszów Narodowy.  

Bezpośrednie ukierunkowanie interwencji w MOF opisane jest w Strategia „Podkarpackie 2020” w priorytecie 

3.5 Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów wzrostu (cel: Wzmacnianie podstaw rozwojowych 

oraz dywersyfikacja funkcji biegunów wzrostu, w tym ośrodków subregionalnych w wymiarze regionalnym, 

krajowym i międzynarodowym). Ośrodki subregionalne będą wspierane poprzez następujące kierunki działań: 

 3.5.1. Wzmocnienie roli biegunów wzrostu w świadczeniu usług publicznych oraz usług wyższego rzędu, a 

w szczególności wzmacnianie potencjałów wyróżniających je w skali krajowej, gdzie wykorzystywane mają 

być mieleckie możliwości rozwoju usług około biznesowych; 

 3.5.2. Rozwój potencjału gospodarczego biegunów wzrostu wraz z rozprzestrzenianiem trendów 

rozwojowych na otaczające je obszary funkcjonalne – w przypadku MOF jako potencjały wymieniane są: 

rozwój przemysłu lotniczego, lokalizacja dużych międzynarodowych przedsiębiorstw prowadzących badania 

i wdrażających innowacje. Natomiast w kontekście koniecznych działań, Strategia mówi o konieczności 

podniesienia kapitału ludzkiego (kształcenie ustawiczne) oraz rozwoju przedsiębiorczości, w tym szczególnie 

sektora usług i wspieraniu rozwoju powiązań społeczno-gospodarczych w ramach MOF; 

 3.5.3 Rozwój powiązań komunikacyjnych wewnątrz obszarów funkcjonalnych biegunów wzrostu – ten 

kierunek dotyczy wszystkich wskazanych miejskich obszarów funkcjonalnych; 

 3.5.4. Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzeni, sprzyjające rozwojowi ośrodków miejskich – podobnie 

jak kierunek 3.5.3. 

Zatem Strategia „Podkarpackie 2020” bardzo jasno precyzuje zarówno obszar, jak i kierunki interwencji będące 

przedmiotem zainteresowania samorządowych władz wojewódzkich. W ramach przytoczonego priorytetu 

Strategii, przed obszarem funkcjonalnymi Krosna, Przemyśla, Stalowej Woli, Tarnobrzega i Mielca postawiono za 

cel wzrost gęstości zaludnienia o 5%3. Ponadto miasto Mielec stanie przed wyzwaniem zwiększenia wydatków na 

kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego per capita (do poziomu powyżej średniej dla miast kraju) oraz 

zmniejszenia % zatrudnienia w handlu a zwiększenia w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.4 

Pogłębieniem Strategia „Podkarpackie 2020” w zakresie innowacyjności i rozwoju nauki jest Regionalna Strategia 

Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji, która wyznacza 

ważne dla działań lokalnych inteligentne specjalizacje regionalne – szczegóły znajdują się w podrozdziale 3.7. 

niniejszej Strategii. 

                                                                 
3 Strategia… s. 71. 
4 wskaźniki dla priorytetu tematycznego 3.5. Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów wzrostu –  
Strategia… s. 71. 

Id: 8590E5D3-CC6D-4DF0-A1CE-77BC7C210032. Projekt



Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca 

      Strona 10 

3. SYNTETYCZNA DIAGNOZA MOF 

3.1. KAPITAŁ LUDZKI I EDUKACJA 

Miejski Obszar Funkcjonalny Mielca liczy 94 tys. mieszkańców, co stanowi 4% ludności całego województwa. 

Mielec zamieszkuje 61 tys. osób, a kolejne 32 tys. to mieszkańcy gmin sąsiednich. Powiat mielecki jest pod 

względem liczby ludności trzecim największym powiatem województwa, natomiast Mielec – czwartym miastem 

(po Rzeszowie, Przemyślu i Stalowej Woli). 

Liczba ludności w MOF i w powiecie rośnie, choć 

zmiany nie są znaczne (o 2,3% względem 2004 roku). 

Przyrost ten w ostatnich latach słabnie.  

Miasto Mielec natomiast traci swój potencjał 

ludnościowy (Wykres 1, Wykres 2), podobnie jak 

pozostałe gminy miejskie województwa 

podkarpackiego (z wyjątkiem Rzeszowa i Sanoka).  

Ubytek ludności w Mielcu rekompensowany jest 

przyrostem w jego otoczeniu5. Zjawisko to wynika 

między innymi z procesów suburbanizacji, które 

nasilają się w całym kraju. 

Przyrost naturalny w MOF, zarówno w mieście, jak i 

w jego otoczeniu, jest nadal dodatni. Przyrost ten 

wynosi 1,5 na 1000 mieszkańców (w 2012 roku)6. Jest 

to więcej niż średnio w województwie (1,25) i w 

Polsce (0,04). Poziom przyrostu naturalnego w MOF 

w 2012 roku jest jednak najniższy w całym badanym 

okresie i wedle prognoz ogólnokrajowych można 

spodziewać się spadku. Wstępne dane z 2013 roku 

wskazują, że w skali kraju przyrost naturalny staje się 

ujemny. 

Drugim czynnikiem decydującym o liczbie ludności jest migracja. W przypadku MOF saldo migracji jest stale 

ujemne i wyniosło -0,9 na 1000 mieszkańców w 2012 roku. Emigrantami są przeważnie ludzie młodzi. Świadczy 

to o większej atrakcyjności innych obszarów (na ogół większych miast, a także miast zagranicznych). Wskazuje to 

na stojące przed MOF wyzwanie: poprawę warunków mieszkaniowych i warunków rozwoju zawodowego.  

Istotne są zróżnicowania poziomu migracji wewnątrz MOF. W Mielcu przeważają wyjazdy (-4,4), podczas gdy w 

otaczających go gminach saldo jest dodatnie, czego przyczyną są również procesy suburbanizacji. Jest to zgodne 

z ogólnokrajowym trendem rosnącego zasiedlania obszarów podmiejskich, a zarazem świadczy o ich 

atrakcyjności mieszkaniowej. Wiąże się to z jednej strony z poprawą ekonomiczną sytuacji gmin podmiejskich, a 

z drugiej strony z wyzwaniami inwestycyjnymi (m.in. w zakresie sieci infrastruktury, oferty edukacyjnej, czy 

adekwatnego planowania przestrzennego). Wyzwania te, szczególnie w zakresie połączeń komunikacyjnych na 

linii miasto-otoczenie, efektywnie rozwiązywane mogą być tylko na drodze współpracy ponad granicami gmin. 

                                                                 
5 Na wykresach „MOF bez Mielca” oznacza wartości dla gmin: Przecław, Tuszów Narodowy i Mielec. 
6 W samym otoczeniu Mielca przyrost był nieco wyższy niż w mieście (1,6 na 1000 mieszkańców). 

Wykres 1. Zmiana liczby ludności (2012 względem 2004) (%) 

 

Wykres 2. Zmiana liczby ludności (2012 względem 2011) (%) 

Źródło (1 i 2): opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Społeczność zamieszkująca MOF, w porównaniu 

ze średnią krajową i wojewódzką, jest nieco 

młodsza. Udział ludności w wieku 

poprodukcyjnym jest tutaj mniejszy, natomiast 

przedprodukcyjnym – większy (Wykres 3).  

Zjawisko starzenia się społeczeństwa nie omija 

jednak gmin obszaru funkcjonalnego, choć 

przebiega ono nieco wolniej. Tym niemniej udział 

osób starszych w ogóle mieszkańców zwiększa się 

zarówno w samym Mielcu, jak i w gminach 

sąsiednich. Trend ten będzie powodował wzrost 

zapotrzebowania na usługi dla ludzi starszych. 

Ogólnie zapotrzebowanie na usługi i 

infrastrukturę wzrasta w bezpośrednim 

otoczeniu miasta. O atrakcyjności 

mieszkaniowej otoczenia Mielca świadczy liczba 

nowych mieszkań oddanych do użytku. W 2013 

roku było to 139 mieszkań, przy czym w ostatnich 

latach liczba ta stale rośnie. W przeliczeniu na 

1000 mieszkańców w analizowanym okresie 

nastąpił znaczący wzrost podaży nowych 

mieszkań w gminach sąsiadujących z miastem, 

natomiast w samym Mielcu – spadek (Wykres 4). 

Ponad cztery nowe mieszkania na 1000 

mieszkańców (MOF bez Mielca) to wynik, jaki 

osiąga na przykład powiat otwocki z aglomeracji 

warszawskiej czy otaczający stolicę 

województwa podkarpackiego powiat 

rzeszowski. 

Poziom edukacji na obszarze MOF można 

oceniać przez pryzmat wyników egzaminów szkolnych.7 W 2013 roku wyniki egzaminu gimnazjalnego były 

względnie dobre: część matematyczna 51% (przy średniej krajowej 48%) i część przyrodnicza 61% (średnia 

krajowa 59%). W ujęciu bardziej szczegółowym widoczny jest wyrównany poziom Mielca, gminy Mielec i 

Przecławia oraz słabsza pozycja Tuszowa Narodowego, który nieco odstaje od poziomu pozostałych gmin MOF 

(wyniki odpowiednio 41% i 57%). 

Wyniki egzaminu maturalnego w 2013 roku (dane na poziomie powiatów) również wskazują na dobrą pozycję 

MOF. Zarówno z języka angielskiego (średni wynik 72%), jak i z matematyki (średni wynik 63%) rezultaty osiągane 

przez młodzież w powiecie mieleckim były lepsze od średniej krajowej (odpowiednio 68% i 55%). Powiat (a tym 

samym miasto Mielec, w którym koncentracja szkół decyduje o wyniku powiatu) należy pod tym względem do 

czołówki województwa. 

Mielec jest centrum edukacji dla MOF, ale i dla całego powiatu. Miasto oferuje kształcenie w szkołach 

ponadgimnazjalnych wszystkich rodzajów – liceach ogólnokształcących, profilowanych, zasadniczych szkołach 

zawodowych i technikach.  

                                                                 
7 Źródła danych: Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2013, CKE w Warszawie; Średnie wyniki uczniów w 
gminach w 2013 roku, Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie; Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2013 roku, CKE w 
Warszawie. Dane nt. egzaminu maturalnego dotyczą części podstawowej. 

Wykres 3. ludność wg. ekonomicznych grup wieku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

26,0
21,5

25,0
20,4

23,9
19,5

21,2
18,3

22,0
16,8

58,8
62,9

60,3
63,5

61,4
63,8

63,5
63,9

64,5
65,5

15,2
15,6

14,8
16,1

14,7
16,7

15,3
17,8

13,5
17,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MOF bez Miecla 2004
MOF bez Miecla 2012

MOF 2004
MOF 2012

woj. Podkarpackie 2004
woj. Podkarpackie 2012

Polska 2004
Polska 2012

Mielec 2004
Mielec 2012

w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym

Wykres 4. Nowe mieszkania oddane do użytkowania (bez komunalnych)   
na 1000 mieszkańców 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

0

1

2

3

4

5

MOF bez
Mielca

Polska MOF woj.
Podkarpackie

pow. Mielecki Mielec

2005

2012

Id: 8590E5D3-CC6D-4DF0-A1CE-77BC7C210032. Projekt



Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca 

      Strona 12 

Główne placówki kształcenia zawodowego w MOF to cztery zespoły szkół w Mielcu oraz zespół w Rzemieniu 

(gmina Przecław): 

 Zespól Szkół Technicznych w Mielcu (kierunki kształcenia, to m.in. technik mechatronik, informatyk, 

mechanik lotniczy, operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC); 

 Zespól Szkół Budowlanych w Mielcu (m.in. technik budownictwa, monterzy instalacji); 

 Zespól Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w Mielcu „Elektryk” (m.in. technik mechatronik, technik 

elektronik); 

 Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu (m.in. technik spedytor, technik organizacji reklamy);  

 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu (m.in. technik żywienia i usług 

gastronomicznych, rolnik, kucharz). 

Najbardziej popularnymi kierunkami kształcenia zawodowego w Mielcu są (2012/2013): technik informatyk (208 

uczniów), operator obrabiarek skrawających (200 uczniów), technik mechatronik (173 uczniów), technik 

mechanik (156 uczniów) oraz mechanik lotniczy (114 uczniów).8 Główne kierunki kształcenia zawodowego są 

więc ramowo zgodne z dominującym profilem działalności gospodarczej w MOF (zob. także rodz. 3.7). 

Szkolnictwo zawodowe w powiecie wspiera Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w 

Mielcu (CKPiDN) – w ramach projektów doposaża pracownie kształcenia zawodowego, organizuje staże i 

dodatkowe zajęcia (np. z zakresu programowania robotów i mikrokontrolerów, obsługi obrabiarek CNC) oraz 

prowadzi doradztwo zawodowe w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy. 

Potencjał instytucjonalny MOF wzmacnia także nowopowstałe Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych 

Technologii Wytwarzania (RCTNTW). Jest to jedno z dwunastu tego typu ośrodków utworzonych w 

województwie podkarpackim, które mają spajać proces kształcenia z potrzebami gospodarki. Regionalne 

Centrum w Mielcu to ośrodek praktyk i szkolenia zawodowego młodzieży oraz doszkalania dorosłych. Filozofią 

działania RCTNTW jest takie kształcenie, w którym umiejętności „twarde” (techniczne) łączone są z 

kompetencjami „miękkimi” – budową zaufania, etyką, czy ogólnie ujmując kulturą pracy.9 Wyposażone jest w 

nowoczesny warsztat dopasowany do potrzeb regionalnego przemysłu – są to m.in. laboratoria:  

 komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM; 

 programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie; 

 nowoczesnych obrabiarek skrawających, metod spawania, zgrzewania i cięcia metali; 

 nowoczesnych technologii montażu konstrukcji lotniczych. 

W MOF funkcjonują trzy jednostki, w których można zdobyć wykształcenie wyższe: 

 Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie – Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Mielcu 

(stacjonarne i niestacjonarne – ekonomia); 

 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu (stopień licencjata); 

 Zamiejscowy Oddział Dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (ZOD AGH) (studia 

inżynierskie – mechanika i budowa maszyn). 

W 2013 roku w Mielcu na uczelniach wyższych studiowało 470 osób, z czego 150 w ZOD AGH. 

                                                                 
8 Materiały Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. 
9 Tamże. 
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3.2. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 

Liczba organizacji pozarządowych (NGO) w MOF w 

przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców znajduje się na 

takim samym poziomie co średnia dla województwa i 

Polski. W otoczeniu Mielca wartość omawianego 

wskaźnika jest wyższa (Wykres 6). Mielec na tle innych 

miast regionu, które w zdecydowanej większości 

znajdują się powyżej średniej wojewódzkiej, wypada 

bardzo słabo.  Między innymi na terenie gmin Mielec, 

Przecław i Tuszów Narodowy funkcjonuje Lokalna 

Grupa Działania PROWENT Partnerstwo dla Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Finansuje ona projekty 

(„Odnowa i rozwój wsi", „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw", „Małe Projekty”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej), 

których wnioskodawcami są również podmioty z 

obszaru MOF. 

Aktywności społeczną można również analizować 

przez pryzmat udziału w wydarzeniach kulturalnych 

czy sportowych. Pod względem uczestnictwa w 

imprezach publicznych społeczność MOF wyróżnia 

się na tle województwa (Wykres 5), co świadczy nie 

tylko o aktywności społecznej, ale również o 

atrakcyjności organizowanych wydarzeń. Na 

przykładzie otoczenia Mielca widać, że wskaźnik ten 

charakteryzuje się dużą zmiennością. Tym bardziej 

wskazuje to na potrzebę wzmacniania lokalnych 

wydarzeń (m.in. nadawania udanym 

przedsięwzięciom regularnego charakteru) i ich 

promocji (wewnątrz MOF, a wybranych – również 

poza nim).  

Na przestrzeni ostatnich lat zasięg ponadlokalny 

miały przede wszystkim koncerty 

Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego oraz 

plenerowe Dni Mielca (Diagnoza sytuacji…). W 2013 

roku w połączonym z pokazami, Pikniku Lotniczym z 

okazji 75-lecia branży w Mielcu, uczestniczyło 

kilkadziesiąt tysięcy osób. Dni Otwarte w PZL 

przyciągnęły 10 tys. odwiedzających, w tym gości z 

zagranicy10. 

Otoczenie Mielca przewyższa samo miasto pod względem członkostwa mieszkańców w klubach sportowych. 

MOF pozytywnie wyróżnia się pod tym względem na tle średniej wojewódzkiej (Wykres 7). W Mielcu sport 

wspierany jest m.in. przez firmy z SSE – Polskie Zakłady Lotnicze są sponsorem SPR Stal Mielec, Kirchhoff Polska 

sponsoruje FKS Stal Mielec, natomiast sama Strefa jest partnerem Derby Mielca. 

                                                                 
10 www.pzlmielec.pl/media/aktualnosci/art,78  

Wykres 5. Uczestnicy imprez na 1000 mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Wykres 6. Organizacje pozarządowe (NGO)  
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Wykres 7. Członkowie klubów sportowych (łącznie z klubami uczniowskimi)  
na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Województwo Podkarpackie należy do regionów wyróżniających się na tle kraju nieco wyższą od przeciętnej 

liczbą czytelników bibliotek publicznych (170 osób na 1000 mieszkańców; przy średniej krajowej 160). Gmina 

miejska Mielec i gmina Przecław należą pod tym względem do czołówki gmin województwa (odpowiednio 278 i 

217 czytelników na tysiąc mieszkańców). Gminy MOF wyróżniają się również wysoką liczbą wypożyczeń.11  

Istotne jest oddziaływanie ponadlokalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu, która działa w ramach 

Samorządowego Centrum Kultury (SCK). Centrum pełni w praktyce rolę ośrodka kultury dla całego MOF. Na 

istotną rolę biblioteki dla obszaru funkcjonalnego wskazuje m.in. liczba czytelników z gmin wiejskich MOF, która 

wynosi niemal 1,5 tysiąca (czyli ok. 11% systematycznie korzystających czytelników oraz 10% wypożyczeń).12 

Mieszkańcy obszarów wiejskich uczestniczą również w wydarzeniach organizowanych w tej instytucji. Biblioteka 

SCK jest również ośrodkiem dokumentacji życia społecznego powiatu mieleckiego poprzez uczestnictwo w 

Podkarpackiej Bibliografii Regionalnej oraz gromadząc piśmiennictwo dotyczące MOF. Jako jedna z pierwszych w 

województwie przystąpiła do systemu e-czytelni. Dalszy rozwój oddziaływania tej instytucji na MOF ograniczają 

jednak warunki techniczne i lokalowe. Oddziaływanie organiczna również brak specjalnej oferty dla osób z 

dysfunkcjami wzroku.13 

Na aktywność społeczną i ekonomiczną 

mieszkańców wpływ może mieć dostępność opieki 

przedszkolnej. W MOF, podobnie jak w kraju, 

odsetek dzieci objętych taką opieką znacznie się 

zwiększył. Wewnątrz obszaru funkcjonalnego 

widoczna jest jednak różnica pomiędzy wysokim 

odsetkiem dzieci uczęszczających do przedszkola w 

Mielcu (charakterystycznym już dla wszystkich gmin 

miejskich województwa), a niższym poziomem w 

jego otoczeniu (Wykres 8). W gminie Przecław 

wskaźnik ten jest najniższy w MOF – 52%. Wzrost 

poziomu w gminach MOF ograniczony jest m.in. 

niedoborem odpowiedniej infrastruktury społecznej. 

                                                                 
11 Gmina miejska Mielec i wiejska Mielec należą do czołówki województwa pod względem liczby wypożyczeń księgozbioru na 
1 czytelnika (odpowiednio 24 i 31 przy średniej wojewódzkiej równej 19). 
12 Dane SCK. 
13 Żadna z Bibliotek z terenu MOF Mielec nie dysponuje wypożyczalnią książki mówionej. 

Wykres 8. Dzieci w wieku 3-5 lat objęte wychowaniem przedszkolnym (%) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Próbą syntetycznej oceny jakości życia jest Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI). Opracowany przez 

UNDP14 wskaźnik zbudowany jest z trzech 

komponentów: 

 wskaźnik zamożności – średni poziom 

zamożności mieszkańców15; 

 wskaźnika zdrowia – współczynnik zgonów z 

powodu nowotworów i chorób układu 

krążenia, szacowana długość trwania życia; 

 wskaźnika edukacji – odsetek dzieci objętych 

edukacją przedszkolną, średnia z wyników 

części matematyczno-przyrodniczej egzaminu 

gimnazjalnego.16 

UNDP ocenia poziom rozwoju społecznego w 

powiecie mieleckim jako „wysoki” – czwarty stopień 

w pięciostopniowej skali (Mapa 2).  

Wysoka jakość życia, która jest celem nie tylko MOF 

ale i województwa, to również rozwiązywanie 

różnego rodzaju wyzwań i problemów 

społecznych. Pomimo podejmowanych działań, na 

terenie MOF pozostają niezaspokojone potrzeby grup wymagających specjalnego wsparcia, szczególnie: 

 samotnych i osamotnionych osób starczych17 – konieczność zapewnienia dziennej opieki; 

 rodziny dysfunkcyjne oraz dzieci z tych rodzin18 – obserwowany jest wzrost liczby osób korzystających z 

pomocy w drugim pokoleniu oraz ubożenie tej kategorii beneficjentów pomocy społecznej; 

 dzieci dotknięte autyzmem19 – niedostateczne zaplecze terapeutyczne i poradnictwa (przeciążana 

poradnia w Rzeszowie) oraz brak zintegrowanej pomocy; 

 osoby z zaburzeniami psychicznymi20 – m.in. brak psychoterapii grupowej z włączeniem rodzin;  

                                                                 
14 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, będący agendą ONZ. 
15 Suma dochodu podatników ogółem przed opodatkowaniem (zeznania podatkowe: PIT-36, PIT-36L, PIT-37)  plus dochód 
z rolnictwa (na bazie hektarów przeliczeniowych). 
16 Innym z często przyjmowanych mierników kapitału społecznego jest frekwencja w wyborach. Pod tym względem 
mieszkańcy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca nie różnią się jednak znacząco od ogółu społeczności województwa. 
Frekwencja w wyborach do Sejmu w 2011 roku wyniosła 49%, w wyborach samorządowych w 2010 r.: 50% (w województwie 
odpowiednio 47% i 51%). Wysoką aktywnością wyróżniają się mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy (54%, 57%). 
17  Ich liczba w ostatnich latach zwiększa się i należy spodziewać się nasilenia tego zjawiska w przyszłości. Notowany jest 
znaczący wzrost liczby osób w wieku 61-65 lat (2010 r. – 3199, 2012 r. – 3779) i powyżej 80 roku życia (2010 r. – 1652, 2012 
r. – 2091).  Liczba osób starszych rośnie z roku na rok również w gminach obszaru funkcjonalnego miasta Mielca np. w  Gminie 
Tuszów Narodowy w 2010 r. wynosiła 1310 osób, a w 2012 r. – 1406 (Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 
Mielca na lata 2014-2021; dane gmin). 
18 W Mieście występują te problemy w formie skoncentrowanej. Według danych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
(2014), 51% gospodarstw domowych na ul. Inwestorów korzysta z opieki społecznej. Niepokojąca jest również wzrastająca 
liczba rodzin z dziećmi korzystających z opieki społecznej w Gminie Przecław. W roku 2010 wynosiła 306 rodzin, natomiast w 
roku 2012 było to już 437 rodzin. 
19 Na obszarze MOF zdiagnozowano 42 przypadki autyzmu wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (System Informacji 
Oświatowej, 30.03.2014 r.). Jednakże wiele dzieci jest w trakcie diagnozy, która może trwać kilka miesięcy, dlatego też dane 
te nie są do końca wymierne – zaniżone. 
20 Liczba zarejestrowanych zachorowań na zaburzenia psychiczne bez uzależnień w Poradni Zdrowia Psychicznego w Mielcu 
wzrosła z 342 przypadków w 2007 r. do 402 w 2010 r. 

Mapa 2. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) w powiatach (2010) 

Źródło: Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym, Polska 2012, UNDP, 2012. 
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 młodzież bezrobotna (do 30 roku życia)21 – kwestia rozwoju doradztwa zawodowego; 

 ofiary przemocy rodzinnej – niedobór mieszkań chronionych w MOF to jeden z poważniejszych 

problemów pomocy społecznej. 

Jednym ze sposobów obrazowania problemów 

społeczności lokalnych jest statystyka dotycząca 

beneficjentów pomocy społecznej. Pod tym 

względem MOF znajduje się na lepszej pozycji niż 

wskazuje średnia województwa (Wykres 9). Co ważne 

w analizowanym okresie (2008-2012) nastąpił 

spadek wskaźnika. Nie należy jednak zapominać, że 

nadal 9% mieszkańców MOF mieszka w 

gospodarstwach domowych objętych pomocą 

społeczną a problemy te są silniejsze na obszarze 

wiejskim MOF. 

Odpowiedź na te uwarunkowania, czyli kompleksowa rewitalizacja MOF, wymaga zarówno działań „miękkich”, 

jak i „twardych” – tworzenia odpowiedniego zaplecza. Powinna też być kontynuacją i „przedłużeniem” działań 

rewitalizacyjnych już dokonanych w okresie programowania 2007-201322.Podjęcie tych procesów nie tylko przez 

miasto, ale też przez gminy z nim sąsiadujące pozwoli na poszerzenie korzystnego oddziaływania na społeczność 

lokalną. Nie bez znaczenia jest również możliwość wykorzystania mieleckich doświadczeń w zakresie rewitalizacji 

w działaniach prowadzonych przez gminy. 

3.3. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PRZYRODNICZEGO 

Miejski Obszar Funkcjonalny Mielca położony jest w środkowej części Kotliny Sandomierskiej, a jego północno-

wschodnia część (w granicach gminy wiejskiej Mielec, Tuszów Narodowy oraz fragment miasta Mielca) objęta 

jest obszarem Natura 2000 „Puszcza Sandomierska” (w ramach tzw. Dyrektywy Ptasiej).23  

                                                                 
21 W Mielcu najwięcej osób bezrobotnych w latach 2010-2012 było w wieku między 25 a 34 rokiem życia (2012 r. – 26 % ogółu 
bezrobotnych), a nieznacznie mniej było osób do 24 roku życia (2012 r. – 22% ogółu bezrobotnych). W Gminie Przecław osoby 
bezrobotne do 34. roku życia stanowią od kilku lat ponad 50% ogółu bezrobotnych. Dane przedstawiają się podobnie dla 
pozostałych gmin miejskiego obszaru funkcjonalnego Mielca. 
22 Szerzej zob.: Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca (Aktualizacja), Mielec 2011. 
23 Do opisu obszaru Natura 2000 wykorzystano materiały Generalnej Dyrekcja Ochrony Środowiska zebrane w bazie 
http://natura2000.gdos.gov.pl/. Ponadto przez MOF od południa przebiega również obszar ochrony siedliskowej „Dolna 
Wisłoka z dopływami” (gmina Przecław, gmina Mielec i miasto Mielec), wytyczony wzdłuż brzegów tej rzeki. 

Wykres 9. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 
środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Obszar ochrony „Puszcza 

Sandomierska”, położony w 

widłach Wisły i Sanu, obejmuje 

znaczną część jednego z 

większych kompleksów leśnych 

w Polsce i pokrywa 7% 

powierzchni województwa. Jest 

ostoją 43 gatunków ptaków 

objętych Dyrektywą, a dla 

trzech gatunków jest 

kluczowym miejscem 

gniazdowania w kraju.24  

W Miejskim Obszarze 

Funkcjonalnym Mielca znajduje 

się zachodnia „brama” Puszczy 

Sandomierskiej, którą w Mielcu 

stanowi Las Cyranowski i 

położone przy nim 

polodowcowe Stawy 

Cyranowskie (Mapa 3). Z punktu 

widzenia funkcjonowania MOF, 

potencjał tego obszaru nie jest 

obecnie w pełni wykorzystywany. Jest natomiast predysponowany by pełnić szersze funkcje rekreacyjne i 

proekologiczne (edukacyjne) oraz stanowić atrakcję turystyczną (w powiązaniu z już istniejącym systemem dróg 

rowerowych i szlaków turystycznych w zachodniej części). Wykorzystanie edukacyjne obszarów cennych 

przyrodniczo takich jak np. rezerwaty Bagno Przecławskie, Końskie Błota i rezerwat Buczyna im. W. Szafera, 

ograniczone jest niedostatecznym ich zespojeniem komunikacyjnym. Cenne zasoby przyrodnicze MOF są w 

niewystarczającym stopniu usieciowione i nie tworzą spójnej oferty wraz z zasobami kultury MOF (np. pałacem 

w Rzemieniu, czy kompleksem pałacowo-parkowym w Przecławiu). 

Na obszarze MOF brakuje obecnie zaplecza edukacji ekologicznej, które jest pożądane m.in. w związku z 

obecnością wspomnianych obszarów Natura 2000. Stawy (obecnie własność Agencji Rynku Rolnego), jak i 

powiązana sieć cieków wodnych na terenie MOF, stanowią na tyle istotny zasób przyrodniczy, położony w 

bezpośrednim sąsiedztwie obszaru chronionego, że perspektywicznie należy zadbać o jego zagospodarowanie 

połączone z ochroną. Wraz z realizacją celów gospodarczych MOF konieczna będzie bowiem dbałość o obszary 

przyrodniczo-rekreacyjne dla zachowania wysokiej jakości życia.  

MOF posiada korzystne warunki do rozwoju energetyki wodnej (Mielec – gmina miejska i wiejska oraz gm. 

Przecław; Delimitacja obszarów korzystnych… – mapa nr 16), w szczególności małych elektrowni wodnych 

(Wojewódzki program rozwoju…). 

Południowa część MOF dysponuje potencjałem do rozwoju geotermii. Przydatność do takiego celu 

zdiagnozowano na obszarach znajdujących się w granicach gminy Przecław i gminy Mielec (klasa „dobra z 

ograniczeniami”) (Delimitacja obszarów korzystnych…). Opracowania regionalne zawracają jednocześnie uwagę 

na wysokie koszty eksploatacji tych zasobów w województwie podkarpackim.  

                                                                 
24 W przypadku kraski, podgorzałki i czapli białej obszar „Puszcza Sandomierska” jest miejscem gniazdowania ponad 10% 
populacji krajowej tych gatunków. 

Mapa 3. MOF Mielca na tle obszarów Natura 2000 

 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Południowa część MOF jest także obszarem o korzystnych warunkach dla lokalizacji biogazowni (biogaz z 

produkcji rolniczej). Dla pozostałej części MOF warunki określono jako „ograniczone” (Delimitacja obszarów 

korzystnych… ). 

Potencjał techniczny dla rozwoju energetyki wiatrowej, który uwzględnia wszelkie rozpoznane ograniczenia 

(szorstkość terenu, bariery przyrodniczo-środowiskowe), zdiagnozowano w nieznacznej części województwa 

(14%) (Wojewódzki program rozwoju…). Na terenie MOF obszary o korzystnym potencjale znajdują się w gminie 

Przecław i Mielec (cz. zachodnia) (Delimitacja obszarów korzystnych… 2011 – mapa nr 11). Cały MOF 

charakteryzuje się natomiast dobrymi warunkami solarnymi25 – możliwy jest tu rozwój energetyki słonecznej 

(Delimitacja obszarów korzystnych… ).  

Rosnące zainteresowanie społeczne energią odnawialną na terenach wiejskich (Lokalna Strategia…) będzie 

sprzyjać wykorzystywaniu OZE w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Mielca. Najprawdopodobniej poparcie dla 

energetyki słonecznej będzie większe niż wiatrowej, z którą często związane są konflikty wśród lokalnych 

społeczności. 

3.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

92% mieszkańców MOF korzysta z sieci wodociągowej. Jest to więcej niż średnio w województwie (76%) i w 

Polsce (88%). Gminy MOF charakteryzowały się wysokim wyposażeniem w tę sieć już w 2004 roku. Obecnie na 

obszarze MOF nieco słabiej pod tym względem wypada gmina Przecław (84%) (2011).  

Problemem gmin jest jednak nadmierne obciążenie istniejącego systemu poboru wody oraz rozwiązania 

technologiczne uzdatniania wody pobieranej z Wisłoki (miasto Mielec).26 Niemożność pełnego zaspokojenia 

potrzeb gmin MOF w okresach zwiększonych poborów będzie negatywnie wpływać na jakość życia mieszkańców 

i warunki dla działalności gospodarczej. 

O ile sieć wodociągowa jest rozbudowana, to 

sieć kanalizacyjna wypada zdecydowanie 

słabiej. Problem ten dotyczy przede wszystkim 

obszaru MOF poza gminą miejską Mielec (Wykres 

10), jednak również na terenie miasta występują 

tereny zabudowane niepodłączone do sieci. 

Wskaźnik dla MOF jest niemal dwukrotnie niższy 

od średniej wojewódzkiej. Tuszów Narodowy i 

Przecław należą do grona gmin względnie 

najsłabiej wyposażonych (w ostatniej 

trzydziestce na 160 gmin województwa). Nie można jednak pominąć postępu jaki poczyniły trzy sąsiadujące z 

Mielcem gminy względem 2004 roku, kiedy to wyposażenie w kanalizację było na wyraźnie słabszym poziomie 

niż obecnie (np. w przypadku gminy Tuszów Narodowy poziom wzrósł z 3% do 26%).  

Tym niemniej jednak, nierównowaga pomiędzy wyposażeniem w sieć wodociągową, a dostępem do kanalizacji 

stanowi potencjalne zagrożenie dla ochrony środowiska, w tym wód Wisłoki. Zróżnicowany dostęp do jednej i 

drugiej sieci jest problemem nie tylko w MOF, ale obszarów wiejskich generalnie. W MOF – na obszarze wiejskim 

– problemem są również lokalne podtopienia, wynikające z niezaspokojonych potrzeb melioracji. 

                                                                 
25 Skala w województwie: zmienne, średnie, dobre, bardzo dobre (Delimitacja obszarów korzystnych… 2011). 
26 Ujęcie z Wisłoki generuje duże zużycie środków chemicznych oraz bardzo duże zużycie wody do celów technologicznych 
(płukanie) – aż 12% wody ujmowanej. W wodzie z SUW Biały Bór okresowo pojawiają się związki arsenu niemożliwe do 
usunięcia. Ponadto w SUW Rzędzianowice i Chorzelów w okresach zwiększonego poboru w studniach ujęciowych brakuje 
wody. W części ujęć brakuje zasilania dwustronnego. 

Wykres 10. Udział ludności korzystającej z kanalizacji (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Ze względu na obecność obszarów Natura 2000 w gminach MOF (obszar ochrony ptaków „Puszcza 

Sandomierska” oraz obszar ochrony siedlisk Dolna Wisłoka z Dopływami) wskazane jest wzmocnienie 

instytucjonalnego zaplecza dla edukacji ekologicznej. Do głównych zagrożeń dla tych obszarów chronionych 

zalicza się bowiem działalność człowieka, w tym powstawanie dzikich wysypisk, kłusownictwo i nielegalne 

połowy. 

Kolejnym wspólnym zagadnieniem dla rozwoju MOF jest infrastruktura drogowa. Sytuacja komunikacyjna 

Mielca poprawi się wraz z oddaniem do użytku obwodnicy miasta, będącej istotnym elementem regionalnej sieci 

drogowej. 

Dla MOF istotna jest jakość i bezpieczeństwo połączeń gmin MOF z Mielcem (głównym ośrodkiem usług i pracy) 

oraz systemu dróg lokalnych. W tym celu wymagana jest modernizacja dróg, tworzenie nowych ciągów, jaki i 

budowa nowej przeprawy mostowej przez Wisłokę, która nadal stanowi barierę komunikacyjną. Strategie i plany 

lokalne gmin MOF diagnozują ponadto inne istotne braki infrastrukturalne: w zakresie chodników, oświetlenia i 

ścieżek rowerowych. Niedobory te negatywnie wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu.  

Na przestrzeni ostatnich lat w Mielcu znacząco rozbudowano system ścieżek rowerowych (48 km)27, tworząc 

połączenia pomiędzy mieleckimi osiedlami oraz SSE. Gorsza jest pod tym względem sytuacja w gminach 

sąsiednich. Brakuje również połączeń rowerowych pomiędzy miastem a jego otoczeniem, które pozwoliłyby w 

pełni wykorzystywać sieć miejską. Budowa spójnego układu ścieżek w MOF wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, 

podnosząc zarazem jakość życia mieszkańców. Nie bez znaczenia jest również możliwość zmniejszenia hałasu 

(choć w tej kwestii kluczową rolę będzie pełnić obwodnica) – około 30% mielczan zamieszkuje w obszarze 

zagrożonym nadmiernym hałasem komunikacyjnym (LPR 2011).  

Szansą na poprawę dostępności 

zewnętrznej MOF jest rewitalizacja 

linii kolejowej I-25 na odcinku Ocice – 

Mielec – Dębica (projekt na poziomie 

regionalnym). Jest to jedyna linia 

kolejowa przebiegająca przez MOF 

(północ-południe)(Mapa 4). Od 2009 

roku nie kursują na niej pociągi 

osobowe. Dostępność MOF od 

zachodu poprawiła się wraz z 

oddaniem kolejnych odcinków 

autostrady A4. Ne jest to jednak 

wyłączny atut Mielca na tle regionu – 

poprawie uległa bowiem dostępność 

także m.in. Dębicy czy Rzeszowa – 

również zabiegających o 

zewnętrznych inwestorów. 

Atrakcyjność obszaru funkcjonalnego 

Mielca zależeć będzie od jakości 

skomunikowania z węzłem autostrady, z Rzeszowem i połączeń z województwem świętokrzyskim.  

Publiczny transport zbiorowy w MOF zapewnia Miejska Komunikacja Samochodowa (spółka należąca do gminy 

miejskiej Mielec). MKS obsługuje miasto i gminy ościenne, w tym Przecław, Tuszów Narodowy i gminę wiejską 

Mielec. Spośród 36 linii, 9 wykracza poza granice miasta i dociera do 101 przystanków podmiejskich. W 2013 r. 

na wszystkich liniach miejskich i podmiejskich przewiezionych zostało ok. 3 mln pasażerów, z tego istotną część 

stanowiły osoby zamieszkujące gminy sąsiadujące (18%). 

                                                                 
27 http://www.mielec.pl/inwestycje.php?id 

Mapa 4. MOF – sieć drogowa i kolejowa 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabor MKS liczy 40 autobusów. Na przestrzeni ostatnich lat wprowadzono wiele zmian restrukturyzacyjnych – 

m.in. zakupiono pojazdy niskopodłogowe. Pomimo tego udział starych pojazdów wciąż jest znaczący: 60% ma 

więcej niż 11 lat.28 33% to pojazdy spełniające jedynie starsze normy emisji spalin Euro 1 lub 2, kolejne 18% nie 

spełnia żadnych norm Euro. Z eksploatacją starych pojazdów wiążą się nie tylko trudności techniczne, ale też 

obciążenia dla środowiska. Zasób taboru jest barierą dla rozszerzenia oferty na kolejne obszary MOF – np. na 

gminę Mielec gdzie następuje dynamiczny rozwój budownictwa i gminę Tuszów Narodowy. 

Zarazem dla rozwoju sieci istotnym problemem jest niedostosowany układ drogowy i stan infrastruktury 

towarzyszącej zgodnej z normami (lub jej brak). Spójność transportową MOF jest ograniczona brakiem 

alternatywnej przeprawy przez Wisłokę. Obecnie jedyny most (Mielec – Wola Mielecka), stanowi wąskie gardło 

całego systemu drogowego, utrudniając również rozwój transportu zbiorowego (nadkładanie drogi – zwiększony 

współczynnik pojazdokilometrów). 

Miejski Obszar Funkcjonalny Mielca będzie północnym zwieńczeniem Szlaku Słowiańskiego Doliną Wisłoki.  

Szlak, biegnący od Magurskiego Parku Narodowego przez okolice Jasła, Dębicy do gminy Przecław w MOF, będzie 

nowym sieciowym produktem turystycznym województwa Podkarpackiego.29 Jest to szeroki pas, którego osią 

jest dolina Wisłoki. Koncepcja, rozwijana już od 2004 roku, przewiduje m.in.: wyznaczenie Szlaku Słowiańskiego, 

czyli posiadającej własny znak graficzny sieci tras, tworzenie nowych atrakcji i usług (np. otwartej w 2012 roku 

repliki Grodu Słowiańskiego w gminie Dębica) oraz wsparcie agroturystyki, funkcji wellness i SPA, w oparciu o 

charakterystyczną i zrewaloryzowaną lokalną architekturę.30 Mając na uwadze m.in. położenie obszaru 

funkcjonalnego względem Szlaku Słowiańskiego, zagadnienia rewaloryzacji, estetyzacji i ochrony dziedzictwa 

kulturowego MOF, (potrzeby dostrzegalne we wszystkich gminach obszaru) nabierają również znaczenia 

ponadlokalnego. 

3.5. RYNEK PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Pod względem łącznej liczby podmiotów gospodarki 

narodowej (w sektorze prywatnym) na 1000 

mieszkańców (2012 r.), MOF sytuuje się poniżej 

średniej krajowej, lecz powyżej średniej 

wojewódzkiej (Wykres 11). Rezultat ten „buduje” 

przede wszystkim Mielec, który stanowi centrum 

handlowo-usługowe oraz gospodarcze powiatu 

mieleckiego. Na terenie miasta zarejestrowanych 

jest 5,8 tys. podmiotów, natomiast na pozostałym 

obszarze MOF – 1,7 tys. Wynik miasta po 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców sytuuje Mielec w 

połowie rankingu miast województwa. 

                                                                 
28 Dane MKS. 
29 We wrześniu 2013 roku przedsięwzięcie zostało umieszczone przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
na Wstępnej liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego do 
ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014-2020.  
30 Koncepcja sieciowego produktu turystycznego - Szlak Słowiański Doliną Wisłoki, Educare Et Servire, Dębica 2012. 

Wykres 11. Liczba podmiotów gospodarki narodowej  
(w sektorze prywatnym) na 1000 mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Podobnie kształtują się wyniki wskaźnika 

przedsiębiorczości (Wykres 12). Na ponadprzeciętną 

wartość MOF na tle województwa decydujący 

wpływ ma wysokość wskaźnika w samym Mielcu. W 

pozostałej części MOF liczba osób fizycznych 

prowadzących działalność jest zdecydowanie niższa 

(42 osoby na 1000 mieszkańców; w Mielcu ponad 

73)31. Wyższy poziom wskaźników 

przedsiębiorczości w mieście niż na wsi jest cechą nie 

tylko Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca. Na 

uwagę zasługuje jednak wzrost w otoczeniu Mielca, 

gdzie w okresie 2004-2012 wskaźnik urósł o 6 punktów procentowych (w województwie o 4), co powinno być 

motywacją do dalszego wspierania przedsiębiorczości w MOF. 

Przedsiębiorczość w MOF wspiera Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., która w ramach swej działalności 

prowadzi między innymi Inkubator Nowych Technologii IN-TECH. W nowoczesnym zespole budynków IN-TECH 1 

oraz IN-TECH 2 inkubowanych jest 46 firm (2013). Oferowane jest wsparcie typowe dla tego typu instytucji (w 

tym usługi szkoleniowe) oraz zaplecze badawczo-rozwojowe – np. prototypownia 3d, laboratorium do kontroli 

sprzętu, zaplecze do projektowania CAD. Inkubator przyjął rolę „katalizatora przedsiębiorczości” nie tylko dla 

MOF, ale dla całego obszaru LGD Prowent32 (Lokalna Strategia…). 

Pod względem poziomu bezrobocia MOF znajduje 

się w lepszej sytuacji niż województwo (Wykres 13), 

jednak bezrobocie nadal pozostaje istotnym 

problemem. W otoczeniu Mielca poziom bezrobocia 

wśród osób młodych zmniejszył się bardziej niż w 

regionie (2004-2012). Podobnie jak w pozostałych 

wskaźnikach, widoczne jest zróżnicowanie Mielec – 

pozostała część MOF. 

W Mielcu najwięcej miejsc pracy tworzonych jest w 

przemyśle, natomiast najważniejsze pod względem 

zatrudnienia branże to: 

                                                                 
31 Na tle pozostałych dwóch sąsiadów miasta  nieco wyróżnia się pod tym względem gmina Mielec, gdzie omawiany wskaźnik 
wynosi 51 na 1000 (2012 rok). 
32 Lokalna Grupa Działania PROWENT obejmuje gminy: Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Mielec, Padew 
Narodowa, Przecław, Radgoszcz, Szczucin, Tuszów Narodowy, Radomyśl, Wadowice Górne i Żyraków. 

Wykres 13. Bezrobotni zarejestrowani w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Wykres 12. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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 przetwórstwo metali (ok. 23% zatrudnionych 

w przemyśle),  

 lotnictwo i motoryzacja (20%),  

 tworzywa sztuczne (13%), 

 produkcja materiałów dla budownictwa 

(7%).33 

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu per capita 

w powiecie mieleckim34 przekracza średnią 

wojewódzką ponad dwukrotnie (Wykres 14). 

Wskaźnik ten sytuuje powiat mielecki w pierwszej 

czterdziestce wśród wszystkich 380 powiatów i 

miast na prawach powiatu w Polsce. 

Głównym miejscem zatrudnienia jest utworzona 

jako pierwsza w Polsce (w 1995 r.) Specjalna Strefa 

Ekonomiczna EURO-PARK Mielec. W podstrefie 

mieleckiej na powierzchni 600 ha funkcjonuje ok. 70 

inwestorów. Szeroko rozpoznawalnymi produktami 

z tej strefy są m.in. helikoptery Black Hawk (PZL), 

pojazdy elektryczne typu melex, meble marki Black-

Red-White, produkty ogrodnicze Husqvarna, okna 

Fakro, panele podłogowe Krono i lody Zielonej 

Budki.35 Rozwijany jest również Mielecki Park 

Przemysłowy, skierowany do inwestorów 

nowoczesnych technologii. Koncentracja 

nowoczesnej działalności w SSE ma silne pozytywne 

oddziaływanie na poziom gospodarczy MOF i w 

powiązaniu z nią należy programować dalszy rozwój zarówno Mielca, jak i całego MOF. Potencjalnym 

zagrożeniem z tym związanym jest ograniczenie ulg podatkowych w SSE w nieokreślonej przyszłości i związane z 

tym ryzyko delokalizacji firm. 

Pracownicy zatrudnieni na terenie SSE to w istotnej mierze mieszkańcy nie tylko miasta, ale pozostałego obszaru 

MOF, a także powiatu. W badaniach B. Domańskiego i K. Gwosdza (2005) 15% pracowników firm w SSE było 

mieszkańcami gmin Przecław, Tuszów Narodowy i Mielec (Mapa 5).  

Według szacunkowych danych mieleckiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. około 48% osób 

zatrudnionych w zakładach działających na terenie podstrefy Mielec to mieszkańcy tego miasta, natomiast 52% 

to pracownicy dojeżdżający. Wskazuje to na kluczową rolę miasta jako miejsca pracy mieszkańców MOF i szerokie 

oddziaływanie strefy. Pokazuje zarazem, że ważna jest tematyka integracji rynku pracy i mobilności siły roboczej 

w całym MOF. 

Strefa oddziałuje na rynek pracy również pośrednio – inwestorzy w niej zlokalizowani generują zapotrzebowanie 

na usługi m.in. typu hotelowego, informatycznego, logistycznego, administracyjnego, porządkowego i związane 

z ochroną mienia, które w istotnej mierze zaspokajane mogą być (i częściowo są) poprzez lokalne podmioty.  

Obserwowane jest stałe zainteresowanie terenami inwestycyjnymi położonymi na terenie Mielca (MARR S.A., 

mielecki oddział ARP S.A., Urząd Miejski). Od stycznia do czerwca 2014 roku uruchomiono 40 procedur udzielenia 

zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE, z czego 9 dotyczy lokalizacji w podstrefie mieleckiej. W tym 

                                                                 
33 Materiały Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. 
34 Dane te nie są dostępne na poziomie gmin, jednak wartość powiatu jest de facto generowana przez główne miasto MOF. 
35 Zob. rozdział 2.9. 

Wykres 14. Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca (zł) 

 

Dotyczy podmiotów o liczbie pracujących >9. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Mapa 5. Miejsce zamieszkania pracowników firm SSE Euro-Park Mielec 

 

Źródło:  Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej,  

B. Domański,  K. Gwosdz (red.), 2005 Opracowanie: M. Huculak. 
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okresie pozwolenie na rozwinięcie działalności uzyskali również inwestorzy już funkcjonujący w podstrefie 

mieleckiej – np. Magellan Aerospace (nowy projekt wdrożenia procesów obróbki mechanicznej i montażu 

elementów lotniczych) oraz PLASTWAG S.A. (budowa i wyposażenie hali do produkcji elementów 

kompozytowych w technologiach obecnie w spółce niestosowanych).36 W związku ze wzrostem atrakcyjności 

związanym z dostępnością autostrady, ukończeniem obwodnicy Mielca, przedłużeniem funkcjonowania strefy 

(do 2026 roku) oraz bazując na aktualnym zainteresowaniu inwestorów, powierzchnia uzbrojonych terenów 

inwestycyjnych na terenie MOF w niedalekiej przyszłości stanie się niewystarczająca. 

Oddziaływanie SSE jest wyraźnie widoczne w 

przyciąganiu nowych inwestorów – poprzez 

wskaźnik spółek z kapitałem zagranicznym na 1000 

mieszkańców. Wartość w Mielcu wyraźnie 

przewyższa średnią wojewódzką, a przyrost 

względem 2004 roku był większy niż w skali kraju 

(Wykres 15).  

Wśród regionów Polski Wschodniej to 

województwo podkarpackie będzie miało do 2020 

roku najprawdopodobniej większe szanse na 

przyciągnięcie nowego kapitału zagranicznego. Jak 

przewidują M. Dej, B. Domański i in. (2011), nastąpi 

to dzięki już istniejącym zakładom, wykwalifikowanej kadrze, a przede wszystkim – poprawie dostępności 

komunikacyjnej (autostrada A4). Dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca, leżącego 17 km od węzła 

autostrady, oznacza to możliwość umocnienia swojej pozycji jako stosunkowo silnie uprzemysłowionej części 

Polski Wschodniej37. Może to też być szansa na częściowe przełamanie silnej koncentracji przestrzennej miejsc 

pracy w Mielcu (względem reszty MOF). W tym celu potrzebna będzie odpowiednio przygotowana przestrzeń w 

obszarze funkcjonalnym poza samym miastem (nie tylko dla kapitału zagranicznego, ale też dla rozwijających się 

przedsiębiorców lokalnych i kooperantów). 

M. Dej, B. Domański i in. (2011) doradzają wspieranie przedsiębiorczości lokalnej m.in. poprzez wzmacnianie 

szkolnictwa zawodowego, działalność inkubatorów przedsiębiorczości oraz organizację strefy aktywności 

gospodarczej. W sąsiadujących z Mielcem gminach nie ma zorganizowanych przestrzeni tego typu. 

3.6. BADANIA I ROZWÓJ (B+R) 

Jednym ze sposobów przedstawienia zaangażowania lokalnych środowisk nauki i biznesu w międzynarodowe 

przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe są statystyki uczestnictwa w projektach finansowanych z Programów 

Ramowych UE. Siódmy Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest największym 

mechanizmem kształtowania i wspierania badań naukowych na poziomie europejskim. Program, realizowany w 

latach 2007-2013, ma osiągnąć ten cel poprzez wspieranie finansowe wspólnych projektów badawczych a tym 

samym tworzenie sieci instytucji zajmujących się badaniami.  

W ramach 7PR zrealizowano około tysiąca projektów z co najmniej jednym zespołem z Polski. Na tle „starej unii”, 

polskie firmy i instytucje w stosunkowo małym stopniu korzystają z możliwości udziału w Programach Ramowych. 

W najsilniejszym pod tym względem mieście województwa podkarpackiego – Rzeszowie – zespoły uczestniczyły 

w 30 projektach 7PR. 

                                                                 
36 Materiały SSE EURO-PARK Mielec. 
37 Powiat mielecki ma jeden z najwyższych poziomów produkcji sprzedanej przemysłu per capita wśród wszystkich powiatów 
Polski Wschodniej (2011). 

Wykres 15. Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego  
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Pomimo braku samodzielnych instytucji badawczo-rozwojowych38, MOF obecny jest w tym zestawieniu za 

sprawą aktywności dwóch podmiotów z Mielca: Polskich Zakładów Lotniczych oraz firmy EUROTECH (producenta 

m.in. urządzeń wydobywczych i awioniki). Każda z tych firm zaangażowała się w dwa projekty w 7PR, zaznaczając 

tym samym obecność Mielca w obszarach badawczych związanych z lotnictwem i przemysłem wydobywczym 

(Ramka 1). 

Tematy związane z lotnictwem były też podejmowane przez PZL we wcześniejszym – Szóstym Programie 

Ramowym (6PR), realizowanym w latach 2003-2006. W tym okresie uczestnicy z Mielca brali udział w sześciu 

projektach. Obok PZL (3 projekty), w 6PR Mielec reprezentowała agencja MARR (w projekcie dotyczącym polityk 

rozwoju regionalnego) oraz Zakłady Gumowe Geyer & Hosaja (projekt dotyczący nowych metod recyclingu 

gumy). 

Ramka 1. Zaangażowanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca w europejską przestrzeń badawczą 
(projekty 7PR). 

Projekty 7PR – tytuł i skrócony opis 

HIRF SE – High Intensity Radiated Fields Synthetic Environment (2008-2013) 

Zakres: opracowanie narzędzia informatycznego do symulowania i analizy wpływu pola elektromagnetycznego 

na statki powietrzne. Powstanie międzynarodowego zespołu, w którego skład wchodzą przedstawiciele nauki i 

przemysłu. 

Uczestnicy: 44 firmy i instytucje 11 krajów (koordynacja: Włochy); w tym PZL i Politechnika Rzeszowska. 

PARM2 – Vibro-Impact Machines Based on Parametric Resonance (2012-2015) 

Zakres: prace koncepcyjne nad efektywnym wykorzystaniem zjawiska rezonansu parametrycznego w 

przemyśle (m.in. wydobywczym) oraz przygotowanie prototypów nowych maszyn wykorzystujących to zjawisko 

(np. tnących i wiertniczych). Projekt zakłada także przeniesienie zdobytego doświadczenia na pole mikro i nano-

elektroniki. W ramach projektu prowadzona jest wymiana kadr pomiędzy środowiskiem akademickim a 

przemysłem i praca w interdyscyplinarnych zespołach. PARM2 należy do grupy projektów budujących 

partnerstwo pomiędzy przemysłem a środowiskiem naukowym (Industry-Academia Partnerships). 

Uczestnicy: 8 podmiotów z 4 krajów (koordynacja: UK); w tym Politechnika Rzeszowska i EUROTECH Sp. z o.o. 

(z Mielca). 

SAT-RDMP – Small Air Transport Roadmap (2011-2013) 

Zakres: przedsięwzięcie dotyczy oceny i rozwoju wykorzystania małych samolotów (i zarazem małych lotnisk) 

w systemie transportu lotniczego. Celem jest określenie potencjału komercyjnego wykorzystania tych jednostek 

w komunikacji lotniczej, identyfikacja potrzeb technologicznych oraz oczekiwanych regulacji prawnych. 

Rezultatem będzie opracowanie modelu biznesowego oraz wytyczenie „mapy drogowej”. 

Uczestnicy: 13 podmiotów z 9 krajów (koordynator: Instytut Lotnictwa w Warszawie); w tym PZL 

HYDROFRAC – Enhancing hydraulic fracturing on the basis of numerical simulation… (2010-2014) 

Zakres: celem projektu jest usprawnienie procesu szczelinowania (wykorzystywanego w procesie wydobycia 

gazu ziemnego i ropy) poprzez rozwój technik symulacji. Planowanym efektem finalnym jest opracowanie 

pakietu modelującego proces szczelinowania wraz z rekomendacjami wynikającymi z przeprowadzonych 

doświadczeń. Symulacja wykorzystywać będzie teorie opracowane przez badaczy z Politechniki Rzeszowskiej i 

New Mexico State University z nastawieniem na wdrożenie i praktyczne potrzeby partnera przemysłowego, czyli 

spółki EUROTECH z Mielca. 

Uczestnicy: 5 podmiotów z 3 krajów; w tym Politechnika Rzeszowska i EUROTECH Sp. z o.o. (z Mielca). 

                                                                 
38 Na obszarze MOF-u znajduje się natomiast Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB (w Chorzelowie, gm. Mielec) 
oraz  Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu (podlegająca pod Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 
Uprawnych). Zob.: rozdział diagnozy nt. specjalizacji regionalnych. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych CORDIS – Community Research and Development Information Service 

(http://cordis.europa.eu/projects/index.cfm); http://www.eurotech.com.pl/projekty-badawcze; http://ilot.edu.pl/small-air-transport-

roadmap-sat-rdmp; http://www.ncbir.pl/aktualnosci/ [dostęp: listopad 2013]. 

Województwo Podkarpackie na tle kraju wyróżnia się stosunkowo wysokim udziałem finansowania nakładów na 

badania i rozwój ze środków własnych przedsiębiorstw (ponad 50%) (RIS). Co istotne, Specjalna Strefa 

Ekonomiczna w Mielcu jest nie tylko przestrzenią produkcyjną – obecne tam przedsiębiorstwa, również te zależne 

od kapitału zagranicznego, prowadzą działalność projektową i B+R.  

Zlokalizowane w SSE Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. dysponują jednostką o nazwie Pion Organizacji 

Projektującej (zespół konstrukcyjny z Zatwierdzeniem Organizacji Projektującej wydanym przez Europejską 

Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego EASA) oraz otwartym w 2012 roku Centrum Badań i Prób Statków 

Powietrznych (m.in. do badań właściwości aerodynamicznych). Biura projektowe prowadzi też m.in. spółka 

Tarapata (obróbka plastyczna stali), EUROTECH (producent urządzeń wydobywczych i awioniki oraz systemów 

bezzałogowych, współpracujący z Instytutem Lotnictwa i Politechniką Rzeszowską). 

Na terenie MOF funkcjonują firmy należące do grona największych przedsiębiorstw wysokiej techniki w Polsce 

Wschodniej (Dej M., Domański B., i in. 2011):  

 Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. (zob.: rozdział MOF a inteligentne specjalizacje); 

 BURY Sp. z o.o. – producent zestawów głośnomówiących oraz systemów nawigacji satelitarnej; w 20011 

roku m.in. dla samochodów Bugatti Veyron. Istotna jest również aktywność patentowa drugiej z 

wymienionych firm, która w latach 2010-2013 dokonała aż 12 zgłoszeń patentowych.  

MOF zaznacza swój udział w przestrzeni badawczo-rozwojowej również za sprawą projektu dotyczącego 

pojazdów z napędem elektrycznym, realizowanego w pięciu miastach Polski, a koordynowanego z Mielca przez 

Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. (szczegóły w następnym rozdziale). 

3.7. MOF A INTELIGENTNE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA 

Podążając kierunkiem wytyczonym w strategii Europa 2020, województwa wyznaczają swe inteligentne 

specjalizacje (smart specialisations). Poszczególne regiony wskazały te dziedziny gospodarki i nauki, które bazując 

na wewnętrznym potencjale dają największą szansę na rozwój. Regionalna Strategia Innowacji Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RSI) wyznacza dwie inteligentne specjalizacje.39 

Pierwszą specjalizacją województwa podkarpackiego jest lotnictwo i kosmonautyka. „Polski przemysł lotniczy to 

dziś ponad 120 przedsiębiorstw zatrudniających 25 000 osób, a łączna wartość jego sprzedaży w roku 2013 

osiągnie 2 miliardy USD. Około 90% tego potencjału skupione jest w klastrze Dolina Lotnicza, z siedzibą w 

Rzeszowie. Dolina Lotnicza zalicza się do najszybciej rozwijających się klastrów lotniczych świata.” (RSI, str. 77). 

Miejski Obszar Funkcjonalny Mielca zdecydowanie wpisuje się w tę specjalizację regionu za sprawą działalności 

gospodarczej skoncentrowanej w Mielcu, a przede wszystkim w podstrefie SSE (Ramka 2). 

Ramka 2. MOF a regionalna specjalizacja „lotnictwo i kosmonautyka” 

Przykłady firm działających MOF i skrótowy opis działalności: 

 Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. – największy w Polsce producent statków powietrznych. Zatrudnia ponad 

2100 osób. Produkuje wielozadaniowe helikoptery Sikorsky S-70i BLACK HAWK na rynki międzynarodowe. 

Dysponuje nowym Centrum Badań i Prób Statków Powietrznych. 

 EUROTECH Sp. z o.o. –zaawansowane technologicznie urządzenia dla górnictwa naftowego, Bezzałogowe 

Platformy Powietrzne i awionika, elektronika profesjonalna. Realizuje projekty B+R na rzecz obronności, 

                                                                 
39 Dwie specjalizacje wiodące; trzecią (wspomagającą) jest informatyka i telekomunikacja (RIS). 
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finansowane przez NCBiR oraz projekty w ramach 7 Programu Ramowego. Ze środków przyznanych przez 

NCBiR będzie pracować nad polskim dronem zasilanym silnikiem hybrydowym. 

 AERO AT Sp. z o.o. – producent małych samolotów AT-3 oraz AT-4. 

 Magellan Aerospace – obróbka powierzchni metali dla branży lotniczej i inżynieryjnej, testowanie 

magnetyczne. Posiada certyfikacje przemysłu lotniczego ISO oraz od firm: Boeing, Saab i Hispano Suiza. 

 Remog – producent komponentów m.in. dla przemysłu lotniczego; precyzyjna obróbka części lotniczych 

prowadzona pod mikroskopami. Poddostawca m.in. dla Bosch i Liebherr Aerospace. 

 WALDREX S.C. – obróbka skrawaniem za pomocą maszyn CNC, przyrządy dla przemysłu lotniczego, 

urządzenia pomiarowe. Odbiorcy to m.in. Pratt & Whitney (producent silników) i Sikorsky Aircraft Corp. 

Koncesja MSW na wytwarzanie wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 

 Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o. – produkcja lotniczych drzwi pasażerskich i luków oraz 

części precyzyjnych dla branży lotniczej. Dostawca dla firmy Boeing. 

 Tworzywa Sztuczne PZL-Mielec – produkcja części kompozytowych i klejonych m.in. dla lotnictwa (owiewki 

silnikowe, końcówki skrzydeł), transportu publicznego (pociągów, tramwajów, autobusów) oraz części 

specjalnych – np. dla pojazdów opancerzonych. W parku maszynowym wykorzystywane są m.in. 

pomieszczenia Clean room. Dostawca dla Bombardier Transportation – części do lokomotyw Deutsche 

Bahn. 

 EC AvioTech Sp. z o.o. dawniej Zakład Narzędziowy "PZL-Mielec" – przyrządy montażowe podzespołów i 

linie produkcyjne. Zatrudnia 136 osób. 

 Gardner Aerospace Mielec Spółka z o.o. – produkcja części dla przemysłu lotniczego. Gardner Group Ltd. 

posiada zakłady produkcyjne w Wielkiej Brytanii, Francji, Indiach i Polsce (w Tczewie i w Mielcu). Dostawca 

m.in. dla firmy Airbus, Fokker, Rolls-Royce i Eurocopter. 

Instytucje w MOF i skrótowy opis działalności: 

 Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza z siedzibą w Rzeszowie. 

Powołane w 2003 roku. Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzi ponad 100 podmiotów z regionu (głównie 

firmy produkcyjne, usługowe i jednostki naukowe), z czego kilkanaście z MOF Mielca (w tym jeden z 

największych uczestników klastra, czyli PZL) oraz Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu. 

Głównym celem Doliny Lotniczej jest umocnienie roli Polski południowo-wschodniej, jako jednego z 

wiodących w Europie regionów przemysłu lotniczego. Stowarzyszenie otrzymało wsparcie od Pratt & 

Whitney – firmy m.in. projektującej i produkującej silniki lotniczych i rakietowe.  

Pośród celów szczegółowych klastra wymienić można: promowanie współpracy przemysłu lotniczego z 

uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi i jednostkami badawczymi, przyciąganie inwestorów 

zagranicznych oraz rozwijanie współpracy z innymi europejskimi ośrodkami przemysłu lotniczego. 

 Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania (RCTNTW). Jest to jeden z dwunastu 

tego typu ośrodków utworzonych w województwie podkarpackim, które mają spajać proces kształcenia z 

potrzebami gospodarki. Regionalne Centrum w Mielcu to ośrodek praktyk i szkolenia zawodowego 

młodzieży oraz doszkalania dorosłych. Wyposażone jest w nowoczesny warsztat dopasowany do potrzeb 

regionalnego przemysłu w tym właśnie przemysłu lotniczego – są to m.in. laboratoria: komputerowego 

wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM; programowania i symulacji pracy obrabiarek 

sterowanych numerycznie; nowoczesnych obrabiarek skrawających, metod spawania, zgrzewania i cięcia 

metali; nowoczesnych technologii montażu konstrukcji lotniczych. 

 Zamiejscowy Oddział Dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (ZOD AGH) (studia inżynierskie 

– mechanika i budowa maszyn). Koszty studiów pokrywają m.in. firmy z Doliny Lotniczej. 

 Szkoły zawodowe (zob.: rozdział na temat kapitału ludzkiego). 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o materiały SSE Euro-Park Mielec, klastra Dolina Lotnicza oraz oficjalne strony internetowe wymienionych firm i instytucji (listopad 2013). 
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Regionalna Strategia Innowacji wyznacza również drugą inteligentną specjalizację – „jakość życia”.  Ma ona 

bazować na zasobach endogenicznych regionu – przede wszystkim na walorach środowiskowych. Z punktu 

widzenia MOF istotny jest fakt, że o ile inteligentna specjalizacja „lotnictwo i kosmonautyka” dotyczy przede 

wszystkim miast, tak specjalizacja „jakość życia” rozwijana będzie także na wsiach i w małym miejscowościach 

(RSI, s. 34).  

W wysokiej jakości życia może specjalizować się, zgodnie z założeniami wspomnianej strategii, cały MOF Mielca. 

RSI zwraca uwagę na szereg elementów powiązanych z tym zagadnieniem – są to kwestie istotne również z 

punktu widzenia potrzeb rozwojowych MOF (Ramka 3). 

Ramka 3. MOF a regionalna specjalizacja „jakość życia": wybrane zagadnienia z RSI 

„Wsparcie rozwoju wielu istotnych sektorów, w tym (…) o charakterze ekoinnowacji, szerokie wsparcie 

sektora ochrony środowiska” (RSI, s. 34). 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. pełni rolę koordynatora Klastra Green Cars. Jest to konsorcjum 23 

przedsiębiorców i instytucji z całego kraju, działających w dziedzinie energii odnawialnej i pojazdów 

napędzanych energią elektryczną. Jednym z uczestników jest Leopard Automobile-Mielec Sp. z o.o. (producent 

ekskluzywnych samochodów). Pod nadzorem MARR klaster realizował projekt z zakresu budowy pojazdów 

elektrycznych (powstało 5 prototypów) i infrastruktury ich ładowania w pięciu miastach Polski40. Na terenie 

Mielca powstała sieć terminali do ładowania pojazdów elektrycznych. Pojazdy zasilane prądem konstruuje także 

Melex A&D Tyszkiewicz z Mielca. 

„Produkcja i przetwórstwo żywności najwyższej jakości biologicznej i zdrowotnej, ekologiczne i zrównoważone 

rolnictwo i przetwórstwo, produkty regionalne i tradycyjne” (RSI, s. 34). 

Rolnictwo na terenie MOF, podobnie jak powiat i województwo, dotknięte jest problemami wynikającymi ze 

struktury agrarnej i poziomu rentowności. Z drugiej strony gminy Przecław i Tuszów Narodowy charakteryzują 

się wysoką kulturą upraw, a gmina Mielec znana jest z produkcji zdrowej żywności (Lokalna Strategia Rozwoju, 

2013). 

W województwie podkarpackim stopniowo wzrasta liczba ekologicznych gospodarstw rolnych i przetwórni (RSI). 

Na niemal dwa tysiące certyfikowanych producentów ekologicznych w regionie, jedynie kilkanaście 

zlokalizowanych jest w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Mielca.41 Są to drobni producenci o zróżnicowanym 

profilu. Posiadaczem certyfikatu jest także Nadleśnictwo Tuszyma z siedzibą w gminie Przecław (ekologiczne 

pastwiska i łąki). Na terenie MOF nie jest prowadzone certyfikowane przetwórstwo ekologiczne. 

Wsparcie dla rozwoju rolnictwa na terenach wiejskich MOF mogą zapewnić zlokalizowane tu instytucje – w 

szczególności:  

 Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego (w Chorzelowie, gm. 
Mielec) – prowadzi prace badawcze z zakresu praktyki zootechnicznej (m.in. związane z hodowlą królików) 
oraz laboratoryjne nad markerami genetycznymi u koni. 

 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu (podlegająca pod Centralny Ośrodek Badania Odmian 
Roślin Uprawnych) – prowadzenie doświadczeń z różnymi gatunkami roślin uprawnych, doradztwo z zakresu 
odmianoznawstwa i listy zalecanych odmian. 

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu podlegająca Minerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Od 2013 roku na terenie województwa aktywnie działa klaster Podkarpackie Smaki, koordynowany przez 

rzeszowskie Stowarzyszenie „Pro Carpathia”.42 Członkowie uczestniczą m.in. w wyjazdach studyjnych i targach 

                                                                 
40 W Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Mielcu. Pełen tytuł projektu: Budowa rynku pojazdów elektrycznych, 
infrastruktury ich ładowania – podstawą bezpieczeństwa energetycznego. 
41 Stan na koniec 2012 roku na podstawie danych udostępnianych przez akredytowane jednostki certyfikujące 
(http://www.bioekspert.pl/certyfikaty; http://www.agrobiotest.pl; http://www.ekogwarancja.pl; 
http://www.cobico.pl/files) oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 
42 Przy wsparciu finansowym z „programu Szwajcarskiego”. 
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oraz współtworzą markę „Podkarpackie Smaki”. Klaster zrzesza producentów żywności opartej o tradycję 

regionalną oraz restauratorów i stowarzyszenia. W przedsięwzięciu uczestniczy tylko jeden podmiot z MOF  

(producent ręcznie robionych produktów regionalnych z Mielca). Promowanie uczestnictwa przedsiębiorców z 

MOF w tej nowej inicjatywie, i generalnie w układach sieciowych, może przyczynić się do poprawy ich 

konkurencyjności (promocja, wymiana doświadczeń). W świetle opracowań LGD Prowent obszar wiejski MOF 

wymaga ponadto wsparcia sieciowania producentów i rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej oraz 

wzmocnienia aktywności społecznej na terenach wiejskich (Lokalna Strategia Rozwoju, 2013). 

„Stworzenie znakomitych warunków do odpoczynku dla ciężko pracujących kadr przemysłu” (RSI, s. 34). 

Oferta rekreacyjna MOF w ostatnich latach wzbogaca się – również za sprawą aktywności organizacji 

pozarządowych oraz dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania (m.in. na obszarach wiejskich MOF; finansowanie 

tzw. „małych projektów” – np. budowa placów rekreacyjno-rehabilitacyjnych, wsparcie dla lokalnych imprez)43. 

Na obszarze MOF istnieją nadal niedobory dostępności bazy sportowo-rekreacyjnej oraz lokalnych przestrzeni 

spotkań. Brakuje przestrzeni do edukacji ekologicznej. Szczególnie na obszarach wiejskich słaba jest 

infrastruktura techniczna i społeczna w tym zakresie, co wiąże się z ograniczonymi możliwościami spędzania 

wolnego czasu (Lokalna Strategia…). 

„Jakość życia warunkowana jest również estetyką i jakością miejsca zamieszkania” (RSI, s. 34). 

Dbałość o dobre warunki życia wiąże się również z tematem rewitalizacji, łączącej zarówno działania „twarde” 

(inwestycje) oraz bazujące na nich przedsięwzięcia „miękkie”. Przywrócenia walorów i nadania nowych funkcji 

wymagają przestrzenie zarówno w Mielcu, jak i w pozostałej części obszaru funkcjonalnego. Konieczność 

odnowy wsi jest jedną z głównych potrzeb określonych przez LGD Prowent. 

Opieka zdrowotna, wykorzystanie ICT w medycynie (RSI s. 34-39) 

Opiekę medyczną w MOF zapewnia sieć zakładów opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych i zakładów 

rehabilitacji (ok. 70 podmiotów). W samym Mielcu znajduje się około 60 placówek, wraz z pierwszą w 

województwie Medyczną Stacją Odbiorczą (uruchomioną w 2007 roku; kolejne dwie funkcjonują w Stalowej 

Woli i Rzeszowie). Jest ona elementem infrastruktury programu telemedycyny ratunkowej Lifenet i zarazem 

doskonałym przykładem wykorzystania ICT w medycynie. Funkcjonowanie polega na zdalnej transmisji wyników 

EKG z terenu do placówki szpitalnej. 

Kluczowym obiektem, zapewniającym opiekę zdrowotną mieszkańcom MOF, jest Szpital Powiatowy im. 

Edmunda Biernackiego – kompleks nowoczesnych obiektów i rozbudowanej infrastruktury (od 2011 roku 

wyposażony w lądowisko dla helikopterów). Jego rozwój na przestrzeni ostatnich lat (rozszerzanie oferty 

medycznej i specjalizacji) uczynił ze szpitala jednostkę o znaczeniu ponadlokalnym, z której usług korzystają 

zarówno mieszkańcy powiatu mieleckiego, jak i innych.  

W kontekście specjalizacji, ważną częścią szpitala jest Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii (oddział Polsko-

Amerykańskiej Kliniki Serca). Powstał on w 2006 roku dla mieszkańców Podkarpacia i województwa 

świętokrzyskiego. Dla mieszkańców regionu oznacza to lepszy dostęp do usług oraz mniejszą śmiertelność 

spowodowaną zawałem serca. Placówki Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca funkcjonują tylko w 12 miastach w 

Polsce.44 Usługi medyczne oraz nowoczesne metody leczenia oferowane przez oddział nie są powszechnie 

dostępne w innych ośrodkach w kraju. Oddział jest miejscem wprowadzania rozwiązań wcześniej nieobecnych 

w regionie, czego przykładem są zabiegi z wykorzystaniem materiałów bioabsorbowalnych (w 2012 roku).45 

Cały Miejski Obszar Funkcjonalny Mielca w nadchodzących latach będzie musiał nie tylko doskonalić opiekę 

medyczną, ale też sprostać wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa (np. zagwarantować 

dostępność usług publicznych dla osób starszych). 

                                                                 
43 Materiały LGD Prowent. 
44 http://www.klinikiserca.pl/pl/about 
45 http://www.szpital.mielec.pl/aktualnosci/484-wielki-przelom-w-kardiologii-na-podkarpaciu.html 
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Źródło: opracowanie własne. 

Regionalna Strategia Innowacji zwraca ponadto uwagę na wpływ infrastruktury komunikacyjnej (dostępności) na 

jakości życia. Z perspektywy MOF istotne jest powiązanie z kluczową dla regionu autostradą A4 oraz połączenie 

z województwem świętokrzyskim. Potrzeby wewnętrzne MOF dotyczą jakości połączeń z Mielcem, pokonania 

bariery komunikacyjnej (Wisłoka) oraz zapewnienia bezpieczeństwa na drogach lokalnych (w tym kwestie 

chodników, oświetlenia i ścieżek rowerowych). 
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4. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT wskazuje na najważniejsze zagadnienia i problemy, które zidentyfikowane zostały w diagnozie 

MOF (w tym także podczas ustaleń warsztatowych). Stanowi tym samym podsumowanie części diagnostycznej i 

punkt wyjścia do określenia wspólnych dla MOF priorytetów i kierunków działań. Zagadnienia prezentowane są 

w następującym układzie: mocne i słabe strony dotyczą cech wewnętrznych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Mielca, natomiast szanse i zagrożenia opisują procesy zachodzące w jego otoczeniu.46  

Mocne strony MOF Słabe strony MOF 

 Z sukcesem rozwinięta Specjalna Strefa 
Ekonomiczna – kapitał zagraniczny i zakłady 
przemysłowe, w tym oparte na nowoczesnych 
technologiach  

[rozdziały 3.5, 3.5, 3.6, 3.7] 

 Powiązane z gospodarką kształcenie zawodowe w 
Mielcu; 

[rozdziały 3.1, 3.7] 

 Działalność instytucji otoczenia biznesu: Agencji 
Rozwoju Regionalnego, Inkubatorów, SSE Euro-
Park Mielec (oddział ARP S.A.) oraz RCTNTW, 
których doświadczenie można wykorzystać w 
przestrzeni MOF 

[rozdział 3.7] 

 Wysoka na tle województwa aktywność społeczna 
oraz wydarzenia kulturalne 

[rozdział 3.2] 

 Dobre wyniki edukacji i wysokie na tle regionu 
czytelnictwo 

[rozdziały 3.1, 3.2] 

 Suburbanizacja, świadcząca o przyjaznych 
warunkach do zamieszkania w otoczeniu Mielca. 

[rozdział 3.1] 

 Zagrożenie wykluczeniem społecznym, nadal 
istotny poziom bezrobocia, wzrost liczebności 
grup zależnych i zagrożonych problemami oraz 
niedobór adekwatnego zaplecza dla ich 
wspierania 

[rozdział 3.2] 

 Niedobór infrastruktury przedszkolnej 

[rozdział 3.2] 

 Słabo rozwinięta infrastruktura kanalizacyjna 
(obszar wiejski) oraz problemy techniczne z 
infrastrukturą wodociągową i melioracją 

[rozdział 3.4] 

 Niedobory bazy sportowo-rekreacyjnej, 
zaplecza dla edukacji ekologicznej oraz 
zagospodarowanej przestrzeni dla integracji i 
rekreacji 

[rozdział 3.3, 3.4] 

 Niedostateczny poziom sprawności i 
bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych 
spajających MOF oraz transportu publicznego 

[rozdział 3.4] 

Szanse dla MOF Zagrożenia dla MOF 

 Poprawa dostępności komunikacyjnej (autostrada 
A4 i połączenie z nią, planowana modernizacja 
linii kolejowej oraz budowana droga obwodowa 
Mielca) 

[rozdział 3.4] 

 Szanse na przyciągnięcie nowego kapitału również 
dzięki już istniejącym zakładom i kadrze 

[rozdział 3.7] 

 Polityka skierowana na wsparcie biegunów 
wzrostu oraz ich obszarów funkcjonalnych 

[rozdział 2] 

 Konkurencja o inwestorów m.in. ze strony 
innych ośrodków województwa 
podkarpackiego, których dostępność również 
poprawia się wraz z realizacją A4 

[rozdział 3.4] 

 Przyciąganie wykwalifikowanych kadr przez 
większe miasta (rosnąca aktywność miast w 
tym zakresie, np. Poznania) 
[rozdział 3.1] 

 Ograniczenie ulg dla biznesu w ramach SSE – w 
dalszej przyszłości 

                                                                 
46 Przy poszczególnych zapisach w tabeli SWOT podano nawiasach numery podrozdziałów Strategii MOF, do których odwołują 
się zapisy. 
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 Wsparcie dla inteligentnych specjalizacji 
województwa47, w które to specjalizacje  
„wpisuje” się MOF oraz dalszy rozwój Doliny 
Lotniczej 

[rozdział 3.7] 

 Wsparcie dla ochrony i wykorzystania zasobów 
przyrody (w tym obszarów Natura 2000) – 
możliwość ugruntowania pozycji MOF jako 
zachodniej „bramy” Puszczy Sandomierskiej i bazy 
dla planowanego Szlaku Słowiańskiego Doliną 
Wisłoki 

[rozdziały 2.5, 3.3, 3.4] 

[rozdział 3.5] 

 

                                                                 
47 Wyznaczone w Regionalnej Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
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5. CELE ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU 
FUNKCJONALNEGO MIELCA 

Strategia zawiera trzy poziomy celów: 

1. Poziom celu głównego – w najbardziej ogólny sposób określa stan docelowy MOF, po realizacji Strategii, cel 

główny jest jednocześnie najważniejszym celem; 

2. Poziom celów strategicznych – cele strategiczne są dekompozycją celu głównego, wskazują na zasadnicze 

obszary problemowe, z którymi związana jest realizacja Strategii; 

3. Poziom priorytetów – priorytety przybliżają logikę interwencji (osiągania celów) do kierunków działań i 

projektów.  

Zarówno cele strategiczne, jak i priorytety są współzależne a ich osiąganie oraz realizacja są wzajemnie 

warunkowane. Cel główny Strategii określono następująco:  

Wzmocnienie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego  

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca. 

Cel główny realizowany będzie przez trzy cele strategiczne: 

Cel I Wzrost konkurencyjności gospodarczej – nowoczesna 

gospodarka wykorzystuje zasoby endogenne w celu osiągnięcia jak 

najlepszej pozycji konkurencyjnej jednostki terytorialnej w układach 

krajowych i międzynarodowych. Konkurencyjność gospodarcza w 

przypadku Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca rozumiana jest 

przez pryzmat kluczowych procesów: 

 wykorzystania sukcesu, jakim było dokonanie transformacji 

gospodarczej po 1989 r.; 

 wykorzystanie „nowego” potencjału gospodarczego dla 

budowania przewag w zakresie rozwoju innowacji w biznesie, a 

także sieciowej współpracy biznesu i instytucji otoczenia; 

 wzmocnienia potencjału przedsiębiorczości, w oparciu o 

funkcjonujące firmy i instytucje (w tym sukces SSE), ale także 

dynamicznie rozwijające się środowisko badawczo-rozwojowe i 

edukacyjne.    

Efekty wzrostu konkurencyjnej gospodarki powinny być zgodne z 

oczekiwaniami zawartymi w strategii Podkarpackie 2020 oraz RSI, w 

szczególności w zakresie: rozwoju innowacji i branż opartych o wysokie technologie (głównie przemysł lotniczy), 

rozwoju usług około biznesowych, wzrostu przedsiębiorczości i liczby atrakcyjnych miejsc pracy.   

Cel II Wzrost jakości życia – zagadnienie jakości życia istotne jest z punktu widzenia mieszkańców, ale coraz 

częściej warunkuje ono działalność gospodarczą. To, ogólnie mówiąc, społeczno-kulturowo-przyrodnicze warunki 

środowiska lokalnego tworzą tzw. możliwości spędzenia wolnego czasu, na których zależy wszystkim 

mieszkańcom danego obszaru. MOF powinien dostarczać swoim mieszkańcom (w tym przedsiębiorcom) 

możliwie najwyższej jakości usługi publiczne, od edukacji na początkowym etapie życia, poprzez możliwości 

realizacji ambicji zawodowych i pasji indywidualnych, poprzez wsparcie społeczne dla grup potrzebujących, 

kończąc na nowoczesnych przestrzeniach spędzania wolnego czasu.  

Rysunek 1. Cele strategiczne MOF Mielca 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wzrost 
jakości życia
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Tego typu podejście jest spójne ze Strategią Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, której zapisy, w 

kontekście Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca, dotyczą: dostępności do usług publicznych, rozwoju 

kontaktów kulturalnych, rozwoju oferty wolnego czasu, wzrostu atrakcyjności turystycznej, rewitalizacji. W 

szerszym znaczeniu Strategia zakłada wzrost jakości życia, poprawę jakości środowiska przyrodniczego i 

zwiększenie potencjału turystycznego.   

Cel III Spójność komunikacyjna – w tym celu istotą działań jest nowoczesna sieć powiązań komunikacyjnych 

(wraz z niezbędną infrastrukturą), które ułatwią funkcjonowanie i rozwój MOF, w szczególności w zakresie: 

integracji rynków pracy, poprawy dostępności do usług publicznych, integracji biznesowej i społecznej. 
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6. PRIORYTETY INTERWENCJI I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

W ramach celów strategicznych realizowane będą 

priorytety, których charakter odpowiada jednemu 

bądź dwóm celom strategicznym. Wyznaczono 

łącznie pięć priorytetów (Rysunek 2). Dla priorytetów 

wyznaczono z kolei kierunki działań. 

Priorytet 1. Wsparcie przedsiębiorczości – odnosi 

się do najważniejszych kwestii związanych ze 

wsparciem podmiotów prywatnych, tworzeniem 

warunków dla lokalizacji oraz rozwojem otoczenia 

biznesu. 

Priorytet 2. Edukacja – uwzględnia zarówno 

działania inwestycyjne, jak i potrzebę realizacji 

przedsięwzięć miękkich, ukierunkowanych na 

kompetencje i kwalifikacje zdobywane przez całe 

życie. Priorytet będzie realizowanych dla 

osiągnięcia dwóch celów strategicznych. 

Priorytet 3. Rozwój społeczny – ten priorytet 

koncentruje się na instytucjach społecznych oraz 

charakterze i efektach ich działalności. Jednym z 

ważniejszych efektów, których należy spodziewać się w wyniku realizacji priorytetu będzie wzrost integracji 

społecznej. 

Priorytet 4. Infrastruktura ochrony środowiska – ten priorytet wiąże się z celem „wzrost jakości życia”. Jego 

głównym zadaniem dbałość o zachowanie bioróżnorodności MOF (wraz z uwzględnieniem powiązań 

przyrodniczych MOF z innymi obszarami), rozwój infrastruktury związanej z edukacją i promocją ochrony 

przyrody w powiązaniu z rekreacją oraz poprawa jakości wody. 

Priorytet 5. Bezpieczne ciągi komunikacyjne – w priorytecie realizującym trzeci cel strategiczny przewiduje się 

inwestycje komunikacyjne poprawiające dostęp do rynku pracy i usług publicznych w ramach MOF. 

W kolejnym rozdziale prezentowane są główne kierunki działań w ramach priorytetów.  

  

Rysunek 2. Priorytety interwencji MOF Mielca 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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6.1. PRIORYTET 1. WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Priorytet dotyczy działań w Celu I nakierowanych na sferę gospodarczą. W szczególności ważne będą działania 

zwiększające potencjał instytucji otoczenia biznesu, rozwój oferty około biznesowej ukierunkowanej na istniejące 

firmy oraz mieszkańców chcących zakładać własne przedsiębiorstwa. Istotnym elementem realizacji tego 

priorytetu powinny być działania nakierowane dla branże i sektory innowacyjne. 

Realizowane główne kierunki działań przyczynią się do „rozprzestrzeniania” rozwoju gospodarczego z bieguna 

(Mielca) do obszaru funkcjonalnego (przełamywanie silnej koncentracji nowej działalności w Mielcu i 

zmniejszenie uciążliwości wynikających z nadmiernego skupienia zakładów przemysłowych w samym mieście): 

1.1 Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej – kompleksowe przygotowanie nowych terenów 

inwestycyjnych, rozwijających i uzupełniających obecnie funkcjonującą infrastrukturę gospodarczej 

MOF w Mielcu. 

1.2 Promocja gospodarcza i budowanie wizerunku – działania promocyjne skierowane przede 

wszystkim do branż powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami województwa oraz promowanie 

internacjonalizacji. Przedsięwzięcia będą koncentrowały się również na wykorzystaniu nowej szansy na 

wzmocnienie rozwoju gospodarczego, jaką tworzy zwiększająca się dostępność transportowa 

województwa. 

1.3 Infrastruktura i otoczenie biznesu – wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie MŚP w 

dostępie do kapitału i wiedzy. Tworzenie przestrzeni i zaplecza dla rozwoju sektora MŚP. Inkubacja 

przedsiębiorczości na obszarze funkcjonalnym z wykorzystaniem struktur organizacyjnych już 

istniejących na terenie Mielca (Inkubatory INtech, Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych 

Technologii Wytwarzania). Pozwoli to na wzmocnienie procesów rozprzestrzeniania korzyści z 

funkcjonowania nowoczesnej infrastruktury wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie MOF. 

6.2. PRIORYTET 2. EDUKACJA 

Ten priorytet będzie wspierał realizację dwóch celów strategicznych – Wzrost konkurencyjności gospodarczej i 

Wzrost jakości życia. Z jednej strony działania w sferze edukacyjnej będą nakierowane na wzrost 

przedsiębiorczości, edukację i rozwój postaw przedsiębiorczych, z drugiej zaś na edukację ogólną poprzez rozwój 

bazy edukacyjnej. Znajduje to odzwierciedlenie w głównych kierunkach działań, których realizacja prowadzić 

będzie do kompleksowego rozwoju kapitału ludzkiego w MOF i tworzyć korzystne uwarunkowania dla 

wzmacniania regionalnych specjalizacji: 

2.1 Rozwój kompetencji biznesowych – działania z zakresu pobudzania przedsiębiorczości, (m.in. 

kampanie, doradztwo, szkolenia), doskonalenia umiejętności kadr w przedsiębiorstwach oraz rozwoju 

kształcenia zawodowego. Rozwój takiej działalności instytucji już obecnych na terenie MOF. 

2.2 Dostęp do wysokiej jakości edukacji – budowa i modernizacja przedszkoli, placówek edukacyjnych 

nauczania podstawowego i gimnazjalnego jako tworzenie niezbędnego zaplecza dla wzmacniania 

kapitału ludzkiego MOF i przeciwdziałania marginalizacji. Wprowadzanie programów wyrównawczych 

oraz rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży. W tym kierunku działań znajdą się również 

przedsięwzięcia na rzecz edukacji ekologicznej.48 

                                                                 
48 W priorytecie czwartym niniejszej strategii przewidziano ponadto tworzenie zaplecza potrzebnego do tych zadań oraz inne 
powiązane kierunki działań. 
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6.3. PRIORYTET 3. ROZWÓJ SPOŁECZNY 

Priorytet realizowany jest w ramach celu II Wzrost jakości życia. W jego obszarze będą mieściły się wszystkie 

działania związane z rozwojem kultury, sportu, rekreacji oraz opieki społecznej i wsparcia grup szczególnie 

potrzebujących. Tego typu działania będą kształtowały i umacniały kapitał społeczny, jaki wytworzył się w MOF 

Mielca. 

Atrakcyjność mieszkaniowa i inwestycyjna każdego miejsca uzależnione są od dostępności przestrzeni dla 

wypoczynku, spotkań i spędzania wolnego czasu. Im bardziej oferta w zakresie tego rodzaju przestrzeni jest 

zdywersyfikowana tym lepiej.  

W ramach priorytetu trzeciego realizowanych będzie pięć głównych kierunków działań: 

3.1 Przestrzenie aktywnego wypoczynku – rozbudowa, budowa i modernizacja infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej oraz przestrzeni do rekreacji na terenie MOF, poprzez które możliwe będzie 

wspieranie aktywności i integracji społecznej oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej (m.in. wsparcie 

wydarzeń lokalnych i tych o szerszym oddziaływaniu,). Dbałość o te aspekty nawiązuje do drugiej 

inteligentnej specjalizacji województwa – wysokiej jakości życia. Działania w ramach tego kierunku 

mogą być elementem rewitalizacji przestrzeni zdegradowanych; 

3.2 Integracja społeczna w MOF – działania wobec grup zagrożonych marginalizacją (m.in. ze względów 

ekonomicznych, zdrowotnych), które będą zapobiegać i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Wraz 

z potrzebnym do tych działań zapleczem „twardym”. 

3.3 Kultura w MOF – wsparcie wydarzeń kulturalnych (wzmocnienie i usystematyzowanie 

dotychczasowych wydarzeń kulturalnych) i działania na rzecz synchronizacji w ramach całego MOF. 

Działania na rzecz budowania tożsamości lokalnej mieszkańców oraz rozwoju ośrodków i instytucji o 

istotnym oddziaływaniu na cały obszar MOF. Sieciowanie działalności kulturalnej. 

3.4 Ochrona i konserwacja dóbr kultury MOF – działania na rzecz zachowania i przywrócenia dawnej 

świetności obiektom i zabytkom stanowiącym dorobek kulturalny regionu; 

3.5 Wzmacnianie organizacji pozarządowych – sieciowanie NGO w ramach MOF, wsparcie dla 

oddolnych inicjatyw pozarządowych wspierających realizację celów Strategii MOF; 

Wśród narzędzi realizacji podkreślić należy rewitalizację, tj. kompleksowe działania miękkie i twarde, które 

nakierowane będą na ożywienie zdegradowanych terenów MOF i zmianę ich funkcji. Właśnie ze względu na tą 

kompleksowość, projekty rewitalizacyjne dla MOF realizować będą szereg kierunków działań, należących do 

różnych priorytetów Strategii. 

6.4. PRIORYTET 4. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Wyróżnienie tego priorytetu w ramach Celu II wynika z potrzeby poprawy jakości życia mieszkańców poprzez 

zachowanie bioróżnorodności MOF z jednoczesnym poszerzeniem funkcji rekreacyjnej oraz poprawy dostępu do 

czystej i zdrowej wody. Wyposażenie w sprawną infrastrukturę wpływa korzystnie nie tylko na atrakcyjność 

mieszkaniową, ale i inwestycyjną obszaru. 

Dla osiągnięcia celu wysokiej jakości wody w MOF potrzebne są kompleksowe działania inwestycyjne – 

odziaływanie w tym samym czasie na różne elementy infrastruktury, w różnych miejscach MOF Mielca oraz o 

szerokim zasięgu oddziaływania. Dla osiągnięcia tego celu zaplanowano trzy główne kierunki działań: 

4.1. Inwestycje na rzecz ochrony bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i promowania ochrony 

przyrody – dla zachowania bogactwa przyrodniczego województwa podkarpackiego i wykorzystania 

Id: 8590E5D3-CC6D-4DF0-A1CE-77BC7C210032. Projekt



Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca 

      Strona 37 

(zagospodarowania) go jako potencjał. Kierunek nawiązuje do obecności różnych form ochrony 

przyrody na terenie MOF (i w jego sąsiedztwie – Natura 2000) oraz potrzeby ich usieciowienia (m.in. 

szlakami) i stworzenia infrastruktury edukacyjnej na ten temat. 

4.2. Czysta i zdrowa woda w MOF – w ramach tego kierunku realizowane będą inwestycje w budowę i 

modernizację sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej wraz z 

infrastrukturą technologiczną (np. ujęciami wody i stacjami jej uzdatniania); 

4.3. Melioracja i działania towarzyszące – na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego (zabezpieczenia 

przed podtopieniami) i ochrony środowiska oraz w powiązaniu z małą retencją, która jest potrzebą 

ogólnokrajową. 

6.5. PRIORYTET 5. BEZPIECZNE CIĄGI KOMUNIKACYJNE 

Jest to priorytet realizowany w celu trzecim Strategii. Ze względu na charakter przewidzianej interwencji, jego 

wyróżnienie wynika z potrzeby likwidacji barier i zagrożeń komunikacyjnych, pojawiających się w MOF. 

Bezpieczne ciągi komunikacyjne to także efektywny system połączeń pomiędzy głównymi ośrodkami życia 

społeczno-gospodarczego w MOF oraz przyjazny publiczny transport zbiorowy. Działania, podejmowane w 

ramach głównych kierunków, mają tym samym stymulować rozprzestrzenianie się pozytywnych impulsów 

rozwojowych wewnątrz MOF: 

5.1 Transport publiczny w MOF – kierunek istotny ze względu na spójność społeczną obszaru, jak i 

dbałość o środowisko (ograniczanie emisji). W zakresie tego kierunku znajdą się m.in. działania 

dotyczące rozwoju sieci komunikacji publicznej, rozbudowy i modernizacji taboru oraz infrastruktury 

towarzyszącej (w tym przystankowej i pętli). Dla skutecznej realizacji tego działania konieczne będą 

również inwestycje drogowe – warunkujące sprawność i bezpieczeństwo transportu publicznego i 

możliwość jego rozwoju. 

5.2. Sieć bezpiecznych połączeń drogowych – w ramach tego kierunku prowadzona będzie 

modernizacja i rozbudowa systemu dróg (w tym również ciągów pieszo-jezdnych) łączących ważne 

ośrodki życia społeczno-gospodarczego MOF, ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu do zakładów 

pracy instytucji publicznych położonych w Mielcu, Specjalnej Strefy Ekonomicznej EOROPARK Mielec 

oraz nowych stref aktywności gospodarczej. 

5.3. Sieć bezpiecznych dróg rowerowych – nie tylko drogi dla samochodów ale również trasy rowerowe 

mają spajać MOF. Inwestycje w tym zakresie będą w pierwszej kolejności dotyczyły budowy spójnej 

sieci tras na obszarze funkcjonalnym, która będzie łączyć z istniejącym i rozwijanym system dróg 

rowerowych w Mielcu. Trasy rowerowe służyć mają codziennym dojazdom do centrów świadczenia 

usług i miejsc pracy (alternatywa dla komunikacji samochodowej), ale szerszy system będzie też 

zwiększał dostępność i atrakcyjność obszarów przyrodniczych MOF. W ramach tego kierunku 

przewidywana jest również infrastruktura towarzysząca (np. parkingi rowerowe). 
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7. SPÓJNOŚĆ Z PONADLOKALNYMI DOKUMENTAMI 
STRATEGICZNYMI 

7.1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA – PODKARPACIE 

2020 

Cele strategiczne  
Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 

Cele strategiczne Strategii Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Mielca 

KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA  
Cel 1 Rozwijanie przewag regionu w oparciu o kreatywne 
specjalizacje jako przejaw budowania konkurencyjności krajowej i 
międzynarodowej 

I.  Wzrost konkurencyjności gospodarczej 

KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY  
Cel 2 Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jako czynników: 
innowacyjności regionu oraz poprawy poziomu życia mieszkańców 

I.  Wzrost konkurencyjności gospodarczej 
II. Wzrost jakości życia 

SIEĆ OSADNICZA  
Cel 3 Podniesienie dostępności oraz poprawa spójności 
funkcjonalno-przestrzennej jako element budowania potencjału 
rozwojowego regionu 

I.  Wzrost konkurencyjności gospodarczej 
II. Wzrost jakości życia 
III. Spójność komunikacyjna 

ŚRODOWISKO I ENERGETYKA  
Cel 4 Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów z 
poszanowaniem środowiska naturalnego sposobem na zapewnienie 
bezpieczeństwa i dobrych warunków życia mieszkańców oraz 
rozwoju gospodarczego województwa 

II. Wzrost jakości życia 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Priorytety i cele operacyjne  
Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 

Priorytety Strategii Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Mielca 

Priorytet 1.1. Przemysł  
Cel: Przemysł nowoczesnych technologii wzmacniający 
konkurencyjność regionalnej gospodarki 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 

 

Priorytet 1.2. Nauka, badania i szkolnictwo wyższe  
Cel: Rozwój konkurencyjnego szkolnictwa wyższego i sfery 
badawczo-rozwojowej jako kluczowych czynników stymulujących 
rozwój regionu 

- 

Priorytet 1.3. Turystyka  
Cel: Budowa konkurencyjnej, atrakcyjnej oferty rynkowej opartej na 
znacznym potencjale turystycznym regionu 

P4 Infrastruktura ochrony środowiska 

Priorytet 1.4. Rolnictwo  
Cel: Poprawa konkurencyjności sektora rolno - spożywczego 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 

 

Priorytet 1.5. Instytucje otoczenia biznesu  
Cel: Rozwój przedsiębiorczości poprzez ofertę instytucji otoczenia 
biznesu 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 

 

Priorytet 2.1. Edukacja  
Cel: Dostosowanie systemu edukacji do aktualnych potrzeb i wyzwań 
przyszłości 

P2 Edukacja 

 

Priorytet  2.2. Kultura i dziedzictwo kulturowe  
Cel: Rozwinięty i efektywnie wykorzystany potencjał kulturowy 
regionu 

P3 Rozwój społeczny 

Priorytet  2.3. Społeczeństwo obywatelskie  
Cel: Wzmocnienie podmiotowości obywateli, rozwój instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie ich wpływu na życie 
publiczne 

P3 Rozwój społeczny 

Priorytet 2.4. Włączenie społeczne  P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
P3 Rozwój społeczny 
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Cel: Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji 
społecznej w regionie 

Priorytet 2.5. Zdrowie publiczne  
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa 
poprzez poprawę dostępności i jakości funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia 

P3 Rozwój społeczny 

Priorytet  2.6. Sport powszechny  
Cel: Zwiększenie aktywności ruchowej oraz rozwoju 
psychofizycznego społeczeństwa 

P3 Rozwój społeczny 

Priorytet 3.1. Dostępność komunikacyjna  
Cel: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej 
województwa ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa jako 
ponadregionalnego ośrodka wzrostu 

P5 Bezpieczne ciągi komunikacyjne 

Priorytet 3.2. Dostępność technologii informacyjnych  
Cel: Rozbudowa wysokiej jakości sieci telekomunikacyjnej oraz 
zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych na terenie 
całego województwa 

- 

Priorytet 3.3. Funkcje metropolitalne Rzeszowa Cel: Wzmacnianie 
pozycji Rzeszowa w przestrzeni krajowej i europejskiej dynamizujące 
procesy rozwojowe w obrębie województwa 

- 

Priorytet 3.4. Funkcje obszarów wiejskich  
Cel: Obszary wiejskie - wysoka jakość przestrzeni do zamieszkania, 
pracy i wypoczynku 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
P2 Edukacja 
P3 Rozwój społeczny 
P5 Bezpieczne ciągi komunikacyjne 

Priorytet 3.5. Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów 
wzrostu  
Cel: Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja funkcji 
biegunów wzrostu, w tym ośrodków subregionalnych w wymiarze 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
P5 Bezpieczne ciągi komunikacyjne 

Priorytet 4.1. Zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom oraz 
usuwanie ich negatywnych skutków  
Cel: Zabezpieczenie mieszkańców województwa podkarpackiego 
przed negatywnymi skutkami zagrożeń wywołanych czynnikami 
naturalnymi oraz wynikającymi z działalności człowieka 

- 

Priorytet 4.2. Ochrona środowiska  
Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu środowiska oraz 
zachowanie bioróżnorodności poprzez zrównoważony rozwój 
województwa 

P4 Infrastruktura ochrony środowiska 

Priorytet 4.3. Bezpieczeństwo energetyczne i racjonalne 
wykorzystanie energii  
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i efektywności 
energetycznej województwa podkarpackiego… 

- 

Źródło: opracowanie własne. 
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7.2. KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-

2020: REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE 

Cele strategiczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-
2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 

Cele strategiczne Strategii Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Mielca 

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów I.  Wzrost konkurencyjności gospodarczej 
II. Wzrost jakości życia 
III. Spójność komunikacyjna 

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie 
marginalizacji obszarów problemowych 

I.  Wzrost konkurencyjności gospodarczej 
II. Wzrost jakości życia 
 

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

- 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Kierunku działań Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-
2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 

Priorytety Strategii Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Mielca 

1.1. Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich 
i integracja obszarów funkcjonalnych 

- 

1.2. Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów 
rozwojowych i zwiększania ich absorpcji poza miastami 
wojewódzkimi 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
P5 Bezpieczne ciągi komunikacyjne 

1.3. Budowa podstaw konkurencyjności województw - działania 
tematyczne 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
P2 Edukacja 
P3 Rozwój społeczny 

2.1. Wzmacnianie spójności w wymiarze krajowym P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
P2 Edukacja 
P3 Rozwój społeczny 

2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu 
mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
P2 Edukacja 
P3 Rozwój społeczny 
P4 Infrastruktura ochrony środowiska 

2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów 
tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
P2 Edukacja 
P3 Rozwój społeczny 

2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem 
obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic 
UE 

- 

2.5. Zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków 
wojewódzkich na obszarach o najniższej dostępności 

- 

3.1. Wzmocnienie strategicznego wymiaru polityki regionalnej - 

3.2. Poprawa jakości zarządzania politykami publicznymi, w tym 
właściwe ich ukierunkowanie terytorialne 

- 

3.3. Przebudowa i wzmocnienie koordynacji w systemie 
wieloszczeblowego zarządzania 

- 

3.4. Wzmocnienie budowy kapitału społecznego dla rozwoju 
regionalnego w oparciu o sieci współpracy między różnymi aktorami 
polityki regionalnej 

- 

Źródło: opracowanie własne. 
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7.3. STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020 

Obszary interwencji Strategii Rozwoju Kraju 2020 
Cele strategiczne Strategii Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Mielca 

1. Sprawne i efektywne państwo II. Wzrost jakości życia 
III. Spójność komunikacyjna 

2. Konkurencyjna gospodarka I.  Wzrost konkurencyjności gospodarczej 
II. Wzrost jakości życia 
III. Spójność komunikacyjna 

3. Spójność społeczna i terytorialna II. Wzrost jakości życia 
III. Spójność komunikacyjna 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Cele rozwojowe Strategii Rozwoju Kraju 2020 
Priorytety Strategii Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Mielca 

1.1 Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem - 

1.2 Zapewnienie środków na działania rozwojowe - 

1.3 Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych 
potrzeb i aktywności obywatela 

P2 Edukacja 
P3 Rozwój społeczny 
P5 Bezpieczne ciągi komunikacyjne 

2.1 Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej P1 Wsparcie przedsiębiorczości 

2.2 Wzrost wydajności gospodarki P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
P2 Edukacja 

2.3 Zwiększenie innowacyjności gospodarki P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
P2 Edukacja 

2.4 Rozwój kapitału ludzkiego P2 Edukacja 
P3 Rozwój społeczny 
P5 Bezpieczne ciągi komunikacyjne 

2.5 Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych P3 Rozwój społeczny 

2.6 Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko P4 Infrastruktura ochrony środowiska 

2.7 Zwiększenie efektywności transportu P5 Bezpieczne ciągi komunikacyjne 

3.1 Integracja społeczna P2 Edukacja 
P3 Rozwój społeczny 

3.2 Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług 
publicznych 

P2 Edukacja 
P3 Rozwój społeczny 

3.3 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia 
rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego 
wykorzystania potencjałów regionalnych 

P5 Bezpieczne ciągi komunikacyjne 

Źródło: opracowanie własne. 
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8. ZAŁOŻENIA REALIZACJI STRATEGII 

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca będzie podstawą wspólnych działań samorządów w celu 

pozyskiwania środków zewnętrznych na jej realizację. Strategia realizowana będzie przede wszystkim za pomocą: 

 środków własnych budżetów j.s.t.; 

 środków na finansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego 2014-2020, w tym szczególnie poprzez mechanizm RIT. 

 środków z krajowych programów operacyjnych, w tym Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2014-2020;  

 ew. środków prywatnych, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Strategia opracowana w partnerstwie samorządów gminnych MOF wskazuje elementy o szczególnym znaczeniu 

z punktu widzenia całości obszaru. Zgodnie ze sztuką, powinno to znajdować odzwierciedlenie w aktualizowanych 

strategiach lokalnych (gminnych). Strategia MOF nie nakłada jednak żadnych ograniczeń wobec strategii 

gminnych, które mogą odwoływać się również do innych zagadnień o znaczeniu lokalnym. 

Odpowiedzialność za realizację Strategii spoczywa na samorządach, choć w realizacji udział brać mogą również 

ich partnerzy (tak lokalni, jak i spoza MOF). Forma realizacji opiera się na zasadzie partnerstwa – oznacza to, że 

cztery samorządy lokalne traktowane będą na równi w planowaniu wspólnych przedsięwzięć MOF. Oznacza to 

zarazem współodpowiedzialność uczestników porozumienia za aktywność realizacji Strategii. 

9. ZAŁOŻENIA MONITORINGU 

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca będzie monitorowana w cyklu dwuletnim. W tym celu 

będzie powołany Komitet Monitorujący (złożony z przedstawicieli gmin MOF). W zakres zadań Komitetu będą 

wchodziły m.in.: 

 prace związane z koordynacją, przygotowaniem i upublicznieniem „Raportu z realizacji Strategii”; 

 opiniowanie „Raportu z realizacji Strategii”, dyskusja i wyciąganie wniosków dla działań władz lokalnych 

w zakresie realizacji Strategii; 

 opiniowanie bieżących działań związanych z realizacją Strategii (projektów). 

W tym cyklu zwięźle przedstawiane powinny być postępy z realizacji projektów finansowanych w ramach 

mechanizmu RIT (na podstawie ich indywidualnego monitoringu) oraz wspólne przedsięwzięcia realizujące 

strategię MOF także poza mechanizmem RIT. Przedstawione zostaną również zasadnicze wskaźniki 

monitorowania Strategii, których propozycje zawarto poniżej. 

Monitorowanie celu głównego, który w sposób najbardziej ogólny sposób określa stan docelowy MOF, opiera 

się na wykorzystaniu dwóch wskaźników: 

 Zmiana liczby ludności (liczba ludności w danym roku, jako % liczby ludności w roku bazowym przyjęcia 

Strategii) – wykorzystanie tego wskaźnika bazuje na założeniu, że poprawa warunków gospodarczych i 

społecznych na obszarze MOF przełoży się na większą atrakcyjność dla mieszkańców. To z kolei przełoży 

się na zwiększenie liczby ludności (ew. przy nasileniu ogólnokrajowych negatywnych zmian 

demograficznych – ograniczenie spadku). 

 Dochody własne budżetów gmin MOF (łącznie) w przeliczeniu na 1 mieszkańca – dochody własne 

wskazują na poziom lokalnej bazy ekonomicznej. Ze względu na wchodzące w skład dochodów własnych 
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udziały w pobieranych centralnie PIT oraz CIT, poziom tego wskaźnika odnosi się do zamożności 

mieszkańców i obrotów firm. 

Monitorowanie celów strategicznych, które odnoszą się do najważniejszych z punktu widzenia strategii MOF 

obszarów problemowych, oparte jest o następujące główne wskaźniki: 

 Cel I Wzrost konkurencyjności gospodarczej 

o Liczba pracujących w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców – wskaźnik donosi się do aktywności 

i potencjału lokalnego rynku pracy. 

o Liczba firm z udziałem kapitału zagranicznego w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców – 

wskaźnik obrazujący atrakcyjność lokalizacyjną w MOF. 

o Dochody budżetów gminnych (łącznie) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób 

prawnych (CIT) – obrazuje poziom lokalnej bazy gospodarczej. 

 Cel II Wzrost jakości życia 

o Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym. 

o Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności ogółem. 

o Bezrobotni zarejestrowani jako % ludności w wieku produkcyjnym. 

 Cel III Spójność komunikacyjna 

o Procent sołectw w MOF z przystankiem komunikacji zbiorowej i funkcjonującym połączeniem 

autobusowym do Mielca (dane własne samorządów).  

o Łączna długość sieci dróg rowerowych (w km na 10.000 mieszkańców). 

o Odsetek taboru świadczącego usługi publicznej komunikacji zbiorowej na terenie MOF i 

spełniającego normę EURO 5 lub wyższą (dane własne samorządów/operatora). 

O ile nie zaznaczono inaczej, dla wszystkich przytoczonych wyżej propozycji wskaźników źródłem danych jest BDL 

GUS. Wartości powinny być prezentowane przede wszystkim dla MOF jako całości. Przy informowaniu o realizacji 

Strategii konieczne jest nie tylko określenie wartości wskaźnika (zasadniczo wg. najaktualniejszych dostępnych 

danych), ale też odniesienie się do poziomu tego wskaźnika w roku bazowym – tj. w roku przyjęcia Strategii. 

System monitoringu celów może ulec zmianom, np. wraz z możliwościami rozszerzenia wskaźników, przy 

założeniu, że przynajmniej częściowo nadal możliwe będzie odniesienie się do poziomu bazowego – tj. wartości 

z roku przyjęcia Strategii. 
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11. ZAŁĄCZNIK 1. SPÓJNOŚĆ STRATEGII MOF Z LOKALNYMI 
DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

11.1. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU MIELECKIEGO NA LATA 

2014-2020 

Cele strategiczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Mieleckiego na 
Lata 2014-202049 

Cele strategiczne Strategii Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Mielca 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności oraz 
rozwój gospodarki powiatu 

I.  Wzrost konkurencyjności gospodarczej 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i społecznego II. Wzrost jakości życia 

Cel strategiczny 3. Wzmocnienie dostępności transportowej i poprawa 
jakości infrastruktury publicznej 

II. Wzrost jakości życia 
III. Spójność komunikacyjna 

Cel strategiczny 4. Poprawa atrakcyjności środowiska kulturowego i 
naturalnego powiatu 

II. Wzrost jakości życia 

Zapis celów strategicznych Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca jest spójny z zapisem celów 
strategicznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Mieleckiego na Lata 2014-2020. 

 

Cele szczegółowe projektu Strategii Rozwoju Powiatu Mieleckiego na 
Lata 2014-202050 

Priorytety Strategii Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Mielca 

Cel szczegółowy 1.1 Zwiększenie dostępności do infrastruktury sektora 
B+R oraz rozwoju gospodarki 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
 

Cel szczegółowy 1.2 Zwiększenie intensywności współpracy sektora B+R i 
gospodarki 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
 

Cel szczegółowy 1.3 Poprawa struktury rolnictwa na terenie powiatu - 

Cel szczegółowy 2.1 Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu - 
Cel szczegółowy 2.2 Poprawa dostępności do dobrze rozwiniętych usług 
publicznych 

P3 Rozwój społeczny 
 

Cel szczegółowy 2.3 Zwiększenie efektywności działania organizacji 
pozarządowych oraz instytucji ekonomii społecznej 

P3 Rozwój społeczny 
 

Cel szczegółowy 3.1 Wzmocnienie dostępności transportowej wewnątrz i 
na zewnątrz powiatu 

P5 Bezpieczne ciągi komunikacyjne 

Cel szczegółowy 3.2. Poprawa dostępności ludności powiatu do 
podstawowej infrastruktury publicznej i komunalnej 

- 
 

Cel szczegółowy 4.1 Poprawa stanu zasobów środowiskowych i 
zmniejszenie zagrożeń naturalnych 

P4 Infrastruktura ochrony środowiska  

Cel szczegółowy 4.2 Poprawa efektywnego wykorzystania zasobów 
kulturowych 

P3 Rozwój społeczny 
 

Zapis priorytetów Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca jest spójny z zapisem celów szczegółowych 
projektu Strategii Rozwoju Powiatu Mieleckiego na Lata 2014-2020. 

 

                                                                 
49 Do oceny zgodności wykorzystano projekt Strategii Rozwoju Powiatu Mieleckiego na lata 2014-2020 (do konsultacji 
społecznych, w wersji z dn. 16.01.2015 r.). 
50 jw. 
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11.2. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO M. 

MIELEC NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 

Cele strategiczne Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielec 
na Lata 2007-2015 z Prognozą do Roku 2020 

Cele strategiczne Strategii 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Mielca 

Cel strategiczny 1. Utrzymanie odpowiedniego tempa wzrostu rozwoju miasta 
oraz zwiększenie atrakcyjności posiadanego rynku pracy. 

I.  Wzrost konkurencyjności 
gospodarczej 

Cel strategiczny 2. Budowanie wizerunku miasta przyszłości, miejsca gdzie 
warto mieszkać, uczyć się, pracować i wypoczywać. 

I.  Wzrost konkurencyjności 
gospodarczej 
II. Wzrost jakości życia 
III. Spójność komunikacyjna 

Cel strategiczny 3. Zrównoważony rozwój przestrzenny miasta zapewniający 
dbałość o środowisko i zachowanie dóbr kultury. 

II. Wzrost jakości życia 
III. Spójność komunikacyjna 

Cel strategiczny 4. Podniesienie konkurencyjności gospodarczej Mielca w 
regionie Podkarpacia. 

I.  Wzrost konkurencyjności 
gospodarczej 
III. Spójność komunikacyjna 

Cel strategiczny 5. Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału naukowego, 
kulturalnego i środowiskowego dla poprawy jakości życia mieszkańców oraz 
przyciągania nowych mieszkańców do Mielca. 

II. Wzrost jakości życia 
 

Zapis celów strategicznych Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca jest spójny z zapisem celów 
strategicznych Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielec na Lata 2007-2015 z Prognozą do Roku 2020. 

 

Cele operacyjne Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielec 
na Lata 2007-2015 z Prognozą do Roku 2020 

Priorytety Strategii Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Mielca 

Cel operacyjny 1.1. Tworzenie przyjaznego klimatu dla lokowania w mieście 
kapitału inwestycyjnego - szczególnie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej "EURO-
PARK MIELEC" i Mieleckim Parku Przemysłowym oraz rozwoju usług na terenie 
miasta. 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
 

Cel operacyjny 1.2. Wspieranie zwiększania dostępności oraz ułatwianie 
wdrażania nowoczesnych technologii w szkołach, przedsiębiorstwach, firmach 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), w celu polepszenia wyników 
finansowych, 
unowocześnienia produkcji oraz podniesienia konkurencyjności 
przedsiębiorstw. 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
 

Cel operacyjny 1.3. Stworzenie korzystnych warunków finansowych dla rozwoju 
przedsiębiorstw i zakładania nowych podmiotów, modernizację i rozwój 
sektora MSP, przy wykorzystaniu m.in. regionalnych funduszy gwarancyjnych i 
pożyczkowych oraz dotacji z Unii Europejskiej. 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
 

Cel operacyjny 1.4. Wzmacnianie roli instytucji okołobiznesowych pełniących 
funkcje doradcze dla sektora MSP m.in. poprzez wspólne tworzenie programów 
wspierania przedsiębiorczości, rozwijania pomiędzy firmami konsultingowymi 
współpracy ułatwiającej pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej i efektywne 
ich wykorzystanie przez MSP. 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
 

Cel operacyjny 2.1. Wprowadzenie systemu zachęt i instrumentów wsparcia dla 
młodych ludzi kończących różne typy szkół, aby chcieli swoją przyszłość osobistą 
i zawodową związać z Mielcem oraz tworzenie warunków do inwestowania dla 
osób powracających z zagranicy. 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
P2 Edukacja 
 
 

Cel operacyjny 2.2. Przygotowanie, atrakcyjnych terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe, wspieranie zagospodarowania osiedli mieszkaniowych w 
infrastrukturę sportowo-rekreacyjną i bazę kulturową. 

P3 Rozwój społeczny  

Cel operacyjny 2.3. Opracowanie „Strategii Długofalowego Rozwoju Sektora 
Mieszkaniowego na terenie miasta Mielca”, która posłuży do pełnego 
zdiagnozowania zapotrzebowania mieszkaniowego na terenie miasta. 

- 

Cel operacyjny 2.4. Wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia dzieci i 
młodzieży, sprawdzonych systemów ustawicznego kształcenia dorosłych oraz 
programów autorskich, szczególnie w zakresie szkolnictwa zawodowego. 

P2 Edukacja 
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Cel operacyjny 2.5. Wypracowanie polityki transportowej Miasta zawierającej 
długofalowy projekt zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego, z 
uwzględnieniem modernizacji infrastruktury komunikacji miejskiej, również 
pod względem jej dostępności dla wszystkich grup społecznych (osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze). 

P5 Bezpieczne ciągi komunikacyjne 

Cel operacyjny 2.6. Pielęgnowanie środowiska przyrodniczego i 
zagospodarowanie obszarów parkowo – rekreacyjnych. 

P4 Infrastruktura ochrony środowiska 

Cel operacyjny 2.7. Rozwijanie współpracy międzyregionalnej, udział w 
wydarzeniach regionalnych, krajowych i zagranicznych, umożliwiających 
promocję Mielca i jego atrakcji. 

- 

Cel operacyjny 2.8. Wprowadzanie nowoczesnych, innowacyjnych i 
odnawialnych instrumentów finansowych, wspierających projekty miejskie i 
dostarczających rozwiązania w zakresie finansowania projektów dotyczących 
rozwoju i rewitalizacji Miasta. 

- 

Cel operacyjny 2.9. Opracowywanie projektów związanych z rozwojem 
infrastruktury miejskiej i innymi przedsięwzięciami związanymi z realizacją 
celów publicznych. 

P4 Infrastruktura ochrony środowiska 
P5 Bezpieczne ciągi komunikacyjne 

Cel operacyjny 3.1. Zachowanie zasobów różnorodności biologicznej oraz 
zapewnienie powiązań przestrzennych w systemie obszarów zielonych 
szczególnie poprzez rozszerzenie prawnej ochrony przyrody na terenie Miasta. 

P4 Infrastruktura ochrony środowiska 

Cel operacyjny 3.2. Prowadzenie pełnej waloryzacji przyrodniczej i 
wprowadzanie elementów przyrodniczego monitoringu środowiska miasta. 

P4 Infrastruktura ochrony środowiska 

Cel operacyjny 3.3. Łączenie zadań w zakresie ochrony i rekonstrukcji 
przestrzeni przyrodniczej z ochroną i rekonstrukcją obiektów zabytkowych. 

P3 Rozwój społeczny 
P4 Infrastruktura ochrony środowiska 

Cel operacyjny 3.4. Zagospodarowanie rekreacyjne lasów wschodniej części 
miasta w zgodzie z wymogami ochrony przyrody i ochrony środowiska. 

P4 Infrastruktura ochrony środowiska 

Cel operacyjny 3.5. Wykorzystanie nowych technologii w przemyśle i usługach 
skutkujące wzrostem czystości powietrza, wpływające na czystość wód oraz 
gleb. 

P4 Infrastruktura ochrony środowiska 

Cel operacyjny 3.6. Kontynuacja realizacji programu likwidacji niskiej emisji, 
emisji gazów cieplarnianych oraz szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii przyczyniające się do polepszenia jakości powietrza. 

- 

Cel operacyjny 3.7. Wspieranie działań likwidujących przyczyny powstawania 
źródeł silnego zanieczyszczania powietrza w mieście. 

- 

Cel operacyjny 3.8. Przebudowanie i rozbudowa układu komunikacyjnego, 
wprowadzanie alternatywnych środków komunikacji zbiorowej i indywidualnej, 
ze szczególnym uwzględnieniem dróg międzyosiedlowych, parkingów, 
poszerzeniem infrastruktury ścieżek rowerowych. 

P5 Bezpieczne ciągi komunikacyjne 

Cel operacyjny 3.9. Wdrożenie sprawnego systemu monitorowania jakości 
powietrza. 

- 

Cel operacyjny 3.10. Efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, 
odpadami w celu ochrony i poprawy jakości wód podziemnych i zapobieganiu 
zanieczyszczeniom wód powierzchniowych. 

P4 Infrastruktura ochrony środowiska 

Cel operacyjny 3.11. Zmniejszenie zagrożeń powodziowych, m.in. poprzez 
budowę wałów przeciwpowodziowych, utrzymywanie odpowiedniego stanu 
rowów melioracyjnych i rozbudowę systemów wczesnego ostrzegania. 

P4 Infrastruktura ochrony środowiska 

Cel operacyjny 4.1. Integracja systemów transportowych Mielca, pozostałych 
gmin powiatu i sąsiednich ośrodków miejskich, z uwzględnieniem 
potencjalnych możliwości wykorzystania mieleckiego lotniska w przewozach 
krajowych i międzynarodowych. 

P5 Bezpieczne ciągi komunikacyjne 

Cel operacyjny 4.2. Stworzenie systemu zachęt inwestycyjnych, 
przeprowadzanie systematycznych badań gospodarczo-społecznych i 
monitorowanie rynku. 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
 

Cel operacyjny 4.3. Sprzyjanie procesowi tworzenia i restrukturyzacji 
podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w zakresie usług, w celu zwiększenia ich 
produktywności i rentowności. 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
 

Cel operacyjny 4.4. Promocja gospodarcza miasta, udostępnianie zgromadzonej 
informacji na temat przygotowanych terenów inwestycyjnych, przygotowanej 
infrastruktury, zasobów rynku pracy, lokalnych preferencji władz 
samorządowych, zachęt inwestycyjnych, lokalnych firm przygotowanych do 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
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kooperacji, czy warunków życia społecznego ułatwiających podejmowanie 
decyzji inwestycyjnych. 

Cel operacyjny 4.5. Rozwijanie Mieleckiego Parku Przemysłowego poprzez 
modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej. 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
 

Cel operacyjny 4.6. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: 
popularyzację internetu, zwiększenie dostępności i podniesienie wiedzy 
komputerowej, zwiększenie dostępu do nowoczesnych sieci telefonicznych […] 

- 

Cel operacyjny 5.1. Rozwój współpracy na zasadach partnerstwa z 
samorządami, przedsiębiorcami, naukowcami i organizacjami pozarządowymi. 

P3 Rozwój społeczny 
 

Cel operacyjny 5.2. Rozwój współpracy z spółdzielniami  wspólnotami 
mieszkaniowymi w zakresie poprawy warunków życia w osiedlach miasta. 

P3 Rozwój społeczny 
 

Cel operacyjny 5.3. Rozwój zintegrowanego systemu pomocy dla osób starszych 
i niepełnosprawnych. 

P3 Rozwój społeczny 
 

Zapis priorytetów Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca jest spójny z zapisem celów operacyjnych  
Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielec na Lata 2007-2015 z Prognozą do Roku 2020. 

 

11.3. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA – 

AKTUALIZACJA 

Zadania Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca 
(2011) 

Priorytety Strategii Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Mielca 

Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego 
miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. 
Mateusza 

P3 Rozwój społeczny  
P5 Bezpieczne ciągi komunikacyjne 

Odnowa zabytków, rewitalizacja terenów zielonych parafii św. 
Mateusza w Mielcu 

P3 Rozwój społeczny 
 

Modernizacja SDH „Ikar”, ul. Mickiewicza 15 P3 Rozwój społeczny 
Rewitalizacja zabytkowego budynku, w którym się mieści Państwowa Szkoła 
Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu 

P3 Rozwój społeczny 
 

Modernizacja i adaptacja „Jadernówki” – historycznego zakładu 
fotograficznego przy ul. Jadernych 19 

P3 Rozwój społeczny 
 

Remont zabytkowej strażnicy P3 Rozwój społeczny  

Renowacja zabytkowej kamienicy, posiadającą unikalną oprawę 
architektoniczną w skali miasta i regionu 

P3 Rozwój społeczny 

Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w 
Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i 
młodych robotników 

P3 Rozwój społeczny 
P4 Infrastruktura ochrony środowiska 
P5 Bezpieczne ciągi komunikacyjne 

Rewitalizacja Osiedla Lotników w Mielcu P3 Rozwój społeczny  

Zapis priorytetów Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca jest spójny z zapisem zadań Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Mielca (Aktualizacja; 2011). 

 

11.4. STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIELEC NA LATA 2007-2015 

Cele strategiczne Strategii Rozwoju Gminy Mielec na Lata 2007-
2015 

Cele strategiczne Strategii Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Mielca 

Cel strategiczny I. Modernizacja infrastruktury technicznej dla 
poprawy warunków życia mieszkańców gminy i sprostania 
wymaganiom rozwoju przedsiębiorczości 

I.  Wzrost konkurencyjności gospodarczej 
II. Wzrost jakości życia 
III. Spójność komunikacyjna 

Cel strategiczny II. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w 
zakresie usług społecznych 

 II. Wzrost jakości życia 

Cel strategiczny III. Wielofunkcyjny rozwój wsi I.  Wzrost konkurencyjności gospodarczej 
II. Wzrost jakości życia 
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Cel strategiczny IV. Zrównoważony rozwój przestrzenny gminy 
zapewniający dbałość o środowisko naturalne 

II. Wzrost jakości życia 
 

Zapis celów strategicznych Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca jest zgodny z zapisem celów 
strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Mielec na Lata 2007-2015. 

 

Cele operacyjne Strategii Rozwoju Gminy Mielec na Lata 2007-2015 
Priorytety Strategii Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Mielca 

Cel operacyjny I.1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. P4 Infrastruktura ochrony środowiska 
Cel operacyjny I.2. Sukcesywna rozbudowa i uzupełnianie oraz utrzymywania w 
dobrym stanie istniejącej sieci i urządzeń przesyłowych gazu ziemnego. 

- 
 

Cel operacyjny I.3. Modernizacja układów komunikacyjnych (drogi gminne, 
chodniki). 

P5 Bezpieczne ciągi komunikacyjne 

Cel operacyjny I.4. Modernizacja sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego. - 
 

Cel operacyjny I.5. Stworzenie systemu zachęt inwestycyjnych dla inwestorów 
zewnętrznych, poprzez udostępnianie powierzchni do prowadzenia działalności 
gospodarczej i przygotowaniu terenów inwestycyjnych. 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
 
 

Cel operacyjny I.6. Stworzenie korzystnych warunków finansowych dla rozwoju 
przedsiębiorstw i zakładania nowych podmiotów, modernizację i rozwój sektora 
MSP. 

P3 Rozwój społeczny  

Cel operacyjny I.7. Udostępnianie terenów pod nową zabudowę mieszkaniową 
dla potrzeb mieszkaniowych z przestrzeganiem wymagań ładu przestrzennego, 
zrównoważonego współistnienia z otaczającymi kompleksami leśnymi, 
parkowymi albo innymi cennymi elementami środowiska przyrodniczego. 

- 

Cel operacyjny II.1. Stworzenie nowoczesnej bazy oświatowej opartej na szkole 
dobrze wyposażonej w pomoce dydaktyczne, zaplecze sportowe, przyjaznej 
uczniowi i dostępnej dla całej społeczności lokalnej. 

P2 Edukacja 
 

Cel operacyjny II.2. Stworzenie nowoczesnej bazy dla wychowania 
przedszkolnego. 

P2 Edukacja 
 

Cel operacyjny II.3. Wypracowanie systemu ułatwień w dostępie do usług 
publicznych szczególnie związanych z pomocą społeczną i ochroną zdrowia. 

P3 Rozwój społeczny 

Cel operacyjny II.4. Wspierania inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych w sferze 
kultury na rzecz rozwoju wykorzystującego potencjał i tradycje Gminy Mielec. 

P3 Rozwój społeczny 

Cel operacyjny II.5. Stworzenie atrakcyjnej bazy usług kulturalnych poprzez min. 
modernizacje i renowację obiektów, a także rewitalizację obszarów dziedzictwa 
kulturowego. 

P3 Rozwój społeczny 

Cel operacyjny II.6. Poprawa zaplecza socjalnego działających Ludowych Klubów 
Sportowych. 

P3 Rozwój społeczny 

Cel operacyjny II.7. Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej poprzez min. wyposażenie poszczególnych OSP w 
nowoczesny i wydajny sprzęt. 

- 

Cel operacyjny III.1. Wspomaganie działań dotyczących podnoszenia kwalifikacji 
sektora rolnego , dostosowania gospodarstw rolnych do zmian technologicznych 
i rynkowych w celu zwiększenia konkurencyjności produkcji rolnej gospodarstw. 

- 

Cel operacyjny III.2. Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu 
gospodarstw ekologicznych. 

- 

Cel operacyjny III.3. Stworzenie warunków sprzyjających powstawania 
gospodarstw rolnoleśnych. 

- 

Cel operacyjny III.4. Wsparcie restrukturyzacji i rozwoju istniejących i nowych 
dziedzin gospodarki w celu zwiększenia produktywności i rentowności 
lokalizowanych w gminie podmiotów gospodarczych. 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
 

Cel operacyjny III.5. Wspieranie rozwoju bazy dla potrzeb turystyki. - 

Cel operacyjny III.6. Wspieranie rozwoju agroturystyki. - 

Cel operacyjny III.7. Organizacja kursów i szkoleń służących zdobywaniu przez 
mieszkańców gminy nowych kwalifikacji w zawodach nierolniczych 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
P2 Edukacja 
 

Cel operacyjny IV.1. Zagospodarowanie rekreacyjne lasów w zgodzie z wymogami 
ochrony przyrody i ochrony środowiska, przy zachowaniu zaleceń Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody. 

P4 Infrastruktura ochrony 
środowiska 

Id: 8590E5D3-CC6D-4DF0-A1CE-77BC7C210032. Projekt



Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca 

      Strona 50 

Cel operacyjny IV.2. Ochrona lokalnych ekosystemów łąkowych zieleni 
śródpolnej, enklaw zieleni w terenach zabudowanych. 

P4 Infrastruktura ochrony 
środowiska 

Cel operacyjny IV.3. Zagospodarowywanie nieużytków poprzez min. zalesianie. - 

Cel operacyjny IV.4. Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów 
wysegregowanych w miejscu ich wytwarzania, mających charakter surowców 
wtórnych. 

- 

Cel operacyjny IV.5. Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze 
komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i 
unieszkodliwiania. 

- 
 

Cel operacyjny IV.6. Przeprowadzanie sukcesywnych modernizacji i wymian 
istniejących kotłowni węglowych na kotły ogrzewane gazem płynnym, olejem 
opałowym bądź energią elektryczną. 

- 
 

Cel operacyjny IV.7. Tworzenie zachęt do ocieplania istniejących budynków i 
propagowanie budowy energooszczędnych domów. 

- 
 

Zapis priorytetów Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca jest zgodny z zapisem celów operacyjnych  
Strategii Rozwoju Gminy Mielec na Lata 2007-2015. 

 

11.5. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

PRZECŁAW51 

Kierunki Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Przecław 

Cele strategiczne Strategii 
Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Mielca 

Kierunek 1. Ugruntowanie podstaw ekonomicznych bytu mieszkańców poprzez 
właściwą organizację przekształceń w sferze produkcji i mieszkalnictwa 

I.  Wzrost konkurencyjności 
gospodarczej 
II. Wzrost jakości życia 

Kierunek 2. Rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej, umożliwiającej 
właściwe funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki oraz podnoszącej 
atrakcyjność życia i inwestowania w gminie 

II. Wzrost jakości życia 
III. Spójność komunikacyjna 

Kierunek 3. Utrzymanie ładu przestrzennego oraz wysokiej jakości i atrakcyjności 
środowiska przyrodniczego i kulturowego, co stwarza podstawy do trwałej 
kontynuacji procesów rozwojowych bez naruszania równowagi pomiędzy 
poszczególnymi składowymi 

II. Wzrost jakości życia 

Zapis celów strategicznych Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca jest zgodny z zapisem kierunków 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przecław 

 

Priorytety Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Przecław 

Priorytety Strategii Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Mielca 

Restrukturyzacja produkcji rolnej przy zachowaniu preferencji dla form 
akcentujących proekologiczne podejście do środowiska 

P4 Infrastruktura ochrony środowiska  

Specjalizacja produkcji, w tym w kierunku produkcji i przetwórstwa warzywno-
owocowego, oraz gospodarczego wykorzystania lasów, w dążeniu do wzrostu 
efektywności wykorzystania ziemi (scalenia gruntów), przy umiarkowanej 
intensyfikacji produkcji roślinnej, oraz wykorzystania naturalnych zasobów 
środowiska przyrodniczego gminy 

- 
 

Rozwój przetwórstwa, magazynowania i konfekcjonowania produktów rolnych 
oraz rozwój usług dla rolnictwa 

- 

Rozwój wytwórczości w zakresie produkcji materiałów budowanych, w tym przy 
wykorzystaniu lokalnych zasobów środowiska, oraz rozwój usług związanych z 
rozwojem budownictwa 

- 
 

                                                                 
51 Proces budowy nowej strategii dla gminy Przecław dopiero się rozpoczął, w związku z tym na potrzeby ustalenia spójności 
wykorzystano zapisy obowiązującego SUiKZP. 
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Rozwój bazy noclegowej, w tym w oparciu o kwatery prywatne (agroturystyka). 
Ochrona i udostępnianie walorów przyrodniczych i kulturowych gminy oraz jej 
krajobrazu 

P3 Rozwój społeczny 
P4 Infrastruktura ochrony środowiska  
 

Budowa systemu ścieżek rowerowych i tras turystycznych o ukierunkowaniu 
dydaktyczno-wypoczynkowym, łączących atrakcyjne miejsca i obiekty i 
jednocześnie spełniających funkcje komunikacyjne dla mieszkańców gminy, w 
tym uruchomienie systemu informacji terenowej dla turystów i tablic 
informacyjnych (promocja turystyki) 

P3 Rozwój społeczny 
P5 Bezpieczne ciągi komunikacyjne 
 

Aktywizacja turystyczna gminy poprzez rozwój różnorodnych form turystyki i 
wspieranie jej turystycznego zagospodarowania 

- 

Koncentracja zabudowy mieszkaniowej w ośrodku gminnym -Przecławiu, oraz 
Tuszymie. Rozwój terenów i budownictwa letniskowego wyłącznie w formach 
zorganizowanych […] 

- 
 

Budowa systemów technicznych zmniejszających zagrożenia środowiskowe, w  
tym systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków (małe oczyszczalnie), 
oraz systemu ogrzewania likwidującego niską emisję (likwidacja niesprawnych 
kotłowni i rozwój gazyfikacji) obejmujących wszystkie miejscowości gminy 

P4 Infrastruktura ochrony środowiska  
 

Modernizacja systemu drogowego, w tym modernizacja mostu na rzece Wisłoce 
(o nośności minimum 30 ton), oraz uwzględnienie ruchu lokalnego, pieszego i 
rowerowego 

P5 Bezpieczne ciągi komunikacyjne 
 

Rozbudowa infrastruktury publicznej w oparciu o oś komunikacyjną łącza 
Przecław i Tuszymę 

P3 Rozwój społeczny 
 

Objęcie całego obszaru gminy Przecław działaniami o formach zróżnicowanych, 
ochronnymi i konserwującymi zasoby środowiska, w tym: ochrony zasobów 
krajobrazu (dwa obszary chronionego krajobrazu), ochroną wód podziemnych 
(GPZ nr 425) i ujęć wody, ochroną zasobów kulturowych (tereny ochrony 
konserwatorskiej), ochroną zasobów przyrodniczych (rezerwat przyrody, pomniki 
przyrody i użytki ekologiczne) 

P4 Infrastruktura ochrony środowiska  
 

Zagospodarowanie obszaru gminy o cechach krajobrazu parkowego, 
przeciwstawiające się rozpraszaniu zabudowy i zwiększaniu jej oddziaływania na 
środowisko 

- 

Tworzenie warunków dla wykorzystania walorów gminy dla jej aktywizacji 
turystycznej i harmonizowania zagospodarowania przestrzennego i krajobrazu   

- 

Wzmocnienie powiązań przyrodniczych w korytarzach ekologicznych, poprzez 
poprawę ciągłości terenów zielonych, w tym przede wszystkim wzdłuż rzeki 
Wisłoki i jej dopływów, oraz zadrzewienia wzdłuż dróg 

P4 Infrastruktura ochrony środowiska  
 

Zapis priorytetów Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca jest zgodny z zapisem priorytetów Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przecław. 

 

11.6. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TUSZÓW NARODOWY NA 

LATA 2014-2024 

Cele strategiczne Strategii Rozwoju Gminy Tuszów Narodowy na Lata 
2014-2024 

Cele strategiczne Strategii Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Mielca 

Cel strategiczny I. Infrastruktura i dostępność I.  Wzrost konkurencyjności gospodarczej 
II. Wzrost jakości życia 
III. Spójność komunikacyjna 

Cel strategiczny II. Rozwój gospodarki i promocja przedsiębiorczości I.  Wzrost konkurencyjności gospodarczej 

 
Cel strategiczny III. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w 
zakresie usług społecznych 

II. Wzrost jakości życia 
 

Cel strategiczny IV. Wielofunkcyjny rozwój wsi I.  Wzrost konkurencyjności gospodarczej 

Cel strategiczny V. Ochrona środowiska naturalnego i odnawialne źródła 
energii 

II. Wzrost jakości życia 
 

Zapis celów strategicznych Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca jest zgodny z zapisem celów 
strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Tuszów Narodowy na Lata 2014-2024. 
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Cele operacyjne Strategii Rozwoju Gminy Tuszów Narodowy na Lata 2014-
2024 

Priorytety Strategii Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Mielca 

Cel operacyjny I.1. Wydzielenie terenów pod działalność gospodarczą oraz 
zagospodarowanie istniejących. 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
 

Cel operacyjny I.2. Remont i modernizacja infrastruktury drogowej (drogi, 
chodniki, oświetlenie, parkingi). 

P5 Bezpieczne ciągi komunikacyjne 
 

Cel operacyjny I.3. Rozwój i poprawa funkcjonowania w gminie systemów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 

P4 Infrastruktura ochrony 
środowiska 

Cel operacyjny I.4. Wyrównanie poziomu dostępności do podstawowej 
infrastruktury technicznej we wszystkich sołectwach. 

P3 Rozwój społeczny 
 

Cel operacyjny I.5. Szeroka promocja walorów gminy w skali regionu i kraju 
eksponując jej unikatowy charakter i atrakcyjne oferty dla inwestorów i turystów. 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
 
 

Cel operacyjny I.6. Udostępnianie terenów pod nową zabudowę mieszkaniową 
dla potrzeb mieszkaniowych z przestrzeganiem wymagań ładu przestrzennego, 
zrównoważonego współistnienia z otaczającymi kompleksami leśnymi, oraz 
innymi cennymi elementami środowiska przyrodniczego. 

-  

Cel operacyjny I.7. Usprawnienie obsługi petentów poprzez wykorzystanie 
możliwości obsługi elektronicznej przez administrację. 

- 

Cel operacyjny II.1. Wspieranie działań w kierunku tworzenia korzystnych 
warunków prawno-finansowych dla rozwoju przedsiębiorstw i zakładania nowych 
podmiotów, modernizację i rozwój sektora MSP. 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
 

Cel operacyjny II.2. Aktywizacja potencjału zawodowego mieszkańców wsi i 
przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu. 

P3 Rozwój społeczny 
 

Cel operacyjny II.3. Wspomaganie działań dotyczących podnoszenia kwalifikacji 
sektora rolnego, dostosowania gospodarstw rolnych do zmian technologicznych i 
rynkowych w celu zwiększenia konkurencyjności produkcji rolnej gospodarstw. 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
 

Cel operacyjny II.4. Wspomaganie działań edukacyjnych w zakresie edukacji 
dorosłych w związku z przekształceniami w rolnictwie, rozwojem turystyki i 
agroturystyki, działalnością gospodarczą i ekologią. 

P2 Edukacja 

Cel operacyjny III.1. Wspieranie rozwoju systemu ułatwień w dostępie do usług 
publicznych (ochrona zdrowia, pomoc socjalna) w ramach nowoczesnego modelu 
pomocy społecznej zarówno instytucjonalnej jak i pozarządowej, w tym, 
utworzenie ZOL-u. 

- 

Cel operacyjny III.2. Wzmocnienie bazy oświatowej poprzez kompleksowe 
doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz zaplecze sportowe. 

P2 Edukacja 

Cel operacyjny III.3. Tworzenie możliwości wyrównywania szans w dostępie do 
edukacji dla dzieci i młodzieży, w tym także niepełnosprawnych. 

P2 Edukacja 

Cel operacyjny III.4. Stworzenie nowoczesnej bazy sportowo- rekreacyjnej 
przyjaznej uczniowi i dostępnej dla całej społeczności lokalnej. 

P2 Edukacja 
P3 Rozwój społeczny 
 

Cel operacyjny III.5. Rozwój i wzmocnienie techniczne istniejącej bazy kulturalnej 
i bibliotecznej. 

P3 Rozwój społeczny 
 

Cel operacyjny III.6. Wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych w dziedzinie 
kultury na rzecz rozwoju wykorzystującego potencjał i tradycje gminy Tuszów 
Narodowy. 

P3 Rozwój społeczny 
 

Cel operacyjny III.7. Ochrona dóbr kultury (odnowa, rekonstrukcja, pomoc przy 
renowacji zabytków,w tym sakralnych) . 

P3 Rozwój społeczny 
 

Cel operacyjny IV.1. Wspomaganie działań dotyczących podnoszenia kwalifikacji 
sektora rolnego, dostosowania gospodarstw rolnych do zmian technologicznych i 
rynkowych w celu zwiększenia konkurencyjności produkcji rolnej gospodarstw. 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
P2 Edukacja 
 

Cel operacyjny IV.2. Wspieranie działań zmierzających do wielofunkcyjnego 
rozwoju obszarów wiejskich poprzez tworzenie alternatywnych miejsc pracy na 
wsiach, szczególnie w sektorze obsługi rolnictwa, usługach i różnych formach 
rzemiosł. 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
 

Cel operacyjny IV.3. Wspieranie rozwoju agroturystyki. - 

Cel operacyjny IV.4. Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu 
gospodarstw ekologicznych. 

- 
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Cel operacyjny IV.5. Wsparcie restrukturyzacji i rozwoju istniejących i nowych 
dziedzin gospodarki w celu zwiększenia produktywności i rentowności 
lokalizowanych w gminie podmiotów gospodarczych. 

P1 Wsparcie przedsiębiorczości 
 

Cel operacyjny IV.6. Pomoc rolnikom w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w 
tym z Unii Europejskiej. 

- 

Cel operacyjny V.1. Wspieranie działań dążących do osiągnięcia ładu 
ekologicznego poprzez ochronę kształtowanie środowiska przyrodniczego w 
zgodzie z obowiązującymi normami zaleceniami, tereny zielone, ścieżki 
rowerowe, miejsca widokowe. 

P4 Infrastruktura ochrony 
środowiska 

Cel operacyjny V.2. Ochrona i utrzymanie różnorodności biologicznej i 
krajobrazowej oraz doskonalenie systemu obszarów chronionych, poprzez opiekę 
nad parkami krajobrazowymi i pomnikami przyrody. 

P4 Infrastruktura ochrony środowiska 
 

Cel operacyjny V.3. Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów 
wysegregowanych w miejscu ich wytwarzania, mających charakter surowców 
wtórnych; wspieranie inicjatyw budowy oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni 
przydomowych. 

P4 Infrastruktura ochrony środowiska 
 

Cel operacyjny V.4. Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze 
komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i 
unieszkodliwiania. 

- 
 

Cel operacyjny V.5. Stworzenie systemu zachęt do ocieplania istniejących 
budynków i propagowanie budowy energooszczędnych domów. 

- 

Cel operacyjny V.6. Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz 
wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 

- 

Zapis priorytetów Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca jest zgodny z zapisem celów operacyjnych  
Strategii Rozwoju Gminy Tuszów Narodowy na Lata 2014-2024. 
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12. ZAŁĄCZNIK 2. PRZEDSTAWIENIE SYTUACJI BUDŻETOWEJ 
GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD MOF 

Sytuacja budżetowa gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca nie odbiega zasadniczo od 

trendów obserwowanych w całym kraju. W przeciągu ostatnich kilku lat obserwowany jest stopniowy wzrost 

zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych gmin (Wykres 16, Wykres 17). Z trendu wyłamuje się jedynie 

rok 2010 gdzie większe wydatki były spowodowane szkodami powodziowymi a dochody wsparciem ze strony 

państwa na ich likwidację. 

 

W strukturze źródeł dochodów gmin należących do MOF, w ostatnich latach wzrósł lekko udział dochodów 

własnych. Na terenie MOF z tego źródła czerpane jest już ponad 50% środków finansowych, co należy uznać za 

przesłankę pozytywną. Drugim co do wielkości źródłem dochodu jest subwencja ogólna.  

Podstawowa struktura źródeł dochodów budżetowych MOF jest dość zbliżona do ogólnokrajowej (Wykres 18). 

W samym MOF występuje jednak znaczące zróżnicowanie (Wykres 17). W Mielcu podstawowym źródłem 

środków budżetowych są dochody własne. W pozostałych gminach stanowią one tylko około 1/3 pieniędzy 

wpływających do budżetu. Na znaczeniu zyskuje natomiast subwencja, która w gminie Przecław stanowi powyżej 

Wykres 16. Dochody budżetów gmin [PLN] 

 

Wykres 17. Wydatki budżetów gmin [PLN] 
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Wykres 18. Dochody gmin w podziale wg źródeł 

 

Wykres 17. Dochody gmin w podziale wg źródeł 
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połowy dochodu, co jest związane z dużą wagą wydatków związanych ze szkolnictwem w budżetach gmin 

wiejskich i miejsko-wiejskich. W przeciągu ostatnich lat struktura dochodów zmieniła się nieznacznie. 

O zamożności gminy najlepiej świadczą dochody własne. 

W tej kwestii obszar MOF plasuje się nieco powyżej 

średniej wojewódzkiej, jednak znacznie poniżej krajowej 

(Wykres 19). Na terenie obszaru można zaobserwować 

dość znaczące zróżnicowanie tego wskaźnika (Wykres 20). 

Zdecydowanie największe dochody per capita posiada 

miasto Mielec. Inaczej w tym zakresie wygląda sytuacja w 

pozostałych gminach, a zwłaszcza w gminie Przecław.  

We wszystkich gminach MOF w ciągu ostatnich lat 

dochody własne samorządów w przeliczeniu na 

mieszkańca wzrosły. Wśród dochodów własnych na 

terenie MOF największe znaczenie ma udział w podatku 

od osób fizycznych oraz wpływy z podatku od 

nieruchomości. Struktura dochodów własnych 

charakteryzuje się w ostatnich latach dużą stabilnością. 

Wszystkie gminy należące do MOF korzystały ze wsparcia 

środków unijnych. Mimo tego, w ujęciu per capita 

wykorzystanie takich źródeł finasowania odbiega od 

średniej wojewódzkiej (Wykres 21). Dokładne dane 

wskazują na stopniowe zwiększanie wykorzystania 

środków tego typu (w 2007 roku w jednej z gmin środki 

unijne w ogóle nie były obecne). W ciągu siedmiu lat w 

przeliczeniu na mieszkańca najwięcej wsparcia środkami 

unijnymi trafiło do gminy Przecław, najmniej zaś do gminy 

Mielec (Wykres 22).  

 

 

 

 

 

 

Wykres 19. Dochody własne gmin per capita [PLN] 

 

0

500

1000

1500

2000

2500
2007

2013

Wykres 20. Dochody własne gmin per capita [PLN] 
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Wykres 22. Środki unijne w latach 2007-2013 w 
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13. ZAŁĄCZNIK 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO 
REALIZACJI W RAMACH RIT 

13.1. POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU 

PUBLICZNEGO DLA MOF MIELEC 

Tytuł projektu 
Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego 

dla MOF Mielec 

Priorytet inwestycyjny 

4e 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 

Oś priorytetowa RPO WP na lata 
2014-2020 

Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna 

Priorytet, cel i kierunek działań 
Strategii Podkarpackie 2020 

Priorytet 4.2. Ochrona środowiska. 

CEL: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu środowiska oraz zachowanie 
bioróżnorodności poprzez zrównoważony rozwój województwa. 

4.2.1. Zapewnienie dobrego stanu środowiska w zakresie czystości 
powietrza i hałasu. 

 

Priorytet 3.5. Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów 
wzrostu. 

Cel: Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja funkcji 
biegunów wzrostu, w tym ośrodków subregionalnych w wymiarze 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

Kierunek działań 3.5.3 Rozwój powiązań komunikacyjnych wewnątrz 
obszarów funkcjonalnych biegunów wzrostu. 

Cel Strategii MOF  
Cel III. Poprawa powiązań komunikacyjnych; 

Priorytet 5. Bezpieczne ciągi komunikacyjne 

Lider Projektu  Gmina Miejska Mielec 

Opis projektu 

Działania projektowe obejmować będą: 

 Opracowanie studium planowania układów komunikacyjnych dla MOF 

 Wykonanie koncepcji systemu identyfikacji wizualnej komunikacji 
miejskiej na terenie MOF 

 Sporządzenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE); 

 Dostosowanie budynku dworca w Mielcu do pełnienia funkcji węzła 
przesiadkowego 

 Budowę pętli oraz wiat przystankowych wraz z infrastrukturą 
towarzysząc; 

 Przebudowę/modernizację układu komunikacyjnego w celu zmiany 
mobilności miejskiej 

 Budowę ścieżek rowerowych; 

 Wyposażenie przystanków w tablice elektroniczne wraz z 
oprogramowaniem 

 Utworzenie nowych linii autobusowych 

 Utworzenie zaplecza technicznego do obsługi tych autobusów 
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 Zakup autobusów niskoemisyjnych (Euro 6) 

 Organizacja systemu informacji pasażerskiej 

 Rozbudowę systemu biletu elektronicznego 

Projektowany budżet zł % 

 
Planowane koszty całkowite 63,0 mln 100 

Planowane dofinansowanie ogółem 53,5 mln 85  

Planowany wkład własny 9,5 mln 15 

Obszar realizacji Obszar MOF 

 

13.2. POSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA 

MIESZKAŃCÓW MOF MIELEC POPRZEZ ROZBUDOWĘ  

I MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELCU 

Tytuł projektu 

Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców 
MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Mielcu 

Priorytet inwestycyjny RPO 
6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego  
i kulturowego 

Oś priorytetowa RPO WP 
Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego 

Priorytet, cel i kierunek działań 
Strategii Podkarpackie 2020 

Priorytet 1.1. Kultura i dziedzictwo kulturowe 

Cel: Rozwinięty i efektywnie wykorzystany potencjał kulturowy regionu 

2.2.1 Tworzenie warunków dla zapewnienia możliwie równego  
i powszechnego dostępu do oferty kulturalnej, w tym do kultury wysokiej 

Cel Strategii MOF  
Cel II. Wzrost jakości życia 

Priorytet 3. Rozwój społeczny 

Beneficjent  Gmina Miejska Mielec 

Opis projektu 

Działania projektowe będą obejmować modernizację i rozbudowę 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kusocińskiego 2 o nowe funkcje wraz 
z zagospodarowaniem terenu wokół biblioteki, w tym budowa parkingu. 
Planowana powierzchnia zmodernizowanej i rozbudowanej części 
zabudowy zajmie łącznie ok. 3 600 m2 (część użytkowa-biblioteczna oraz 
ciągi komunikacyjne).  

Modernizacji poddany zostanie istniejący budynek biblioteki o powierzchni 
użytkowej: 1082 m2 w zakresie robót budowlanych, elektrycznych, 
sanitarnych. Rozbudowa dotyczyć będzie powierzchni ok. 2500 m2. Dzięki 
realizacji inwestycji powstanie nowoczesny budynek dostosowany do 
zaoferowania nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych mieszkańcom 
MOF-u.  

Projektowany budżet zł % 

 
Planowane koszty całkowite 20 mln 100 

Planowane dofinansowanie ogółem 17 mln 85 

Planowany wkład własny 3 mln 15 

Id: 8590E5D3-CC6D-4DF0-A1CE-77BC7C210032. Projekt



Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca 

      Strona 58 

13.3. PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE OBSZARÓW 

ZDEGRADOWANYCH NA TERENIE MOF MIELEC – INFRASTRUKTURA 

Tytuł projektu 
Przebudowa zdegradowanych obiektów w celu nadania im 

nowych funkcji społecznych na terenie Mielca 

Priorytet inwestycyjny RPO 
9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

Oś priorytetowa RPO WP 
Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

Priorytet, cel i kierunek działań 
Strategii Podkarpackie 2020 

Priorytet 3.5 Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów 
wzrostu 

Cel: Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja funkcji 
biegunów wzrostu, w tym ośrodków subregionalnych w wymiarze 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

3.5.4 Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzeni, sprzyjające rozwojowi 
ośrodków miejskich 

Priorytet 2.4. Włączenie społeczne 

Cel: Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej  
w regionie 

Cel Strategii MOF  Cel II. Wzrost jakości życia 

Lider Projektu  Gmina Miejska Mielec, partner projektu Powiat Mielecki 

Opis projektu 

Działania projektowe będą obejmować adaptację istniejących budynków: 

 Przebudowa budynku przy ulicy Asnyka w Mielcu na potrzeby 
utworzenia Miejskiego Centrum Rozwoju Osobistego 

 Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 i 
utworzenie pomieszczeń do prowadzenia działań mających na 
celu reintegrację społeczno-zawodową mieszkańców mieszkań 
chronionych oraz działań podmiotów integracji społecznej, 
których podstawowym zadaniem jest świadczenie usług o 
charakterze integracyjno–zawodowym na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, takich jak na przykład: 

 

 Prowadzenie mieszkań chronionych 

 Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej  

 Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej 

 Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej,  

 Prowadzenie spółdzielni socjalnej,  

 Itp. 

 

 Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul 
Sękowskiego 2b wraz z przyległym otoczeniem na potrzeby 
Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej oraz parku 
sensorycznego. Zakres rzeczowy projektu: 

 

 Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w celu 

nadania nowych funkcji społecznych i dostosowania do 

potrzeb Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej wraz z 

dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Poradnia będzie udzielała pomocy psychologiczno-
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pedagogicznej dzieciom i młodzieży w wieku 0-19 lat w 

zakresie optymalnego rozwoju oraz rodzicom i nauczycielom 

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

edukacyjnych. 

 Rewitalizacja parku wraz z zatoką autobusową stanowiących 
przyległe otoczenie budynku Starostwa. Park będzie pełnił 
funkcję parku sensorycznego i będzie wykorzystywany do 
celów socjalizujących, terapeutycznych i edukacyjnych dla 
osób z upośledzeniem. 

 

Projektowany budżet zł % 

 
Planowane koszty całkowite 6,1 mln 100 

Planowane dofinansowanie ogółem 5,17 mln 85 

Planowany wkład własny 0,93 mln 15 

Projekty komplementarne 
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne obszarów zdegradowanych na terenie 
MOF Mielec – działania EFS oraz przedsięwzięcia EFS realizowane przez 
Powiat Mielecki. 

 

 

 

 

13.4. PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE OBSZARÓW 

ZDEGRADOWANYCH NA TERENIE MOF MIELEC – DZIAŁANIA EFS 

Tytuł projektu 
Tworzenie nowych usług społecznych na obszarach 

zdegradowanych 

Priorytet inwestycyjny RPO 

9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 
efektywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnienie 

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych  
w interesie ogólnym 

Oś priorytetowa RPO WP 
Oś priorytetowa VIII. – Integracja społeczna, 8.3 Zwiększenie dostępu do 
usług społecznych i zdrowotnych i Aktywna integracja osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Priorytet, cel i kierunek działań 
Strategii Podkarpackie 2020 

Priorytet 3.5 Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów 
wzrostu 

Cel: Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja funkcji 
biegunów wzrostu, w tym ośrodków subregionalnych w wymiarze 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

3.5.4 Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzeni, sprzyjające rozwojowi 
ośrodków miejskich 

 

Priorytet 2.4. Włączenie społeczne 
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Cel: Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej  
w regionie 

Cel Strategii MOF  Cel II. Wzrost jakości życia 

Lider Projektu Gmina Miejska Mielec 

Opis projektu 

Działania projektowe będą obejmować finansowanie następujących 
działań i programów: 

 Utworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych  

 utworzenie i prowadzenie centrów wsparcia rodziny lub innych form 
wsparcia rodzin 

 

Projektowany budżet zł % 

 
Planowane koszty całkowite 1,5 mln  100 

Planowane dofinansowanie ogółem 1,425 mln 95 

Planowany wkład własny 25 tys. 5 

Projekty komplementarne 
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne obszarów zdegradowanych na terenie 
MOF Mielec – infrastruktura 

 

 

 

Tytuł projektu 
Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

Priorytet inwestycyjny RPO 

9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 
efektywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnienie 

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych  
w interesie ogólnym 

Oś priorytetowa RPO WP 
Oś priorytetowa VIII. – Integracja społeczna, działanie 8.1 Aktywna 
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

Priorytet, cel i kierunek działań 
Strategii Podkarpackie 2020 

Priorytet 3.5 Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów 
wzrostu 

Cel: Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja funkcji 
biegunów wzrostu, w tym ośrodków subregionalnych w wymiarze 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

3.5.4 Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzeni, sprzyjające rozwojowi 
ośrodków miejskich 

 

Priorytet 2.4. Włączenie społeczne 

Cel: Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej  
w regionie 

Cel Strategii MOF  Cel II. Wzrost jakości życia 

Lider Projektu Gmina Miejska Mielec 

Opis projektu 

Działania projektowe będą obejmować finansowanie jednego z niżej 
wymienionych działań i programów: 

 Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej  

 Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej 

 Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej,  

 Prowadzenie spółdzielni socjalnej, 
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  Itp. 

 

Projektowany budżet zł % 

 
Planowane koszty całkowite 1,5 mln  100 

Planowane dofinansowanie ogółem 1,425 mln 95 

Planowany wkład własny 25 tys. 5 

Projekty komplementarne 
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne obszarów zdegradowanych na terenie 
MOF Mielec – infrastruktura 

 

 

 

13.5. PRZYGOTOWANIE STREF AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MOF 

MIELEC 

Tytuł projektu Przygotowanie stref aktywności gospodarczej dla MOF Mielec 

Priorytet inwestycyjny RPO 

3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie  
gospodarczego wykorzystywanie nowych pomysłów oraz sprzyjanie 
tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości. 

Oś priorytetowa RPO WP Oś priorytetowa I. – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka  

Priorytet, cel i kierunek działań 
Strategii Podkarpackie 2020 

Priorytet 1.1. Przemysł 

Cel: Przemysł nowoczesnych technologii wzmacniający konkurencyjność 
regionalnej gospodarki 

 

2.2.1. Tworzenie infrastruktury dla innowacyjnego przemysłu 

Cel Strategii MOF  
Cel I. Wzrost konkurencyjności gospodarczej 

Priorytet 1. Wsparcie przedsiębiorczości 

Lider Projektu Gmina Miejska Mielec 

Opis projektu 

Działania projektowe będą obejmować finansowanie uzbrojenia terenów 
inwestycyjnych dla MOF Mielec,  obejmujących  

 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Inwestorów,  
w tym budowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja ul. Duńskiej 
(Zakres obejmuje budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej 
wody opadowe i roztopowe z terenów przemysłowych usytuowanych  
w rejonie ulicy Inwestorów w Mielcu oraz skomunikowanie działek 
obszaru przemysłowego na osiedlu Wojsław poprzez budowę ulicy 
Duńskiej). 

 Uzbrojenie terenów produkcyjno-przemysłowych w Tuszowie 
Narodowym pod zabudowę produkcyjno-usługową (Kompleksowe 
uzbrojenie terenów inwestycyjnych o areale docelowym do ok. 20 ha,  
w tym porządkowanie  gospodarki przestrzennej, i  przygotowanie  
terenów  pod przyszłych  inwestorów zlokalizowanych w pobliżu drogi 
obwodowej Mielca. Zakres obejmuje opracowanie dokumentacji 
planistycznych w tym Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenów 
Przemysłowych  wykonanie infrastruktury technicznej w tym: dróg 
wewnętrznych, wodociągów, kanalizacji, oświetlenia oraz ustalenie 
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zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo przewiduje się 
utworzenie zaplecza  dla inwestorów -  centrum administracyjnego). 

 

Projektowany budżet zł % 

 
Planowane koszty całkowite 4,6 mln  100 

Planowane dofinansowanie ogółem 3,9 mln 85 

Planowany wkład własny 0,7 mln 15 

 

 

 

 

13.6. PRZEDSIĘWZIĘCIA EFS REALIZOWANE PRZEZ POWIAT MIELECKI 

Tytuł projektu Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej 

Priorytet inwestycyjny RPO 

9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 
efektywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnienie 

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych  
w interesie ogólnym 

Oś priorytetowa RPO WP 
Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4. Poprawa dostępu 
do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

Priorytet, cel i kierunek działań 
Strategii Podkarpackie 2020 

Priorytet 3.5 Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów 
wzrostu 

Cel: Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja funkcji 
biegunów wzrostu, w tym ośrodków subregionalnych w wymiarze 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

3.5.4 Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzeni, sprzyjające rozwojowi 
ośrodków miejskich 

 

Priorytet 2.4. Włączenie społeczne 

Cel: Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej  
w regionie 

Cel Strategii MOF  Cel II. Wzrost jakości życia 

Lider Projektu Powiat Mielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu 

Opis projektu 

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania i jakości życia 

dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu 

Mieleckiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 

wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej przez 

doskonalenie osób pełniących funkcję rodzin zastępczych na terenie 

Powiatu Mieleckiego, do końca lipca 2020r. 

Projekt zakłada wspieranie pieczy zastępczej przez zastosowanie 

pracy z rodziną, poradnictwo i terapię dla osób sprawujących 

rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci w niej 
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umieszczonych, a realizowane wsparcie będzie dostosowane do 

indywidualnych potrzeb rodziny.  

 

Projektowany budżet zł % 

 
Planowane koszty całkowite 350 tys.  100 

Planowane dofinansowanie ogółem 332,5 tys. 95 

Planowany wkład własny 17,5 tys. 5 

 

Tytuł projektu Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim 

Priorytet inwestycyjny RPO 

9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 
efektywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnienie 

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych  
w interesie ogólnym 

Oś priorytetowa RPO WP 
Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Priorytet, cel i kierunek działań 
Strategii Podkarpackie 2020 

Priorytet 3.5 Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów 
wzrostu 

Cel: Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja funkcji 
biegunów wzrostu, w tym ośrodków subregionalnych w wymiarze 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

3.5.4 Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzeni, sprzyjające rozwojowi 
ośrodków miejskich 

 

Priorytet 2.4. Włączenie społeczne 

Cel: Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej  
w regionie 

Cel Strategii MOF  Cel II. Wzrost jakości życia 

Lider Projektu Powiat Mielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu 

Opis projektu 

Celem projektu jest poprawa jakości życia wśród uczestników 

projektu poprzez nabycie lub wzmocnienie kompetencji 

społecznych, wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych 

utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub 

powodujących oddalenie od rynku pracy, dostosowanie 

kompetencji i/lub kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, nabycie 

doświadczenia zawodowego. 

Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowany zintegrowany 

oraz zindywidualizowany program realizowany w oparciu o ścieżkę 

reintegracji obejmujący usługi aktywnej integracji o charakterze 

społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, zawodowym 

odpowiadające na indywidualne potrzeby.  

Udział w proj. jest krokiem do samodzielności, próbą pokonania 
słabości. Uczestnicy projektu mają potrzebę pełnego uczestnictwa 
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w życiu społeczno-zawodowym. Oczekują pomocy i szansy na 
rozwój.  

Projektowany budżet zł % 

 
Planowane koszty całkowite 2,3 mln  100 

Planowane dofinansowanie ogółem 2,285 mln 95 

Planowany wkład własny 115 tys. 5 

 

13.7. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ PARAFIĘ RZYMSKO-

KATOLICKĄ P.W. ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA  

I EWANGELISTY W MIELCU 

Tytuł projektu 

Remont i przebudowa istniejącego zabytkowego budynku 
plebanii, położonego w Mielcu przy ul. Błogosławionego Księdza 
Romana Sitki 3,  ze zmianą sposobu użytkowania na Pensjonat, 
prowadzony przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Priorytet inwestycyjny RPO 
9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

Oś priorytetowa RPO WP 
Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

Priorytet, cel i kierunek działań 
Strategii Podkarpackie 2020 

Priorytet 3.5 Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów 
wzrostu 

Cel: Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja funkcji 
biegunów wzrostu, w tym ośrodków subregionalnych w wymiarze 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

3.5.4 Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzeni, sprzyjające rozwojowi 
ośrodków miejskich 

Priorytet 2.4. Włączenie społeczne 

Cel: Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej  
w regionie 

Cel Strategii MOF  Cel II. Wzrost jakości życia 

Lider Projektu 
Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w 
Mielcu 

Opis projektu 

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa istniejącego 

zabytkowego budynku plebanii i przystosowanie go do nowej funkcji – 

pensjonatu zapewniającego bazę noclegową dla ok. 20 osób, jak  

i wyżywienie. W stanie obecnym budynek jest w stanie technicznym 

wymagającym generalnego remontu. Przystosowanie go do nowych funkcji 

wymaga zmiany układu funkcjonalnego jak i wykonania robót 

budowlanych zapewniających spełnienie aktualnych wymagań przepisów 

prawa budowlanego.  

W ramach projektu planuje się zagospodarowanie obiektu: 

 Piwnice - funkcja użytkowa pomocnicza dla pensjonatu:  sala 

kominkowa, toaleta, kotłownia, pomieszczenia gospodarcze                         

i socjalne, komunikacja 
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 Parter - wejście do budynku z klatką schodową i układem 

komunikacyjnym, jadalnia z dobudowanym ogrodem zimowym, 

kuchnia kateringowa, sala szkoleniowo - telewizyjna, biblioteka, 

administracja, toaleta 

 I piętro - pomieszczenia hotelowe - 5 niezależnych lokali złożonych  

z przedpokoju, pokoju i garderoby bądź dwóch pokoi, łazienki, aneksu 

kuchennego 

 poddasze - pomieszczenia hotelowe - 2 niezależne lokale złożone  

z przedpokoju, pokoju z aneksami sypialnymi i z aneksem kuchennym , 

łazienki. 

Realizacja projektu przyczyni się do rozszerzenia oferty infrastruktury 

społecznej w tej części miasta jak i poprzez wyremontowanie zabytkowego 

obiektu i przywrócenie mu estetycznego wizerunku, podniesie jakość 

przestrzeni publicznej. 

 

Pensjonat prowadzony będzie przez osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym. 

Projektowany budżet zł % 

 
Planowane koszty całkowite 3 mln 100 

Planowane dofinansowanie ogółem 2,5 mln 85 

Planowany wkład własny 0,5 mln 15 

Projekty komplementarne „Pensjonat pod różą” 

 

Tytuł projektu „Pensjonat pod różą” 

Priorytet inwestycyjny RPO 
9iv Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 
efektywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnienie 

Oś priorytetowa RPO WP 
Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie 

rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie  

Priorytet, cel i kierunek działań 
Strategii Podkarpackie 2020 

Priorytet 3.5 Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów 
wzrostu 

Cel: Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja funkcji 
biegunów wzrostu, w tym ośrodków subregionalnych w wymiarze 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

3.5.4 Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzeni, sprzyjające rozwojowi 
ośrodków miejskich 

 

Priorytet 2.4. Włączenie społeczne 

Cel: Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej  
w regionie 

Cel Strategii MOF  Cel II. Wzrost jakości życia 

Lider Projektu 
Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty  
w Mielcu 

Opis projektu 

Przedmiotem projektu jest utworzenie podmiotu ekonomii społecznej   
( spółdzielni socjalnej lub spółki socjalnej (SS)) zatrudniającego min 5 osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W ramach projektu planuje się: 
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- zaktywizować społecznie i zawodowo 5 osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

-   utworzyć jeden podmiot Ekonomii Społecznej 

- utworzyć min 5 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

-   utworzyć pensjonat 

 

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju ekonomii społecznej  
w powiecie mieleckim. Jednocześnie wzbogaci zaplecze hotelowe miasta 
Mielca. 

 

Projektowany budżet zł % 

 
Planowane koszty całkowite 240 tys.   100 

Planowane dofinansowanie ogółem 228 tys.  95 

Planowany wkład własny 12 tys. 5 

 

13.8. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ PRZECŁAW 

Tytuł projektu 
Poprawa infrastruktury kultury w Gminie Przecław poprzez 
budowę Domu Kultury w Przecławiu wraz z wyposażeniem.  

Priorytet inwestycyjny RPO 
9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

Oś priorytetowa RPO WP 
Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. 

Priorytet, cel i kierunek działań 
Strategii Podkarpackie 2020 

Priorytet 3.5 Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów 
wzrostu. 

Cel: Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja funkcji 
biegunów wzrostu, w tym ośrodków subregionalnych w wymiarze  
regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

3.5.4 Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzeni, sprzyjające rozwojowi 
ośrodków miejskich.  

Cel Strategii MOF  Cel II. Wzrost jakości życia. 

Lider Projektu Gmina Przecław 

Opis projektu 

Budowa Domu Kultury w Przecławiu.  

Wyposażenie Domu Kultury w Przecławiu.  

W Gminie Przecław, w tym w miejscowości Przecław brak jest Domu 
Kultury, który spełniałby oczekiwania mieszkańców. Istniejący w Gminie 
Przecław Samorządowy Dom Kultury prowadzi ze względu na warunki 
lokalowe działalność w dwóch obiektach w: Domu Kultury w Tuszymie i 
Domu Kultury w Przecławiu.  Istniejący budynek Domu Kultury w Tuszymie 
okazał się dużo za mały w stosunku do potrzeb a budynek w Przecławiu nie 
spełnia norm budowlanych i dopuszczony jest warunkowo do użytkowania 
przez nadzór budowlany. Ponadto budynek Domu Kultury w Przecławiu jest 
niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych a jego lokalizacja przy 
najruchliwszej ulicy w Przecławiu w znacznym stopniu utrudnia 
prowadzenie działalności związanej ze słuchowiskami, koncertami czy 
spektaklami.  Placówka przy ul. Zielonej w Przecławiu ma przede wszystkim 
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zapewnić wygodny dostęp do kultury dla mieszkańców nie tylko Przecławia, 
lecz również mieszkańców całej Gminy Przecław. Chodzi tu zarówno o 
koncerty, spektakle czy wystawy, jak również warsztaty dla dzieci i 
młodzieży w ramach edukacji kulturalnej. W Domu Kultury powstanie 
Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Dom Kultury dostosowany 
będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Projektowany budżet  % 

 
Planowane koszty całkowite 11 219 509,19 zł 100 

Planowane dofinansowanie ogółem 7 140 000,00 zł 85 

Planowany wkład własny 1 260 000,00 zł 15 

Projekty komplementarne 
Utworzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, podmiotów 
ekonomii społecznej i grup defaworyzowanych.  

 

 

 

Tytuł projektu 
Utworzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych , 
podmiotów ekonomii społecznej i grup defaworyzowanych.   

Priorytet inwestycyjny RPO 

9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 
efektywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnienie  

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym 

Oś priorytetowa RPO WP 
8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie RPO WP 
2014-2020, środki OWES w Rzeszowie.  

Priorytet, cel i kierunek działań 
Strategii Podkarpackie 2020 

Priorytet 3.5 Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów 
wzrostu. 

Cel: Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja funkcji 
biegunów wzrostu, w tym ośrodków subregionalnych w wymiarze  
regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

3.5.4 Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzeni, sprzyjające rozwojowi 
ośrodków miejskich.  

Cel Strategii MOF  Cel II. Wzrost jakości życia. 

Lider Projektu Gmina Przecław 
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Opis projektu 

W nowo powstałym Domu Kultury w Przecławiu powstanie Centrum 
Wsparcia Organizacji Pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i 
grup defaworyzowanych. Projekt przyczyni się do rozwiązania problemów 
takich jak: ograniczone możliwości pozyskania profesjonalnej wiedzy z 
zakresu zakładania i prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej, 

braki w wiedzy o możliwościach pozyskiwania środków na działalność, 
ograniczone możliwości funkcjonowania NGO i dostępu do szczegółowej 
wiedzy z zakresu pisania i rozliczania wniosków, podstawy księgowości.  

Istotnym problemem społecznym obszaru rewitalizacji z terenu Gminy 
Przecław jest niedostateczny poziom integracji i aktywności dający 
możliwość samodzielnego i oddolnego rozwiązywania wielu istotnych 
problemów społecznych. Konieczne jest stworzenie „modelu” stałej 
współpracy organizacji pozarządowych oraz wsparcia lokalnych liderów. W 
ramach projektu powstanie Centrum Wsparcia Organizacji, którego celem 
będzie doprowadzenie do profesjonalizacji działań organizacji 
pozarządowych, udzielnie wsparcia merytorycznego w zakresie zakładania 
i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Rolą Centrum będzie 
także wsparcie organizacji i pomoc codziennych działaniach np. 
udostępnianie miejsc na spotkania, szkolenia, porady prawne lub 
księgowe, pomoc w zdobywaniu środków finansowych itp.  

 

Projektowany budżet  % 

 
Planowane koszty całkowite 150 000,00 zł 100 

Planowane dofinansowanie ogółem 142 500,00 zł  95 

Planowany wkład własny 7 500,00 zł 5 

Projekty komplementarne 
Poprawa infrastruktury kultury w Gminie Przecław poprzez budowę Domu 
Kultury w Przecławiu wraz z wyposażeniem.  

 

13.9. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ TUSZÓW 

NARODOWY 

 

Tytuł projektu 

Rewitalizacja zdegradowanego terenu Gminy Tuszów Narodowy, 
poprzez poprawę dostępności do usług społecznych, zdrowotnych 
i kulturalnych w podobszarze Tuszów Narodowy, jako miejsca 
strategicznego o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb 
mieszkańców. 

Priorytet inwestycyjny RPO 
9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności na obszarach miejskich i wiejskich  

 

Oś priorytetowa RPO WP 
Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

Priorytet, cel i kierunek działań 
Strategii Podkarpackie 2020 

Priorytet 3.5 Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów 
wzrostu 

Cel: Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja funkcji 
biegunów wzrostu, w tym ośrodków subregionalnych w wymiarze 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 
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  3.5.4 Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzeni, sprzyjające rozwojowi    
ośrodków miejskich. 

Cel Strategii MOF  Cel II. Wzrost, jakości życia 

Lider Projektu Gmina Tuszów Narodowy 

Opis projektu 

Projekt obejmuje: 

1. Przebudowę budynku użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia) w celu 
nadania nowych funkcji społecznych, w tym m.in. modernizacja budynku, 
zakup wyposażenia, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Obecnie budynek jest w złym stanie technicznym – wymagającym 
generalnego remontu, nieprzystosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i starszych. Aktualne zagospodarowanie budynku nie 
odpowiada potrzebom gminnym i społecznym. Przebudowa budynku 
umożliwi uruchomienie programów profilaktyki zdrowotnej, programów 
wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z 
niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością. 

2. Przebudowę placu użyteczności publicznej (plac im. gen. Sikorskiego), 
wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, 
celem stworzenia infrastruktury dla realizacji programu aktywnej integracji 
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  

3. Przebudowę budynku użyteczności publicznej (Urząd Gminy) poprzez 
instalację windy. Inwestycja na celu likwidację barier dla osób starszych i 
niepełnosprawnych oraz nadanie budynkowi nowych funkcji społecznych - 
realizację programów aktywnej integracji dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

 

Projektowany budżet zł % 

 
Planowane koszty całkowite          1 000 000,00 100 

Planowane dofinansowanie ogółem 850 000,00 85 

Planowany wkład własny 150 000,00 15 

Projekty komplementarne 

1. Wdrażanie programów profilaktycznych i zdrowotnych (Działanie 7.6) 

2. Poprawa dostępu do usług zdrowotnych dzieci (Działanie 8.3) 

3. Program aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym (Działanie 8.1) 

 

 

Tytuł projektu Poprawa dostępu do usług zdrowotnych dzieci. 

Priorytet inwestycyjny RPO 
9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym 

Oś priorytetowa RPO WP 
Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie 
dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

Priorytet, cel i kierunek działań 
Strategii Podkarpackie 2020 

Priorytet 2.5 Zdrowie publiczne. 

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez 
poprawę dostępności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 

Cel Strategii MOF  Cel II. Wzrost jakości życia 

Lider Projektu Gmina Tuszów Narodowy. 
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Opis projektu 

Projekt obejmujący programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i 
rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych  
niepełnosprawnością. Zadanie jest ukierunkowane w szczególności na 
wczesne wykrywanie nabytych wad rozwojowych, leczenie i rehabilitację 
wad rozwojowych oraz edukację skierowaną zarówno do dzieci i 
opiekunów. W projekcie weźmie udział 300 dzieci w wieku 6-9 lat. 

Projektowany budżet zł % 

 
Planowane koszty całkowite 100 000,00 100 

Planowane dofinansowanie ogółem 85 000,00 85 

Planowany wkład własny 15 000,00 15 

 

 

Tytuł projektu 
Program aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

Priorytet inwestycyjny RPO 

9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 
efektywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnienie  

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych 
w interesie ogólnym  

 

Oś priorytetowa RPO WP 
Oś Priorytetowa VII Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Priorytet, cel i kierunek działań 
Strategii Podkarpackie 2020 

Priorytet 3.5 Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów 
wzrostu  

Cel: Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja funkcji 
biegunów wzrostu, w tym ośrodków subregionalnych w wymiarze 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym.  

3.5.4 Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzeni, sprzyjające rozwojowi 
ośrodków miejskich  

Priorytet 2.4. Włączenie społeczne  

Cel: Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej w 
regionie  

 

Cel Strategii MOF  Cel II. Wzrost jakości życia 

Lider Projektu Gmina Tuszów Narodowy 

Opis projektu 

Projekt jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. Zakres obejmuje m.in. poradnictwo i wsparcie grupowe w 
zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz spotkania i imprezy 
ukierunkowane na aktywną integrację społeczną, wzmocnienie lokalnej 
tożsamości. W projekcie weźmie udział 100 osób. 

Projektowany budżet zł % 

 
Planowane koszty całkowite 50  000,00 100 

Planowane dofinansowanie ogółem 42 500,00 85 

Planowany wkład własny 7 500,00 15 
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Tytuł projektu Wdrażanie programów profilaktycznych i zdrowotnych 

Priorytet inwestycyjny RPO 

9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 
efektywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnienie  

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym 

Oś priorytetowa RPO WP 
Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy. Działanie 7.6 Programy 
Profilaktyczne i zdrowotne w regionie. 

Priorytet, cel i kierunek działań 
Strategii Podkarpackie 2020 

Priorytet 2.5 Zdrowie publiczne. 

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez 
poprawę dostępności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 

Cel Strategii MOF  Cel II. Wzrost jakości życia  
 

Lider Projektu NZOZ w Tuszowie Narodowym 

Opis projektu 

W ramach zadania planowane jest wdrażanie programów zdrowotnych 
służących wspieraniu aktywności zawodowej, dotyczące w szczególności 
profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia, układu ruchu, 
chorób onkologicznych oraz współfinansowanie rehabilitacji leczniczej, 
ułatwiającej powrót na rynek prac lub utrzymanie aktywności zawodowej. 
W projekcie weźmie udział 200 osób. 

Projektowany budżet zł % 

 
Planowane koszty całkowite 200 000,00 100 

Planowane dofinansowanie ogółem 170 000,00 85 

Planowany wkład własny 30 000,00 15 
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