
Partnerstwo, współpraca oraz plany rozwoju 

obszaru Strefy Centralnej

9 września 2021



Partnerstwo 
Strefa Centralna 

• utworzone 29 września 2020 roku w ramach projektu 
Centrum Wsparcia Doradczego;

• 19 JST, w tym 3 powiaty, 16 gmin ( 1 miejska);

• w Planie Zagospodarowania Przestrzennego WZ obszar 
funkcjonalny o znaczeniu regionalnym - Centralna Strefa 
Funkcjonalna; 

• rozległy obszar wyznaczony w oparciu o model  potencjału 
ludnościowego i gospodarczego oraz 30-minutową izochronę̨
dostępności do 6 ośrodków (małych miast bez ośrodka 
dominującego) tworzących rdzeń tej strefy; 

• peryferyjne względem centrów gospodarczych, linii brzegowej 
oraz osi komunikacyjnych położenie obszaru PSC wpływa 
niekorzystnie na jego atrakcyjność inwestycyjną i koszty 
zaopatrzenia.



Strefa Centralna – wiodące funkcje  

1. Funkcja usługowa (usługi wewnątrz partnerstwa, z dużym udziałem usług związanych z  

wojskiem, usługi uzdrowiskowe (Połczyn Zdrój); 

2. Funkcja przemysłowa (przemysł drzewny, elektromaszynowy, elektrotechniczny,   

produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, przetwórstwo spożywcze); stosunkowo słaby 

stopień uprzemysłowienia, 

3. Funkcja rolnicza (duże gospodarstwa rolne, gospodarka wielkotowarowa; średnie 

jakościowo warunki naturalne do prowadzenia działalności rolniczej), 

4. Funkcja turystyczna (duży potencjał rozwojowy, na znacznej części obszaru PSC 

znakomite warunki do rozwoju ekoturystyki, turystyki wodnej i wędkarstwa), 



13 kierunków strategicznej interwencji sformułowanych
w raporcie diagnostycznym.

Wymiar społeczny :
• Poprawa jakości, rozszerzenie zakresu  i optymalizacja kosztów świadczenia niektórych usług publicznych  (….);
• Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i osobistego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców (…);

Wymiar gospodarczy :
• Korzystanie z odnawialnych źródeł energii i transformacja gospodarki PSC na bardziej wydajną i ekologiczną;
• Rozwój i wzmacnianie przedsiębiorczości mieszkańców;
• Wzmocnienie sektora turystyki (wspólne : marka, produkty, promocja, inwestycje);
• Rozwój szkolnictwa zawodowego – (…) 
• Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza. Zintegrowanie polityk niskoemisyjnych (……);
• Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych; 

Wymiar : przestrzenno-środowiskowy :
• Ochrona i odpowiedzialna eksploatacja walorów przyrodniczych i kulturowych walorów przestrzeni;
• Eliminacja lub ograniczanie (…) konfliktów przestrzennych;
• Integracja gospodarki odpadami. Gospodarka obiegu zamkniętego;

Wymiar instytucjonalny :
• Zintegrowanie współpracy JST przez zwiększenie aktywności w istniejących już strukturach organizacyjnych;
• Wybór optymalnych form i zwiększenie efektywności współpracy JST z wojskiem i przedsiębiorcami. 



Poprawa warunków do 
rozwoju przedsiębiorczości 

Poprawa efektywności 
zarządzania w JST

Zrównoważona turystyka 
oparta na endogenicznych 
zasobach przyrodniczych i  

krajobrazowych

Rewitalizacja 
zdegradowanych 

ekonomicznie i społecznie 
obszarów wiejskich

Poprawa jakości i 
dostępności usług 

publicznych

Zwiększenie odporności 
na zmiany klimatu 

Zwiększenie atrakcyjności obszaru Partnerstwa Strefy Centralnej do 

zamieszkania, rozwoju i wypoczynku
Cel nadrzędny

Cele 
strategiczne



Partnerstwo Strefy Centralnej

PROPOZYCJE 

PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH



Zrównoważony rozwój funkcji turystycznej obszaru Partnerstwa w oparciu 

o sieciowe produkty turystyczne.  

Koncepcja/ logika projektu:

▪ opracowanie ekspertyzy turystycznej – określenie 

strategicznej specjalizacji turystycznej obszaru i 

przygotowanie planu operacyjnego jej rozwoju, w 

tym w zakresie sieciowania współpracy, marki i 

promocji turystycznej obszaru;

▪ wypracowanie wspólnych produktów turystycznych;

▪ zawiązanie współpracy z Partnerstwami powiatów : 

szczecineckiego i wałeckiego w zakresie promowania 

turystycznego obszaru a być może także w zakresie 

wspólnej oferty turystycznej;

Kierunki strategicznej interwencji : Wzmocnienie sektora turystyki (wspólne : marka, produkty, promocja, inwestycje).

Poprawa warunków 
do prowadzenia 

działalności 
gospodarczej

Poprawa 
efektywności 
zarządzania 

w JST

Zrównoważona 
turystyka oparta 
na endogennych 

zasobach …

Rewitalizacja 
zdegradowanych 

społecznie i 
ekonomicznie 

obszarów wiejskich

Poprawa 
jakości i 

dostępności 
usług 

publicznych

Zwiększenie 
odporności na 

zmiany klimatu



Budowa i modernizacja sieciowych obiektów infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej.

Koncepcja/ logika projektu:

• Sieciowanie szlaków wodnych na obszarze 

Partnerstwa z zachowaniem bioróznorodności );  

• budowa/modernizacja  przystani żeglarskich;  

• budowa parkingów camperowych;

• budowa lub rozbudowa pól biwakowych dla 

uczestników spływów kajakowych; 

• budowa (rozbudowa) zintegrowanej sieci ścieżek 

rowerowych;

Kierunki strategicznej interwencji : Wzmocnienie sektora turystyki (wspólne : marka, produkty, promocja, inwestycje).

Poprawa warunków 
do prowadzenia 

działalności 
gospodarczej

Poprawa 
efektywności 
zarządzania 

w JST

Zrównoważona 
turystyka oparta 
na endogennych 

zasobach …

Rewitalizacja 
zdegradowanych 

społecznie i 
ekonomicznie 

obszarów wiejskich

Poprawa 
jakości i 

dostępności 
usług 

publicznych

Zwiększenie 
odporności na 

zmiany klimatu



Przygotowanie i realizacja zintegrowanych przedsięwzięć Partnerstwa Strefy Centralnej związanych 

z adaptacją do zmian klimatu i transformacją energetyczną.

Koncepcja/ logika projektu:

▪ Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu w 

standardzie SECAP oraz Plan adaptacji do zmian klimatu 

to dokumenty, które należy opracować w początkowej 

fazie wdrażania strategii terytorialnej;

▪ dokumenty stanowić będą całościowe odniesienie się do 

klimatu, energetyki i możliwości rozwiązania istniejących 

wyzwań/ problemów na terenie całego PSC;

▪ projekty (inwestycyjne i nieinwestycyjne) wynikające z 

w/w dokumentów będą automatycznie projektami 

ujętymi w strategii terytorialnej (odpowiednie zapisy w 

procedurze wdrażania strategii);

Kierunki strategicznej interwencji : Korzystanie z odnawialnych źródeł energii i transformowanie gospodarki PSC na bardziej wydajną i ekologiczną. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu 

powietrza. Zintegrowanie polityk niskoemisyjnych i działań związanych z transformacją energetyczną gmin. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Ochrona i 

odpowiedzialna eksploatacja walorów przyrodniczych i kulturowych walorów przestrzeni.  

Poprawa warunków 
do prowadzenia 

działalności 
gospodarczej

Poprawa 
efektywności 
zarządzania 

w JST

Zrównoważona 
turystyka oparta 
na endogennych 

zasobach …

Rewitalizacja 
zdegradowanych 

społecznie i 
ekonomicznie 

obszarów wiejskich

Poprawa 
jakości i 

dostępności 
usług 

publicznych

Zwiększenie 
odporności na 

zmiany klimatu



Rozwój usług publicznego transportu zbiorowego na obszarze PSC 

Koncepcja/ logika projektu:

• Zapewnienie dowozu uczniów do wszystkich szkół  

na obszarze PSC

• Zorganizowanie dowozu osób zależnych z obszaru 

PSC do placówek opiekuńczych .

• Utworzenie nowych regularnych linii 

autobusowych.

• Zakup niskoemisyjnych autobusów

• Spółka komunalna (międzygminna) do świadczenia 

usług transportowych

Kierunki strategicznej interwencji : Poprawa jakości, rozszerzenie zakresu  i optymalizacja kosztów świadczenia niektórych 

usług publicznych.

Poprawa warunków 
do prowadzenia 

działalności 
gospodarczej

Poprawa 
efektywności 
zarządzania 

w JST

Zrównoważona 
turystyka oparta 
na endogennych 

zasobach …

Rewitalizacja 
zdegradowanych 

społecznie i 
ekonomicznie 

obszarów wiejskich

Poprawa 
jakości i 

dostępności 
usług 

publicznych

Zwiększenie 
odporności na 

zmiany klimatu



Profilaktyka zdrowotna i badania przesiewowe w kierunku rozpoznania chorób o najwyższej 

śmiertelności i zachorowalności.

Koncepcja/ logika projektu:

▪ wyłonienie Lidera projektu (np. Szpital w ?......, pozyskanie 

partnerów społecznych i gospodarczych do projektu;

▪ przeprowadzenie pogłębionej diagnozy potrzeb zdrowotnych 

obszaru;

▪ opracowanie modelu projektu profilaktycznego – np. 

zgłoszenie, wstępna kwalifikacja, badania podstawowe, 

badania rozszerzone, wskazania odnośnie dalszego 

postępowania; 

▪ weryfikacja potrzeb doposażeniowych i szkoleniowych w 

zakresie profilaktyki zidentyfikowanych schorzeń;

▪ opracowanie modelu kampanii informacyjno – promocyjnej;

▪ pozyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych na projekt.

Kierunki strategicznej interwencji : Poprawa jakości, rozszerzenie zakresu  i optymalizacja kosztów świadczenia niektórych 

usług publicznych.

Poprawa warunków 
do prowadzenia 

działalności 
gospodarczej

Poprawa 
efektywności 
zarządzania 

w JST

Zrównoważona 
turystyka oparta 
na endogennych 

zasobach …

Rewitalizacja 
zdegradowanych 

społecznie i 
ekonomicznie 

obszarów wiejskich

Poprawa 
jakości i 

dostępności 
usług 

publicznych

Zwiększenie 
odporności na 

zmiany klimatu



Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego o charakterze regionalnym.

Koncepcja/ logika projektu:

• Utworzenie regionalnego Centrum Zdrowia 

Psychicznego  (wieloletnie porozumienie gmin  w 

sprawie budowy  obiektu  oraz zasad 

finansowania działalności Centrum. 

• Zaprojektowanie i budowa obiektu Centrum 

Zdrowia Psychicznego.  

• Zakup wyposażenia.

• Przeszkolenie personelu.

• Organizacja transportu osób zależnych.

Kierunki strategicznej interwencji : Poprawa jakości, rozszerzenie zakresu  i optymalizacja kosztów świadczenia niektórych 

usług publicznych.

Poprawa warunków 
do prowadzenia 

działalności 
gospodarczej

Poprawa 
efektywności 
zarządzania 

w JST

Zrównoważona 
turystyka oparta 
na endogennych 

zasobach …

Rewitalizacja 
zdegradowanych 

społecznie i 
ekonomicznie 

obszarów wiejskich

Poprawa 
jakości i 

dostępności 
usług 

publicznych

Zwiększenie 
odporności na 

zmiany klimatu



Utworzenie sieci Międzygminnych Centrów Rozwoju Przedsiębiorczości

Koncepcja/ logika projektu:

▪ zaprogramowanie działań prowadzących m.in. do: 

zawiązania szerszej współpracy między lokalnymi MŚP i 

współpracy MŚP z samorządem; promocji gospodarczej 

obszaru Partnerstwa, w tym promocji lokalnych produktów; 

gromadzenia i wykorzystywania wiedzy na temat 

efektywnych form wspierania lokalnej przedsiębiorczości;

▪ inwentaryzacja obiektów, które mogłyby być zaadaptowane 

na inkubator/ inkubatory przedsiębiorczości, modernizacja 

tych obiektów na potrzeby utworzenia inkubatora/ 

inkubatorów, następnie wynajem powierzchni dla 

początkujących przedsiębiorców lub np. przedsiębiorców 

zwiększających zakres działalności; 

▪ wyłonienie operatora MCRP.

Kierunki strategicznej interwencji : Rozwój i wzmacnianie przedsiębiorczości mieszkańców.

Poprawa warunków 
do prowadzenia 

działalności 
gospodarczej

Poprawa 
efektywności 
zarządzania 

w JST

Zrównoważona 
turystyka oparta 
na endogennych 

zasobach …

Rewitalizacja 
zdegradowanych 

społecznie i 
ekonomicznie 

obszarów wiejskich

Poprawa 
jakości i 

dostępności 
usług 

publicznych

Zwiększenie 
odporności na 

zmiany klimatu



Program szkoleniowo-treningowo-mentorski dla pracowników j.s.t. w zakresie organizacji i 

finansowania przedsięwzięć podnoszących efektywność zarządzania. 

Koncepcja/ logika projektu:

▪ przygotowanie i wdrożenie pakietu szkoleń/ warsztatów/ 

treningów dla kadr j.s.t. Partnerów w zakresie realizacji 

zadań własnych gminy, w tym zarządzania strategicznego, 

w szczególności zadań ujętych w strategii terytorialnej. 

▪ diagnoza potrzeb szkoleniowych, z uwzględnieniem 

kompetencji niezbędnych do wdrożenia zadań 

strategicznych  

▪ zaplanowanie programu szkoleniowego jako odpowiedź na 

potrzeby zdiagnozowane w diagnozie potrzeb 

szkoleniowych (np. jak tworzyć CUW, CUS, organizacja 

Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, itp.);

Kierunki strategicznej interwencji : projekt odpowiada na wszystkie wyzwania wskazane w Raporcie diagnostycznym –

wykwalifikowane kadry to warunek konieczny dla powodzenia działań strategicznych.

Poprawa warunków 
do prowadzenia 

działalności 
gospodarczej

Poprawa 
efektywności 
zarządzania 

w JST

Zrównoważona 
turystyka oparta 
na endogennych 

zasobach …

Rewitalizacja 
zdegradowanych 

społecznie i 
ekonomicznie 

obszarów wiejskich

Poprawa 
jakości i 

dostępności 
usług 

publicznych

Zwiększenie 
odporności na 

zmiany klimatu



Utworzenie Centrum Wytchnieniowego – ośrodka wsparcia dla opiekunów nieformalnych.

Koncepcja/ logika projektu:

▪ Zawarcie wieloletniej umowy w sprawie utworzenia 

międzygminnego Centrum Wytchnieniowego w miejscowości X 

oraz zasad finansowania jego działalności.

▪ Zaprojektowanie i budowa obiektu lub wyodrębnienie w DPS 

miejsc opieki pobytowe (w tym systemu teleopieki). Zakup 

sprzętu i wyposażenia.  Przeszkolenie personelu.

▪ Centrum organizuje opiekę nad osobami zależnymi np. w 

trakcie wyjazdów wakacyjnych, zwiększenia obowiązków 

zawodowych opiekunów nieformalnych;

▪ Centrum wspiera opiekunów nieformalnych realizując 

działania miękkie np. w zakresie podniesienia kwalifikacji i 

umiejętności opiekunów nieformalnych czy poprzez utworzenie 

wypożyczalni sprzętu wspierającego usługi opiekuńcze w 

środowisku lokalnym (np. łóżka medyczne, wózki inwalidzkie, 

balkoniki, laski, kule, materace przeciwodleżynowe itp.);

Kierunki strategicznej interwencji : Poprawa jakości, rozszerzenie zakresu  i optymalizacja kosztów świadczenia niektórych 

usług publicznych. 

Poprawa warunków 
do prowadzenia 

działalności 
gospodarczej

Poprawa 
efektywności 
zarządzania 

w JST

Zrównoważona 
turystyka oparta 
na endogennych 

zasobach …

Rewitalizacja 
zdegradowanych 

społecznie i 
ekonomicznie 

obszarów wiejskich

Poprawa 
jakości i 

dostępności 
usług 

publicznych

Zwiększenie 
odporności na 

zmiany klimatu



Rozwój opieki długoterminowej poprzez zwiększenie liczby miejsc w stacjonarnej opiece 

długoterminowej na obszarze partnerstwa.

Koncepcja/ logika projektu:

• rozwój infrastruktury (budowa, przebudowa, modernizacja 

istniejących budynków szpitalnych);

• zakup wyposażenia niezbędnego dla stacjonarnej opieki 

długoterminowej;

• zakup środków transportu medycznego obsługującego 

przekazywanie pacjentów szpitalnych z terenu Strefy 

Centralnej do kontynuacji leczenia długoterminowego w 

warunkach stacjonarnych

• integracja funkcjonalna opieki zdrowotnej z opieką 

społeczną, w tym opracowanie spójnej koncepcji wsparcia 

dla osób wymagających opieki środowiskowej i medycznej.

Kierunki strategicznej interwencji : Poprawa jakości, rozszerzenie zakresu  i optymalizacja kosztów świadczenia niektórych usług 

publicznych.

Poprawa warunków 
do prowadzenia 

działalności 
gospodarczej

Poprawa 
efektywności 
zarządzania 

w JST

Zrównoważona 
turystyka oparta 
na endogennych 

zasobach …

Rewitalizacja 
zdegradowanych 

społecznie i 
ekonomicznie 

obszarów wiejskich

Poprawa 
jakości i 

dostępności 
usług 

publicznych

Zwiększenie 
odporności na 

zmiany klimatu



Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej  szkół zawodowych, zgodnej 

z potrzebami lokalnego rynku. 

Koncepcja/ logika projektu:

▪ wykonanie analizy potrzeb przedsiębiorców i instytucji 

w zakresie określonych specjalizacji zawodowych na 

terenie poszczególnych gmin, członków Partnerstwa 

▪ uzgodnienie specjalizacji poszczególnych szkół 

zawodowych (starostowie, dyrektorzy szkół, 

przedsiębiorcy),

▪ uzgodnienie zakresu rzeczowego i finansowego 

zakupów sprzętu i wyposażenia dla poszczególnych 

szkół.

▪ zakup sprzętu i wyposażenia do szkół

Kierunki strategicznej interwencji : Rozwój szkolnictwa zawodowego - dopasowanego do kierunków rozwoju w PSC i 

zorientowanego na uzgodnioną przez partnerów specjalizację szkół.

Poprawa warunków 
do prowadzenia 

działalności 
gospodarczej

Poprawa 
efektywności 
zarządzania 

w JST

Zrównoważona 
turystyka oparta 
na endogennych 

zasobach …

Rewitalizacja 
zdegradowanych 

społecznie i 
ekonomicznie 

obszarów wiejskich

Poprawa 
jakości i 

dostępności 
usług 

publicznych

Zwiększenie 
odporności na 

zmiany klimatu



Siewcy nadziei - organizacja sieci ośrodków aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców wsi. 

Koncepcja/ logika projektu:

▪ współpraca i działalność podmiotów na podstawie 

know how Fundacji im. Stanisława Karłowskiego z 

Juchowa oraz Szkoły Podstawowej w Radowie Małym 

w oparciu o hybrydowy system finansowania;

▪ zakres współpracy: edukacja, wymiana doświadczeń, 

promocja wyrobów i usług, wypracowanie marki 

obszaru zorientowanego na wysoko kwalifikowaną 

agroturystykę i ekoprodukty;

▪ zapewnienie długoterminowego dofinansowania 

zewnętrznego, do czasu osiągniecia  trwałych 

podstaw dalszego rozwoju. 

• Kierunki strategicznej interwencji : Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Zrównoważona 

turystyka oparta na endogennych zasobach przyrodniczych i krajobrazowych.  

Poprawa warunków 
do prowadzenia 

działalności 
gospodarczej

Poprawa 
efektywności 
zarządzania 

w JST

Zrównoważona 
turystyka oparta 
na endogennych 

zasobach …

Rewitalizacja 
zdegradowanych 

społecznie i 
ekonomicznie 

obszarów wiejskich

Poprawa 
jakości i 

dostępności 
usług 

publicznych

Zwiększenie 
odporności na 

zmiany klimatu



Budowa/rozbudowa obiektów i instalacji do utylizacji odpadów komunalnych z obszaru PSC.

Koncepcja/ logika projektu:

1. Wykonanie analizy  potencjalnych, docelowych 

miejsc i sposobów (technologii) utylizacji odpadów 

komunalnych nie nadających się do wykorzystania w 

formie przetwórstwa odpadów z recyklingu, produkcji 

kompostu i nawozów oraz przedstawienie 

rekomendacji do wyboru.

2. Realizacja przez JST z obszaru PSC wspólnego 

przedsięwzięcia utylizacji odpadów komunalnych na 

podstawie jednej z rekomendacji określonej w p. 1.

• Kierunki strategicznej interwencji : Integracja gospodarki odpadami. Gospodarka obiegu zamkniętego. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii i transformowanie 

gospodarki PSC na bardziej wydajną i ekologiczną. Ochrona i odpowiedzialna eksploatacja walorów przyrodniczych i kulturowych walorów przestrzeni.  Eliminacja lub 

ograniczanie występujących lub potencjalnych konfliktów przestrzennych.

Poprawa warunków 
do prowadzenia 

działalności 
gospodarczej

Poprawa 
efektywności 
zarządzania 

w JST

Zrównoważona 
turystyka oparta 
na endogennych 

zasobach …

Rewitalizacja 
zdegradowanych 

społecznie i 
ekonomicznie 

obszarów wiejskich

Poprawa 
jakości i 

dostępności 
usług 

publicznych

Zwiększenie 
odporności na 

zmiany klimatu



Integracja szpitali w Drawsku Pomorskim i Połczynie Zdroju

Koncepcja/ logika projektu:

• Powołanie jednej spółki do zarządzania szpitalami 

w Drawsku Pomorskim i w Połczynie Zdroju, z 

udziałem trzech powiatów : świdwińskiego, 

drawskiego i łobeskiego, 

• Przebudowa obiektów szpitalnych oraz zakup 

wyposażenia na podstawie uzgodnionego zakresu  

specjalizacji szpitali,

• Organizacja wspólnego transportu medycznego 

między szpitalami z obszaru Partnerstwa –

powołanie operatora, zakup karetek.

Kierunki strategicznej interwencji : Poprawa jakości, rozszerzenie zakresu  i optymalizacja kosztów świadczenia niektórych 

usług publicznych.
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społecznie i 
ekonomicznie 

obszarów wiejskich

Poprawa 
jakości i 
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odporności na 

zmiany klimatu



Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt

Koncepcja/ logika projektu:

• zaprojektowanie i wybudowanie międzygminnego

schroniska dla zwierząt, w którym jednorazowo

przebywać będzie ok. 200 zwierząt;

• w schronisku zapewniona będzie codzienna opieka

kwaterunkowa, ( w tym hotel) i weterynaryjna;

• w schronisku można będzie również prowadzić

zajęcia edukacyjne i wspierające na rzecz osób

niepełnosprawnych w bezpośrednim kontakcie ze

zwierzętami;

Kierunki strategicznej interwencji : Poprawa jakości, rozszerzenie zakresu  i optymalizacja kosztów świadczenia niektórych 

usług publicznych.
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zdegradowanych 

społecznie i 
ekonomicznie 

obszarów wiejskich

Poprawa 
jakości i 

dostępności 
usług 

publicznych

Zwiększenie 
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Utworzenie subregionalnego biura planowania przestrzennego. 

Koncepcja/ logika projektu:

• powołanie kilkuosobowego zespołu urbanistów do wsparcia 

gmin z obszaru PSC w zakresie planowania przestrzennego w 

formie międzygminnego biura planowania i analiz 

przestrzennych (szczegółowy zakres działania i kompetencji 

do uzgodnienia między zainteresowanymi gminami w formie 

np. porozumienia lub  międzygminnego CUW),

• zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu,

• szkolenia i wizyty studyjne w ośrodkach planistyczno-

urbanistycznych ,  które mogłyby stanowić źródło inspiracji 

(dobre praktyki).

Kierunki strategicznej interwencji : Poprawa jakości, rozszerzenie zakresu  i optymalizacja kosztów świadczenia niektórych 

usług publicznych. 
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