
Wizja, misja, cele 
strategiczne, kierunki działań 
i propozycje projektów



Wizja Partnerstwa

Ponidzie w 2030 roku jest:

• regionem słynącym z czystego środowiska naturalnego, atrakcyjnym turystycznie –

dziedzictwo przyrodniczo-kulturalne jest dumą jego mieszkańców, a oferta kulturalno-

rekreacyjna jego znakiem „firmowym”,

• regionem prężnie się rozwijającym, z atrakcyjnymi miejscami pracy oraz wysokiej 

jakości usługami, po które sięgają nie tylko jego mieszkańcy, ale także osoby przyjezdne,

• regionem ludzi przedsiębiorczych, dbających o środowisko naturalne, aktywnie 

spędzających czas na łonie natury, którzy angażują się w sprawy ważne dla swojej 

lokalnej społeczności,

• regionem wnoszącym wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturowy Województwa 

Świętokrzyskiego, Polski i Europy.”



Misja Partnerstwa

„Wzrost atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz rozwój 

gospodarczy regionu poprzez wykorzystanie wewnętrznych potencjałów 

obszaru Partnerstwa”



1. Zielone Ponidzie 

2. Markowe Ponidzie

3. Konkurencyjne Ponidzie – rozwój lokalnej gospodarki | wzrost 

znaczenia lokalnych produktów

4. Czyste Ponidzie – zwiększenie dostępności usług komunalnych

5. Mobilne Ponidzie – zwiększenie dostępności komunikacyjnej

6. Silne Ponidzie – rozwój kapitału społecznego

Cele strategiczne



Cele operacyjne (kierunki działań) w ramach celu 1.

1.1. ochrona środowiska przyrodniczego – ograniczenie niskiej emisji, ochrona wód 

i gleb, ochrona bioróżnorodności i krajobrazu przyrodniczego, podnoszenie 

świadomości ekologicznej mieszkańców

1.2. rozwój zielonej energii – zwiększenie udziału OZE w sferze gospodarczej, 

publicznej 

i prywatnej, zwiększenie efektywności energetycznej (polepszenie parametrów 

termomodernizacyjnych budynków, modernizacja oświetlenia), rozwój infrastruktury 

energetycznej (farmy fotowoltaiczne)

Zielone Ponidzie 



Cele operacyjne (kierunki działań) w ramach celu 1.

1.3. adaptacja do zmian klimatu – rozwój zrównoważonej gospodarki wodnej 

i zapobieganie skutkom zagrożeń naturalnych (zwiększenie naturalnej i sztucznej 

retencji), rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury (zwiększenie retencji 

krajobrazowej)

Zielone Ponidzie cd. 



Cele operacyjne (kierunki działań) w ramach celu 2.

2.1. rozwój infrastruktury turystycznej, uzdrowiskowej i rekreacyjnej – rozwój 

bazy gastronomicznej, noclegowej, kulturalnej, uzdrowiskowej i sportowo-

rekreacyjnej, adaptacja obiektów zabytkowych do funkcji turystycznych

2.2. rozwój usług turystycznych – rozwój przedsiębiorczości w obszarze usług 

turystycznych, wzmocnienie potencjału organizacji turystycznych

2.3. kreowanie wizerunku – kreowanie, wdrażanie oraz promocja produktów 

turystycznych uwzględniających potrzeby różnych grup odbiorców, budowa marki 

regionu we współpracy z liczącymi się ośrodkami i organizacjami turystycznymi, 

budowa zintegrowanego systemu promocji turystycznej

Markowe Ponidzie



Cele operacyjne (kierunki działań) w ramach celu 3.

3.1. kreowanie korzystnych warunków do inwestowania – tworzenie 

konkurencyjnej oferty dla potencjalnych inwestorów, efektywne wsparcie 

przedsiębiorców, rozwój instytucji otoczenia biznesu

3.2. wzrost podaży wykwalifikowanych kadr

3.3 wspieranie kluczowych branż gospodarki regionu – tworzenie warunków dla 

rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości w oparciu o surowce naturalne oraz efektywne wykorzystywanie 

potencjału turystycznego

Konkurencyjne Ponidzie …



Cele operacyjne (kierunki działań) w ramach celu 4.

4.1. rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

4.2. rozwój infrastruktury energetycznej

4.3. rozwój gospodarki odpadami

Czyste Ponidzie …



Cele operacyjne (kierunki działań) w ramach celu 5.

5.1. rozwój sieci drogowej – rozbudowa i modernizacja infrastruktury dróg 

gminnych 

i powiatowych

5.2. rozwój sieci komunikacji pieszo-rowerowej – projektowanie szlaków 

rowerowych, rozbudowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej

5.3. rozwój regularnej siatki połączeń międzygminnych i regionalnych

Mobilne Ponidzie …



Cele operacyjne (kierunki działań) w ramach celu 6.

6.1. wspieranie inicjatyw lokalnych

6.2. integracja międzypokoleniowa i aktywizacja osób starszych

6.3. prowadzenie umiejętnego dialogu społecznego

Silne Ponidzie …



Projekty strategiczne

1. Zielona Energia dla Ponidzia

2. Szlak turystyczny „NIDA”

3. Ponidziańska Strefa Aktywności Gospodarczej

4. Budowa zbiorników retencyjnych

5. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej



Komponenty składające się na projekt:

➢ poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej 

poprzez termomodernizację i wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz 

wykorzystanie OZE

➢ montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych

➢ poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia 

ulicznego

➢ modernizacja systemu ciepłowniczego oraz budowa nowych źródeł energii 

nisko- lub zeroemisyjnych

Zielona Energia dla Ponidzia



Komponenty składające się na projekt:

➢ aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszaru Partnerstwa

Zielona Energia dla Ponidzia cd.



Komponenty składające się na projekt:

➢ wzmocnienie potencjału regionu poprzez wykorzystanie walorów 

przyrodniczo-kulturalnych Ponidzia – stworzenie sieci szlaków turystycznych

➢ budowa stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów

➢ zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego regionu oraz 

dostosowanie ich do funkcji turystycznych – wznowienie kursów Ciuchci 

Ekspres Ponidzie

Szlak turystyczny „NIDA”



Komponenty składające się na projekt:

➢ wykorzystanie walorów przyrodniczych obszaru Partnerstwa do celów 

turystycznych i rekreacyjnych – zagospodarowanie terenów wokół zbiorników 

wodnych i rzeki Nidy

➢ oznakowanie turystyczne zabytków i atrakcji turystycznych

➢ budowa marki i promocja Ponidzia

Szlak turystyczny „NIDA” cd.



Komponenty składające się na projekt:

➢ kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych na 

potrzeby funkcjonowania Ponidziańskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wraz 

z wdrożeniem standardów obsługi inwestora 

➢ rozbudowa i modernizacja Ponidziańskiej Giełdy Rolno-Spożywczej

➢ utworzenie i zagospodarowanie Strefy Ochrony Uzdrowiskowej

Ponidziańska Strefa Aktywności Gospodarczej



Komponenty składające się na projekt:

➢ budowa zintegrowanego systemu odbioru i zagospodarowania wód opadowych 

i płynących poprzez budowę kanalizacji deszczowej, infrastruktury 

towarzyszącej oraz zbiorników retencyjnych

Budowa zbiorników retencyjnych



Komponenty składające się na projekt:

➢ dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków 

➢ rozbudowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej 

➢ rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej



Dziękujemy za lekturę i zachęcamy do dzielenia się 

swoimi opiniami za pośrednictwem formularza 

dostępnego na stronach internetowych partnerskich 

gmin i Powiatu Pińczowskiego!


