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Harmonogram prac dotyczących opracowania  

Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Cyców, Gminę Ludwin, 

Gminę Milejów, Gminę Puchaczów, Gminę Urszulin na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku 

 

Lp. ZAKRES PRAC 
CZAS 

REALIZACJI  

1 

Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu ankiety dla mieszkańców  

i interesariuszy, dotyczącej stanu, problemów i kierunków rozwoju obszaru 

(do zamieszczenia na stronie internetowej gmin oraz w mediach 

społecznościowych). 

do 8.08.2020 r. 

2 
Przekazanie Zamawiającemu listy dokumentacji – informacji do pozyskania 

od Partnerów porozumienia, niezbędnych do prawidłowej realizacji zlecenia. 
do 14.08.2020 r. 

3 

Przeprowadzenie 1 warsztatu konsultacyjnego (o charakterze 

diagnostycznym) dla władz gmin i pracowników Urzędów partnerskich 

(zajmujących się opracowaniem i wdrażaniem Strategii). 

18.08.2020 r. 

4 
Przekazanie Wykonawcy, przez gminy partnerskie, dokumentacji niezbędnej 

do prawidłowej realizacji zlecenia. 
do 7.09.2020 r. 

5 
Przekazanie Wykonawcy, przez gminy partnerskie, propozycji projektów do 

uwzględnienia w dokumencie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego … „ 
do 7.09.2020 r. 

6 

Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

gmin partnerskich oraz obszaru funkcjonalnego, w tym: 

➢ Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z 

uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów 

funkcjonalnych.  

➢ Ewaluacji ex-post dotychczasowych Strategii Rozwoju Partnerów 

porozumienia. 

➢ Syntezy diagnozy obecnej sytuacji obszaru oraz wniosków wynikających 

z analiz. 

➢ Przesłanek tworzenia, metodyki i zakresu Strategii.  

➢ Opisu wymiaru terytorialnego wsparcia (zintegrowane podejście 

terytorialne, obszary funkcjonalne, obszary strategicznej interwencji). 

do 30.10.2020 r. 

7 

Przekazanie Zamawiającemu przez gminy partnerskie propozycji terminu 

oraz miejsca przeprowadzenia warsztatu konsultacyjnego  

(możliwego do zrealizowania w dn. 1-18.12.2020 r.) 

do 6.11.2020 

8 
Przekazanie Wykonawcy przez gminy partnerskie uwag do diagnozy 

sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 
do 20.11.2020 r. 

9 
Opracowanie analizy SWOT, celów strategicznych i operacyjnych  

oraz kierunków działań (określenie wyzwań rozwojowych obszaru i 

kierunków interwencji). 

do 30.11.2020 r. 

10 

Przeprowadzenie 5 warsztatów konsultacyjnych  

(o charakterze diagnostyczno-podsumowującym)  

– po jednym w każdej z gmin partnerskich. 

1-18.12.2020 r. 

11 

Opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego … „ w tym: 

➢ Zaktualizowanej (w oparciu o dane przekazane przez Partnerów 

porozumienia) diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej gmin partnerskich oraz obszaru funkcjonalnego. 

➢ Misji, wizji, celów strategicznych i priorytetów rozwojowych obszaru. 

➢ Opisu spójność z dokumentami strategicznymi i planistycznymi (UE, 

kraj, region) - matryca komplementarności celów. 

➢ Planu operacyjnego i finansowego wdrażania Strategii. 

do 30.01.2021 r. 
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➢ Opisu systemu instytucjonalnego wdrażania Strategii wraz  

z opisem sposobu włączenia partnerów publicznych  

i niepublicznych w ten proces. 

➢ Zasad i kryteriów wyboru projektów. 

➢ Listy projektów strategicznych oraz komplementarnych. 

➢ Opisu systemu monitorowania i oceny realizacji strategii  

oraz wskaźników.  

➢ Streszczenia Obywatelskiego. 

12 
Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante projektu „Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego … „ 
do 12.02.2021 r. 

13 Przekazanie Zleceniodawcy projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego…„ do 19.02.2021 r. 

14 
Przekazanie Zleceniodawcy opisu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

wraz z niezbędna dokumentacją (wzorami pism) 
do 19.02.2021 r. 

15 
Przeprowadzenie przez Partnerów porozumienia konsultacji społecznych 

projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego … „ 
do 31.03.2021 r. 

16 

Przekazanie Wykonawcy przez Partnerów porozumienia informacji  

z przebiegi konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego…” 

do 5.04.2021 r. 

17 

Przygotowanie raportu z konsultacji społecznych projektu „Strategii 

Rozwoju Ponadlokalnego … „ (Opisu procesu konsultacji społecznych  

w oparciu o zasadę partnerstwa oraz sprawozdania z przebiegu tych prac  

i zaangażowania partnerów, jako jednego z podrozdziałów Strategii) 

do 9.04.2021 r. 

18 
Przekazanie Zamawiającemu (w wersji elektronicznej) „Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego ………….”. 
do 30.04.2021 r. 

 

 

Harmonogram ma charakter indykatywny. Na jego ostateczny kształt może mieć wpływ sytuacja 

epidemiologiczna oraz czynniki niezależne od Wykonawcy. 
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