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ROZDZIAŁ X.  Zintegrowanie 
 

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach LSR zakładają podjęcie wielu spójnych ze sobą 
działań, projektów, inicjatyw, przez różne grupy beneficjentów, pozytywnie wpływając na obszar. Zintegrowane 

podejście do rozwoju obszaru LGD daje szansę na realizację założonych w LSR celów i przedsięwzięć.  
Przedsięwzięcia 1.1.1 „Lokalne firmy podstawą zrównoważonej gospodarki” oraz przedsięwzięcie  

1.2.1 „Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości mieszkańców”, służą tworzeniu miejsc pracy i rozwojowi 

przedsiębiorczości. Przewiduje się zaangażowanie przedstawicieli różnych grup społecznych: przedsiębiorców, 
społeczności lokalnej, lokalnych samorządów. Działania podejmowane w ramach realizacji przedsięwzięcia 
wspierać będą osoby podejmujące działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy rozwijający swoje firmy w branży 

usługowej, produkcyjnej i handlowej, dzięki czemu nastąpi wzrost zatrudnienia, zwiększy się konkurencyjność 
lokalnych przedsiębiorstw. Mieszkańcy z obszaru LGD będą mieli możliwość pracować blisko miejsca swojego 
zamieszkania. Działania są skierowane również do osób z grup defaworyzowanych, w tym osób bezrobotnych. 

Samorządy lokalne budując infrastrukturę zwiększają atrakcyjność inwestycyjną obszaru zachęcając potencjalnych 
przedsiębiorców do zainwestowania, wpływają korzystnie na rozwój przedsiębiorczości. Tak więc tworzenie 
nowych miejsc pracy wymaga zintegrowanych wysiłków różnych podmiotów gospodarczych  (kapitał), 

publicznych (infrastruktura) i społecznych (szkolenia służące wzmacnianiu kapitału).Współpraca pomiędzy tymi 
podmiotami przyniesie obopólne korzyści.  

Przedsięwzięcie 2.1.1. „Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia” charakteryzuje się 
zintegrowaniem różnych podmiotów i zasobów dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego. 
Samorządy lokalne realizując projekty inwestycyjne, poprawiają warunki  życia mieszkańców, zmierzają do 

ożywienia lokalnej społeczności, angażując ich w działania na rzecz swoich miejscowości. W ramach 
przedsięwzięcia 3.1.1. „Odnowione dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej ocalone od zapomnienia” planuje się realizować 
działania inwestycyjne, przyczyniające się do podniesienia atrakcyjności kulturalnej i turystycznej obszaru, co 

również służy poprawie jakości życia. Uzupełnieniem tych działań jest przedsięwzięcie 3.2.1 „Lokalne inicjatywy 
promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej”, za pomocą którego będą wspierane organizacje pozarządowe, grupy 
nieformalne oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Aktywizacja społeczności lokalnej wpłynie 

pozytywnie na integrację mieszkańców obszaru oraz Przedsięwzięcie 2.2.1 „Kapitał ludzki społeczności 
sierpeckiej” pozwoli podnieść wiedzę mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,   
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. W trzech ostatnich, wymienionych przedsięwzięciach, w kryteriach 

lokalnych wyboru przewidziano premiowane operacji realizowanych w partnerstwie, angażując przedstawicieli 
różnych środowisk: lokalne samorządy, organizacje pozarządowe, mieszkańców obszaru LGD.  
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Cele LSR są spójne i powiązane, w efekcie wzajemnie się wzmacniają dając efekt synergii w płaszczyźnie rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Sierpeckie Partnerstwo” jest spójna i komplementarna z innymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi jej obszaru, zarówno na 

poziomie regionalnym, subregionalnym, czy na poziomie gmin.  
 

Spójność na poziomie regionalnym (województwa) 

Dokument strategiczny Cel ogólny/priorytet 
Cel 

szczegółowy/zadania 
Zakres 

Powiązanie z celami LSR  

LGD „Sierpeckie Partnerstwo” 

Strategia Rozwoju 

Województwa 
Mazowieckiego  
do 2030 roku 

Wzrost konkurencyjności 

regionu poprzez rozwój 
działalności gospodarczej oraz 
transfer i wykorzystanie 

nowych technologii 

Wzmacnianie potencjału 

rozwojowego  
i absorpcyjnego 
obszarów wiejskich 

Rozwój przedsiębiorczości  

i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, 
rozwój obszarów wiejskich pod względem 
gospodarczym, wzmacniając specjalizacje  

i zwiększając stopień dywersyfikacji 
działalności gospodarczych, wdrażanie 

działań służących tworzeniu 
pozarolniczych miejsc pracy 

Cel ten jest zgodny z celem LSR 1.1. oraz 

1.2, gdzie środki finansowe mają być 
przeznaczone na podejmowanie  
i rozwój działalności gospodarczych, co 

znacznie wpłynie na zwiększenie 
zatrudnienia na obszarze LSR.  

Strategia Rozwoju 

Województwa 
Mazowieckiego  
do 2030 roku 

 

Poprawa jakości życia oraz 

wykorzystanie kapitału 
ludzkiego i społecznego do 
tworzenia nowoczesnej 

gospodarki 
 

Rozwój kapitału 

społecznego i ludzkiego  
 

Budowa społeczeństwa obywatelskiego 

stanowi istotny element efektywnie 
funkcjonującego społeczeństwa. 
Konieczne są działania mające na celu 

przeciwdziałanie marginalizacji i 
włączenie społeczne osób nią 
zagrożonych, wsparcie organizacji 

pozarządowych niosących pomoc osobom 
w trudnej sytuacji życiowej, tworzenie 
bazy rekreacyjno-sportowej, tworzyć 

warunki sprzyjające wzrostowi udziału 
ruchu pieszego i rowerowego w życiu 

codziennym 
 

Cel jest spójny z celem 2.2 – 

wzmocnienie kapitału społecznego 
mieszkańców poprzez działania 
edukacyjne podnoszące wiedzę 

mieszkańców zwłaszcza w zakresie 
ochrony środowiska i klimatu, cel 3.2 – 
animacja społeczna i włączenie społeczne 

poprzez udział  
w przedsięwzięciach promujących lokalne 
dziedzictwo. 

Uzupełnieniem będzie cel 2.1 – rozwój 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury na obszarze LSR do 2023 
roku przyczyniającej się do poprawy 
warunków życia, sprzyjającej aktywności 

mieszkańców i ich integracji. 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Mazowieckiego do 2030 
roku 

Wykorzystanie potencjału 
kultury i dziedzictwa 

kulturowego oraz walorów 
środowiska przyrodniczego dla 
rozwoju gospodarczego 

regionu i poprawy jakości 
życia 

Upowszechnianie 
kultury i twórczości oraz 

działanie-wykorzystanie 
ośrodków miejskich do 
tworzenia i promowania 

kultury 
 

Historyczne obiekty i zespoły parkowe 
powinny podlegać konserwacji, tworzyć  

i promować produkty turystyczne w celu 
zwiększenia wiedzy o regionie oraz 
podniesienia jego atrakcyjności 

turystycznej, elementem dziedzictwa 
kulturowego są tradycyjne wyroby 

Spójność z celem 3.2 w zakresie 
podejmowania inicjatyw lokalnych dla 

wypromowania dziedzictwa Ziemi 
Sierpeckiej zwłaszcza w zakresie 
promocji lokalnej twórczości artystycznej 

i dziedzictwa kulinarnego, planuje się 
zorganizować w mieście Sierpc imprezę o 
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  kulinarne, lokalne i regionalne tradycje, 
jak też działalność instytucji kultury 

należy wspierać 

charakterze regionalnym w zakresie 
upowszechniania kultury i twórczości 

artystycznej. 
Spójność z celem 3.1 „Odnowienie 
lokalnego dziedzictwa kulturowego, 

historycznego i przyrodniczego na 
obszarze LSR do 2023 roku” 

RPO WM na lata 2014-

2020 

Wspieranie włączenia 

społecznego i walka  
z ubóstwem 

Zwiększenie szans na 

zatrudnienie osób 
wykluczonych  
i zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym oraz 
zapobieganie zjawisku 

wykluczenia 
społecznego i ubóstwa 

Działania umożliwiające uzyskanie 

zatrudnienia są najskuteczniejszą formą 
walki  
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

Spójność z celem LSR  1.1 i 1.2,  

w ramach których pomoc jest 
przyznawana na operacje, które preferują 
samozatrudnienie osób z grup 

defaworyzowanych na rynku pracy oraz 
przedsiębiorców, którzy zatrudnią osobę z 
tej grupy oraz podnoszenie kompetencji 

osób realizujących operację, w tym z grup 
defaworyzowanych 

Strategia Polityki 
Społecznej Województwa 
Mazowieckiego  

na lata 2014 - 2020 

Wzmocnienie systemu 
koordynacji realizacji 
regionalnej polityki publicznej 

w zakresie problemu 
bezrobocia, zapewnienie 
spójności działań. 

 

Zwiększenie aktywności 
zawodowej osób 
pozostających bez 

zatrudnienia, w 
szczególności grup 
defaworyzowanych 

 

Przeciwdziałanie bezrobociu  
i łagodzenie skutków bezrobocia, w tym 
pomoc w poszukiwaniu pracy , działania 

na rzecz podnoszenia lub zmiany 
kwalifikacji, działania wspierające 
samozatrudnienie i powstawanie miejsc 

pracy, aktywizacja rezerw  rynku pracy , 
czyli osób w szczególnej sytuacji( 
absolwenci, osoby w wieku 50+, 

niepełnosprawni) 

Cel Strategii Polityki Społecznej 
Województwa wpisuje się w cel 1.1  
i 1.2, które preferują samozatrudnienie 

osób z grup defaworyzowanych na rynku 
pracy oraz przedsiębiorców, którzy 
zatrudnią taką osobę oraz podnoszenie 

kompetencji osób realizujących operację, 
w tym z grup defaworyzowanych. 
Będą realizowane projekty aktywizujące 

lokalną społeczność, powodując wzrost 
poziomu kapitału społecznego na 
obszarze LSR.   

Strategia Przewidywania  
i Zarządzania Zmianą 

Gospodarczą-Partnerstwo 
Lokalne Na Rzecz 
Rozwoju Gospodarczego 

Subregionu Sierpeckiego 
 
 

 
 

Stymulowanie rozwoju 
istniejących przedsiębiorstw w 

obszarach strategicznych, 
szczególnie branży rolno-
spożywczej 

Stworzenie systemu 
wsparcia dla MMŚP 

działających na terenie 
powiatu 

Potrzeba stymulowania firm lokalnych, 
szczególnie mikro i małych 

Cel Strategii Powiatu Sierpeckiego jest 
spójny z celem 1.1 LSR obejmujący 

wsparcie  rozwoju  lokalnych firm 
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Spójność na poziomie gmin  

Dokument strategiczny Cel ogólny/ priorytety 
Cel 

szczegółowy/zadania 
Zakres 

Powiązanie z celami LSR  

LGD „Sierpeckie Partnerstwo” 

Strategia 
Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy 
Mochowo do 2024 roku 

Wsparcie dla tworzenia miejsc 
pracy na terenie gminy 

 

Wsparcie dla rozwoju 
przedsiębiorczości, 

wsparcie dla 
zatrudnienia 

Wsparcie finansowe tworzenia nowych 
firm 

 
 

Cel ten jest zgodny z celem 1.2, gdzie 
przewiduje się wsparcie na tworzenie 

nowych podmiotów gospodarczych 
 

Strategia 
Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy 
Mochowo do 2024 roku 

Inwestycje w kapitał społeczny 
gminy Mochowo 

Edukacja i integracja 
społeczności gminy oraz 

wzmacnianie tożsamości 
lokalnej 

Działania aktywizujące społecznie 
mieszkańców, wsparcie tworzenia KGW i 

stowarzyszeń 

Cel ten jest zgodny z cele 3.2, gdzie 
planuje się wsparcie lokalnych inicjatyw 

mieszkańców, w tym grup nieformalnych 
Uzupełnieniem jest cel 2.2, którego celem 
jest wzmocnienie kapitału społecznego 

mieszkańców poprzez podnoszenie 
wiedzy społeczności lokalnej 

Strategia Rozwoju Gminy 

Gozdowo na lata 2014-
2020 

Poprawa jakości życia Przestrzeń Budowa obiektów rekreacyjnych, 

działania na rzecz kształtowania 
ergonomicznej, użytkowej i estetycznej 
przestrzeni publicznej 

 

Cel ten jest spójny z celem 2.1 „Rozwój 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury na obszarze LSR”. Cel 
będzie realizowany poprzez działania 

inwestycyjne, przyczyniające się do 
podniesienia standardu życia 
mieszkańców w zakresie budowy  

i przebudowy infrastruktury rekreacyjnej, 
kulturalnej i turystycznej  

Strategia Rozwoju Gminy 

Rościszewo na lata 2014-
2020 

Podniesienie jakości życia na 

terenie Gminy Rościszewo 
poprzez zapewnienie sprawnej 

i atrakcyjnej infrastruktury 
społecznej  
i technicznej 

Dbać o stan dziedzictwa 

kulturowego, zwłaszcza 
zabytków  

i obiektów 
historycznych 

 Cel ten jest spójny z celem 3.1 

„Odnowienie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, historycznego i 

przyrodniczego na obszarze LSR” 

Strategia Rozwoju Gminy 
Sierpc na lata 2014-2020 

Tworzyć warunki do rozwoju 
przedsiębiorczości 

Wspierać rozwój sektora 
poza rolnego, w tym 
produkcji i 

przetwórstwa rolno-
spożywczego na terenie 
gminy 

 Cel ten jest spójny z celem 1.1  i 1.2, 
gdzie środki finansowe mają być 
przeznaczone na podejmowanie  

i rozwój przedsiębiorczości, premiowane 

będą operacje w zakresie przetwórstwa 

lokalnych produktów rolnych 
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