
Załącznik nr 4:          

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia  jest opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego na lata 2021-

2027. 

Strategia będzie stanowiła plan działania, określający strategiczne cele rozwoju, przyjmująca takie 

kierunki i priorytety, a także alokację środków finansowych, które są niezbędne dla realizacji 

przyjętych celów i zadań, a także kontroli wykonania przyjętych ustaleń. 

 

Opracowana Strategia Rozwoju Powiatu Łowickiego na lata 2021-2027 musi być zgodna z 

następującymi dokumentami strategicznymi jak: 

1. Zrównoważona Europa 2030, 

2. Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030, 

1. Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, 

2. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 

3. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 

4. Polityka Transportowa Państwa i Województwa,  

5. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, 

6. Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny  Etap I. 2020–2023, 

7. Lokalne dokumenty planistyczne i strategiczne Powiatu, 

8. Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2020 poz. 1378. 

 

Opracowana Strategia Rozwoju  Powiatu Łowickiego obejmować będzie następujący zakres prac i 

analiz: 

1. Diagnozę rozwoju powiatu w ujęciu gmin w zakresie: społecznym, gospodarczym oraz  

przestrzennym, 

2. Analizę uwarunkowań rozwoju powiatu - analizę SWOT,  

3. Strategię rozwoju powiatu w ujęciu horyzontalnym (wizja i misja rozwoju, cele strategiczne 

polityki  

4. Kierunki rozwoju powiatu, priorytety rozwoju, 

5. Strategię rozwoju w ujęciu terytorialno-funkcjonalnym (wskazanie zintegrowanych 

terytorialnie projektów dla powiatu),  

6. Przygotowanie systemu implementacji strategii (system realizacji monitorowania, wskaźniki 

monitoringu, system ewaluacji ), 

7. Organizację  co najmniej 5 spotkań konsultacyjnych, uzgodnieniowych z przedstawicielami 

władz Powiatu Łowickiego lub osobami wyznaczonymi do Zespołu ds. Opracowania Strategii 

Rozwoju Powiatu Łowickiego, 

8. Opracowanie dokumentu końcowego i przedstawienie w formie prezentacji jego zapisów  

na posiedzeniach Zarządu, Komisjach Rady Powiatu i sesji Rady Powiatu Łowickiego, aż do  

zakończenia całej procedury i podjęcia uchwały o zatwierdzenie Strategii, 

9. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - zgodnie z ustawą z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 



społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 283). 

Strategia Rozwoju  Powiatu Łowickiego obejmować będzie następujące elementy: 

1. Raport stanu. Analiza i diagnoza strategiczna.  

2. Diagnoza sytuacji obejmująca opis uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych ze 

szczególnym uwzględnieniem analizy następujących obszarów:  

a) przestrzeń i środowisko (położenie administracyjne i geograficzne, położenie komunikacyjne, 

walory przyrodnicze i kulturowe), 

b) społeczeństwo (demografia, wiek i struktura wykształcenia mieszkańców, gospodarstwa domowe 

oraz źródła ich utrzymania, mieszkalnictwo, struktura zatrudnienia i rynek pracy, bezrobocie),  

o gospodarka (rolnictwo, przedsiębiorczość), 

c) infrastruktura techniczna (infrastruktura transportowa i komunikacyjna, gospodarka wodno -

ściekowa, gospodarka odpadami, infrastruktura elektroenergetyczna i gazowa, infrastruktura 

telekomunikacyjna), 

d) infrastruktura społeczna (w tym infrastruktura: edukacyjna, sportowa, kultury, ochrony zdrowia i 

opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego) o jakość rządzenia ( analiza zdolności inwestycyjnej, 

jakość kapitału społecznego) 

3.  Podsumowanie analizy i diagnozy w postaci analizy SWOT/TOWS, 

4. Podsumowanie przeprowadzonych badań, konsultacji społecznych oraz wyniki spotkań 

warsztatowych, 

5. Rozwój strategiczny w latach 2021 -2027 zawierający: 

- wizję rozwoju, 

- misję oraz cele rozwoju (misja rozwoju, cele strategiczne i operacyjne, zadania w ramach  

poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych). 

6. System wdrażania i finansowania Strategii zawierający: 

-kluczowe instytucje i podmioty zaangażowane w proces wdrażania Strategii, 

- główne źródła finansowania Strategii, 

7. Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) na lata 2021-2027, w którym zawarta zostanie lista zadań 

wraz z określeniem czasu ich realizacji, szacunkowych kwot, funduszy unijnych, z których 

pozyskać można ewentualne dofinansowanie, 

 

Ponadto Zamawiający wymaga aby w opracowanym dokumencie zawarto: 

1. tabelę obrazująca spójność celów strategicznych z dokumentami strategicznymi na poziomie 

europejskim, krajowym i wojewódzkim, 

2. propozycję systemu monitorowania i ewaluacji Strategii, 

 

Proponowany zakres tematyczny może podlegać rozszerzeniu i uzupełnieniu, w oparciu o 

indywidualne konsultacje i potrzeby z Zamawiającym.  


