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Zał. 3. Cele i działania do Strategii ZIT AJ 

Cel strategiczny Cel operacyjny Działania 

Pogłębianie integracji obszaru AJ w spójny organizm 
wzmacniający swoją konkurencyjność poprzez 
rozwój dostępności komunikacyjnej, innowacyjnej i 
zrównoważonej gospodarki oraz potencjału 
społecznego, turystycznego, przyrodniczego i 
kulturowego, dla poprawy jakości życia 
mieszkańców. 

1. Rozwijanie zrównoważonej gospodarki AJ 
1.1 Wzmacnianie konkurencyjności gospodarki 
AJ 

2. Integracja obszaru AJ w sferze 
infrastruktury i środowiska 

2.1 Racjonalizacja gospodarki komunalno-
bytowej na obszarze AJ 

2.2 Zapewnienie spójnego, zrównoważonego 
systemu komunikacyjnego AJ 

2.3 Poprawa oddziaływania AJ na środowisko i 
zwiększenie odporności AJ na skutki zmian 
klimatycznych 

3. Wzmocnienie potencjału społecznego, 
turystycznego, przyrodniczego i kulturowego 
AJ 

3.1 Zwiększenie atrakcyjności AJ jako miejsca 
zamieszkania, pracy i wypoczynku 

3.2 Zwiększenie aktywności mieszkańców AJ w 
sferze społecznej i edukacyjnej 

 

Matryca celów ZIT AJ – FEDS 

ZIT AJ Alokacja ZIT AJ-FEDS FEDS 

Cel operacyjny Działanie Typ działań Priorytet Cel szczegółowy FEDS 

1. Rozwijanie 
zrównoważonej 
gospodarki AJ 

1.1 Wzmacnianie 
konkurencyjności 
gospodarki AJ 

Dostęp do edukacji - 
w zakresie szkół 
zawodowych 

8. Fundusze 
Europejskie dla 
edukacji na Dolnym 
Śląsku 

ESO4.6. Wspieranie równego dostępu do dobrej 
jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz 
możliwości ich ukończenia, w szczególności w 
odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od 
wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i 
zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo 
wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w 
tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i 
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dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

2. Integracja obszaru AJ 
w sferze infrastruktury i 
środowiska 

2.1 Racjonalizacja 
gospodarki komunalno-
bytowej na obszarze AJ 

Efektywność 
energetyczna  

2. Fundusze 
Europejskie na 
rzecz środowiska na 
Dolnym Śląsku 

RSO2.1. Wspieranie efektywności energetycznej i 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
 

Gospodarka-wodno-
ściekowa 

2. Fundusze 
Europejskie na 
rzecz środowiska na 
Dolnym Śląsku 

RSO2.5. Wspieranie dostępu do wody oraz 
zrównoważonej gospodarki wodnej 

2.2 Zapewnienie 
spójnego, 
zrównoważonego 
systemu 
komunikacyjnego AJ 

Mobilność miejska i 
aglomeracyjna 

2. Fundusze 
Europejskie na 
rzecz środowiska na 
Dolnym Śląsku;  

RSO2.8. Wspieranie zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej jako elementu transformacji w 
kierunku gospodarki zeroemisyjnej 

2.3 Poprawa 
oddziaływania AJ na 
środowisko i 
zwiększenie odporności 
AJ na skutki zmian 
klimatycznych 

Ochrona przyrody i 
klimatu 

2. Fundusze 
Europejskie na 
rzecz środowiska na 
Dolnym Śląsku;  

RSO2.7. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, 
różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, 
w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie 
wszelkich rodzajów zanieczyszczenia 

3. Wzmocnienie 
potencjału 
społecznego, 
turystycznego, 
przyrodniczego i 
kulturowego AJ 

3.1 Zwiększenie 
atrakcyjności AJ jako 
miejsca zamieszkania, 
pracy i wypoczynku 

Zrównoważony 
rozwój terytorialny 

6. Fundusze 
Europejskie bliżej 
mieszkańców 
Dolnego Śląska 

RSO5.1  Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, 
gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 
naturalnego, zrównoważonej turystyki i 
bezpieczeństwa na obszarach miejskich 

3.2 Zwiększenie 
aktywności 
mieszkańców AJ w 
sferze społecznej i 
edukacyjnej 

Dostęp do edukacji - w 
zakresie przedszkoli 
 

8. Fundusze 
Europejskie dla 
edukacji na Dolnym 
Śląsku 

ESO4.6. Wspieranie równego dostępu do dobrej 
jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz 
możliwości ich ukończenia, w szczególności w 
odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od 
wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i 
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zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo 
wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w 
tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

 
Usługi społeczne 
 

7. Fundusze 
Europejskie na 
rzecz rynku pracy i 
włączenia 
społecznego na 
Dolnym Śląsku 

ESO4.11. Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do 
dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, 
w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz 
opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki 
zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony 
socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony 
socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup 
w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym 
dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i 
odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki 
długoterminowej. 

 


