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1. Zarys projektu
Projekt  pn. „SMART SMEK Szybszy, Mądrzejszy, Ambitniejszy Rozwój Członków Sieci Miast Euroregionu 
Karpackiego „ współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 w ramach 
osi priorytetowej nr: III Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty). Wartość całkowita projektu to   
32 085,50 € , a wartość dofinansowania: EFRR –27 272,67 €, budżet państwa – 3 208,55 €. Czas trwania i okres realizacji projektu 
to 8 m-cy  od dnia 01.03.2013r. do dnia 30.10.2013r.. Gmina Boguchwała realizuje projekt wspólnie ze słowackim miastem Vranov 
nad Topl’ou.  Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności osiedleńczej i gospodarczej obu miast poprzez podejmowanie 
odpowiednich wspólnych działań przez władze samorządowe Boguchwały i Vranova n/Topl’ou. 

Cele szczegółowe projektu:
1. przyjęcie, a następnie wdrożenie programu inwestycji i działań miękkich na rzecz wykorzystania przewag w zakresie 
osadnictwa i gospodarki gminy Boguchwała;
2. przeszkolenie w zakresie realizacji tego typu badań przedstawicieli miasta Vranov n/Topl’ou;
3. rozpowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie wśród przedstawicieli innych miast, należących do SMEK;
4. poinformowanie społeczeństw lokalnych na temat działań partnerów w ramach marketingu publicznego;

Projekt jest elementem realizacji zadań merytorycznych, nałożonych na terytorialną strukturę współpracy pn. Sieć Miast 
Euroregionu Karpackiego (SMEK). Do sieci tej należą obaj partnerzy projektowi: gmina Boguchwała oraz miasta Vranov  
n/Topl’ou. SMEK ma na celu koordynację i realizację różnych działań władz miast i gmin (zrzeszonych w niej), które pozwalają 
na szybsze i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów oraz bardziej użyteczne i efektywniejsze wykorzystywanie przewag 
i zalet, jakimi te jednostki dysponują. W ostateczności ma to na celu szybszy rozwój i uzyskiwanie pozycji konkurencyjnej. 
Projekt polega na realizacji współpracy dwóch jednostek samorządu terytorialnego: gminy Boguchwała po stronie polskiej  
w dwóch kluczowych zakresach: 1) realizacji badań, mających na celu identyfikację przewag konkurencyjnych w zakresie 
atrakcyjności osadniczej i ekonomicznej wraz z rekomendacjami co do konkretnych działań dla władz, jakie trzeba 
podjąć aby owe przewagi wykorzystać, 2) realizacji badań, które mają na celu oszacowanie zasobów majątkowych  
i finansowych, które można uwolnić lub realokować w celu podjęcia racjonalnych działań na rzecz społeczności lokalnych. 
Całość dopełniają działania szkoleniowe i promocyjne, mające na celu uzyskanie przez  członków SMEK wiedzy na 
temat metodologii realizacji podobnych działań. Zasadniczym problemem jest fakt, iż władze samorządowe na terenie 
Podkarpacia i Kraju Preszowskiego nie dysponują odpowiednimi danymi i ekspertyzami, które pozwoliłyby podejmować im 
efektywne i racjonalne decyzje co do kierunków rozwoju danej gminy i miasta. Wdrażane strategie mają często zbyt ogólny  

i wielosektorowy charakter, zawierają w sobie zbyt wiele priorytetów 
i elementy, które należą do zadań własnych tych jednostek. 
Tym bardziej istotne jest, aby partnerzy projektowi pozyskali  
konkretną wiedzę i metodologię, w jaki sposób identyfikować 
rzeczywiste przewagi komparatywne oraz konkurencyjne  
w zakresie atrakcyjności osadniczej i ekonomicznej oraz  w jaki 
sposób je wzmacniać. Do tego potrzebne jest również identyfikacja 
tych zasobów finansowych i materiałowych, które można 
wykorzystać do sfinansowania konkretnych projektów miękkich  
i infrastrukturalnych. Projekty te służyć mają wzmacnianiu mocnych stron 
jednostek samorządowych. Dodatkowo, takie podejście do zarządzania 
gminą i miastem jest niemal nieobecne w myśleniu strategicznym władz 
Podkarpacia i Kraju Preszowskiego. Tym samym projekt ma przyczyniać 
się do rozpowszechniania metod zarządzania w oparciu o racjonalne, 
wiarygodne dane (evidence-based policy).
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2. Opis działań
W ramach projektu zrealizowano cztery Pakiety Robocze (Working Packages: WP). 

WP 1: Zarządzanie. W ramach tego pakietu roboczego  zrealizowano czynności, polegające na sterowaniu projektem, 
podejmowaniu czynności organizacyjnych, logistycznych i administracyjnych oraz  rozliczaniem przedsięwzięcia. Pakiet roboczy 
trwał przez cały okres realizacji projektu. 

WP 2: Badania i ekspertyzy. W ramach tego pakietu zrealizowano jedno działanie: D.2.1: ekspertyzy i analizy po stronie 
polskiej. Analizy i ekspertyzy dotyczyły  dwóch kluczowych obszarów: poszukiwania przewag w strefie osadniczej (wzmacniania 
atrakcyjności osadniczej Boguchwały) i w gospodarce oraz identyfikacji i wyceny tych zasobów finansowych oraz materialnych 
(np. w postaci nieruchomości), które można np. spieniężyć i przeznaczyć na realizację kluczowych projektów, poprawiających 
sytuację gospodarczą i osadniczą partnera polskiego.   

WP 3: Warsztaty i szkolenia. W ramach tego pakietu zrealizowano dwa działania: D.3.1  warsztat na potrzeby ekspertyz oraz 
D.3.2 szkolenie nt. metod poszukiwania przewag oraz wyceny zasobów.  Działanie D.3.1 polegało na przeprowadzeniu warsztatów 
z przedstawicielami Boguchwały, w których obserwatorami byli przedstawiciele Vranova n/Topl’ou. Ich celem była identyfikacja 
i hierarchizacja tych czynników, które stanowią mocne strony Boguchwały. Działanie D.3.2. to szkolenie dla przedstawicieli obu 
miast w zakresie metod identyfikacji przewag konkurencyjnych, formułowania zadań oraz szacowania zasobów, możliwych do 
„uwolnienia” i sfinansowania działań, mających na celu skuteczne wykorzystanie zidentyfikowanych przewag. Szkolenie odbyło 
się we Vranovie n/Topl’ou.  
     
WP 4: Promocja. W ramach tego pakietu zrealizowano cztery działania: D.4.1: konferencje początkowa i końcowa (z udziałem 
przedstawicieli partnerów, a także pozostałych członków SMEK), D.4.2: strona internetowa, D.4.3: spotkanie z mieszkańcami 
Boguchwały. D.4.4. publikacje (broszura i skróty raportów z realizacji projektu w języku polskim i słowackim na stronę internetową).
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3. Poszukiwanie przewag w strefie osadniczej i w gospodarce
Cele i założenia ekspertyzy

Zasadniczym celem ekspertyzy i realizowanych na jej potrzeby studiów gabinetowych oraz badań ilościowych i jakościowych było 
określenie: 

1) jakie czynniki wpływają na atrakcyjność osadniczą i gospodarczą gminy Boguchwała? 
2) które ze zidentyfikowanych czynników stanowią atut (mocną stronę gminy), a które jej słabość? 
3) co powinny zrobić władze gminy, aby wzmacniać te swoje mocne strony i likwidować słabe strony, które wynikają ze 
zidentyfikowanych wcześniej czynników?

W konsekwencji ekspertyza miała odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: 
1) Jakie czynniki wpływają na to, iż  ludzie osadzają się w Boguchwale? Które aspekty procesu osadniczego są dla nich  
kluczowe? 
2) Które aspekty procesu osadniczego należy wzmacniać w przypadku Boguchwały, tak, aby gmina była postrzegana jako 
atrakcyjna  osadniczo? 
3) Które aspekty procesu inwestycyjnego należy wzmacniać w przypadku Boguchwały, tak, aby gmina była postrzegana jako 
atrakcyjna gospodarczo? 
4) Jaki jest wpływ władz gmin na proces osadniczy? 
5) Jakie narzędzia i jakie przedsięwzięcia powinna gmina wprowadzać, aby wzmacniać swoją atrakcyjność w zakresie osadzania 
się? 
6) Jakie czynniki są istotne dla inwestorów i podmiotów gospodarczych? 
7) Jaki jest wpływ władz gminy na proces inwestycyjny? 
8) Jakie narzędzia i jakie przedsięwzięcia powinna podjąć gmina, aby była atrakcyjna pod względem inwestycyjnym? 

Do istotnych założeń realizacji badania  zaliczono trzy  hipotezy: 
1) Wszyscy oceniają miejsce do osiedlenia się lub miejsce, w którym zamieszkują, budując skalę porównawczą: określają 
naszą atrakcyjność względem innych, nawet jeżeli proces ten jest podświadomy. Tym samym zastosowano w badaniu analizę 
porównawczą atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej (gospodarczej) Boguchwały. Obejmowała ona Rzeszów (osiedla: Zalesie, 
Zwięczyca, Biała, Budziwój, Przybyszówka) Gminy Świlcza, Krasne, Chmielnik, Tyczyn, Lubienia (pow. Rzeszowski)  oraz  Czudec, 
Strzyżów i Niebylec (pow. strzyżowski). 

2) W procesie osadniczym bardzo rzadko zdarza się, aby dane osoby po prostu „polubiły okolicę” lub ich osiedlenie się 
albo proces gospodarczy  to charakter „kaprysu”. Owe powiązanie z miejscem zamieszkania lub gospodarowania tworzą się  
z czasem, w dłuższym procesie.  Ludzie decydując się na zamieszkanie lub inwestowanie kierują się minimum jednym kryterium.  
W toku podobnych badań, ale w szerszej skali, udało się ustalić grupę dziewięciu czynników, które mogą stanowić o atrakcyjności 
osadniczej. Należą do nich: dostęp do atrakcyjnego zatrudnienia; Łatwość dojazdu do pracy (w dzisiejszych czasach jednym  
z kluczowych elementów, decydujących o osadnictwie jest nie tyle lokalizacja i odległości geograficzne, ile czas dojazdu do 
konkretnego miejsca); Dostęp do infrastruktury i usług (nasycenie usługami medialnymi, takich sieć wodno-kanalizacyjna, 
dostępu do gazu, prądu, ciepła oraz telekomunikacji); Struktura i estetyka otoczenia; Gospodarka mieszkaniowa i planowanie 
przestrzenne (sterowanie procesem planowania przestrzennego, czyli udostępnianie kolejnych części gminy na potrzeby 
mieszkaniowe); Dostęp do usług społecznych (kultura, edukacja, zdrowie): dostęp do tej kategorii infrastruktury i usług wcale 
nie musi być zapewniony w gminie lub mieście, w którym ludzie mieszkają. Niektóre z nich mogą być i są zapewniane  
w miejscu lub w pobliżu miejsca pracy; Poczucie bezpieczeństwa; Mody i trendy; Ceny gruntów i lokali. 

3) Dla procesu inwestycyjnego i działalności gospodarczej  trudno ustalić jednoznacznie wszystkie czynniki, bowiem każda 
branża (produkcja, usługi, logistyka etc.) wymaga innych zasobów. Niemniej jednak można je uporządkować w kilka czynników: 
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Dostęp do odpowiednich zasobów siły roboczej, w tym łatwość dojazdu owej siły roboczej do miejsca pracy (w dzisiejszych 
czasach jednym z kluczowych elementów, decydujących o osadnictwie jest nie tyle lokalizacja i odległości geograficzne, ile 
czas dojazdu do konkretnego miejsca, siła robocza wcale nie musi mieszkać w pobliżu inwestycji, ale musi mieć do niego szybki  
i łatwy dojazd ); Dostęp do infrastruktury i usług (nasycenie usługami medialnymi, takich sieć wodno-kanalizacyjna, dostępu 
do gazu, prądu, ciepła oraz telekomunikacji); Rozbudowana na miejscu lub w pobliżu miejsca inwestycji sieć podwykonawców, 
a także zaplecza B+R (chyba, że inwestor zamierza w danym miejscu rozbudowywać wyłącznie sektor produkcyjny lub 
montażowy, pozostawiając sektorze B+R w siedzibie inwestora lub w innym miejscu); Szeroka grupa klientów (istotna 
szczególnie w przypadku handlu lub usług prostych) na miejscu lub mogąca szybko dotrzeć do miejsca sprzedaży towarów 
lub usług; Struktura i estetyka otoczenia jako wyraz prestiżu firmy; Planowanie przestrzenne (sterowanie procesem planowania 
przestrzennego, czyli udostępnianie kolejnych części gminy na potrzeby inwestycyjne); Dostęp do usług społecznych dla 
pracowników, którzy zdecydowali się na pracę w danym miejscu (kultura, edukacja, zdrowie);  Wsparcie władz lokalnych  
w realizacji inwestycji, w tym pomoc w realizacji procedur administracyjnych,  polityka fiskalna etc.; Ceny gruntów i budynków 
do zagospodarowania; Poparcie społeczne dla konkretnej działalności i inwestycji ( społeczności lokalne preferują inwestycje 
„zielone”, nie stanowiące obciążenia w postaci ścieków, zanieczyszczeń, przykrego zapachu, hałasu, pyłów etc.);

Rys. 1 Model strukturalny opracowania IAO

Źródło: Opracowanie GDWRR TROJDEN.

Rys. 2 Czynniki, mające wpływ na atrakcyjność osadniczą i ich hierarchizacja. Ocena przedstawicieli badanych jst

Źródło: Opracowanie GDWRR TROJDEN.
 

 

Rys. 1 Czynniki, mające wpływ na atrakcyjność osadniczą i ich hierarchizacja. Ocena przedstawicieli badanych 
jst  

 

7,62

7,38

7,25

5,88

5,50

4,50

4,12

3,38

1,63

1,25

0,75

0,50

0,38

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dostęp do atrakcyjnego zatrudnienia

Dostęp do infrastruktury i usług

Łatwość dojazdu do pracy

Dostęp do usług społecznych (kultura, edukacja,…

Struktura  i estetyka otoczenia

Gospodarka mieszkaniowa i planowanie przestrzenne

Ceny gruntów i lokali

Poczucie bezpieczeństwa

Mody i trendy

bliskość Rzeszowa

Bliskość rodziny i znajomych

Topografia

Urozmaicony krajobraz:



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013

Rekomendacje: określenie działań gminy na rzecz wzmocnienia atrakcyjności  
osadniczej i gospodarczej

5.1 ATRAKCYJNOŚĆ OSADNICZA 

Rekomendacja 5.1.1 Szeroka akcja marketingowa wśród Rzeszowian oraz mieszkańców powiatów, położonych na południe od 
Boguchwały, głównie strzyżowskiego i brzozowskiego. 

Dwoma kluczowymi grupami osadników z zewnątrz samej gminy są mieszkańcy Rzeszowa oraz powiatów położonych w głębi 
województwa, głównie z kierunku południowego. Aby zachęcić ich do osadzania się, proponuje się przeprowadzić nakierowaną 
na nich akcję marketingową, z wykorzystaniem hasła Boguchwała pozytywnie elektryzuje. Celem kampanii będzie nakłanianie 
do osadzania się i zamieszkania na terenie Boguchwały poprzez pokazanie grupom docelowym przewag gminy w czynnikach 
osadniczych, zidentyfikowanych w trakcie badania. Należą do nich takie czynniki jak bliskość do Rzeszowa, stosunkowo łatwy 
dojazd do pracy oraz walory estetyczne i krajobrazowe gminy, a także infrastruktura komunalna na wysokim poziomie oraz 
dostęp do usług takich jak ośrodek zdrowia, kultury oraz przedszkoli i szkół. 

Rekomendacja 5.1.2 W najbliższym czasie priorytety co do inwestycji powinny być skierowane na poprawę infrastruktury 
rekreacyjnej (ścieżki rowerowe, place zabaw dla dzieci, miejsca do rekreacji i wypoczynku etc.)

Jednym z elementów, który w czynnikach atrakcyjności osadniczej należy zdecydowanie wzmacniać jest infrastruktura, dzięki 
której mieszkańcy Boguchwały mogą spędzać wolny czas. Pod rozwagę pozostaje budowa basenu na terenie gminy, wymagająca 
dużych nakładów lub przyciągnięcia prywatnego inwestora w celu zbudowania dużego Aquaparku, będącego konkurencją dla 
podobnych miejsc w pobliżu Rzeszowa lub w obiektów basenowych dla samego Rzeszowa. W zasięgu gminy pozostaje natomiast 
rozplanowanie i rozbudowa ścieżek rowerowych i chodników, aby stanowiły zwartą, zintegrowaną sieć, budowa i rozbudowa 
placów zabaw dla dzieci we wszystkich miejscowościach gminy, zakup i rozstawienie ławek, koszy na śmieci, aranżacji klombów, 
trawników, powszechnie dostępnych miejsc do grillowania etc.  Tego typu inwestycje powinny być szeroko rozpowszechniane 
wśród mieszkańców gmin, zwłaszcza nowych mieszkańców (patrz rekomendacja 5.1.3).

Rekomendacja 5.1.3 Ważnym elementem jest organizacja krótkich, lokalnych akcji promocyjno-informacyjnych wśród młodych 
mieszkańców gminy.

Wyniki badania pokazują często, iż opinia młodych mieszkańców na temat gminy jest odmienna od stanu rzeczywistego. Dotyczy 
to na przykład kwestii dostępności do różnego rodzaju usług. Dopiero z czasem ich postawa wobec samej gminy, jakości życia  
w niej, a w konsekwencji także względem władz się poprawia. Aby ten proces wzmocnić i przyspieszyć, mieszkańcy gminy powinni 
być na bieżąco informowani o działaniach samorządu w miejscowości, w której zamieszkują. Dotyczy to zwłaszcza młodych 
mieszkańców. Pracują oni przede wszystkim w Rzeszowie i tam koncentruje się ich zasadnicza część zwykłego dnia. Często 
traktują Boguchwałę jako miejsce do spokojnego odpoczynku w domowych pieleszach i nie zauważają zmian, jakie następują 
w ich otoczeniu. Stąd konieczność dotarcia do nich z wiedzą, co robią dla mieszkańców władze i w jaki sposób wykorzystywane 
są środki publiczne. Proponuje się cykliczne kampanie „door to door” w postaci plakatów, małych ulotek, atrakcyjnych 
wizualnie, które w ramach marketingu publicznego będą pozwalały na przedstawienie sukcesów gminy, nowych inicjatyw  
i objaśniania, dlaczego konkretne działania zostały powzięte i jakie profity z tego tytułu będą czerpali mieszkańcy. W związku  
z powyższym konieczne jest zwiększenia nakładów na działania promocyjne gminy.  Są to nakłady długofalowe, niemniej jednak 
pozwolą na poprawę wskaźnika NPS.
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Rekomendacja 5.1.4 Prowadzenie cyklicznych badań stopnia zadowolenia mieszkańców z życia w gminie.

W trakcie badania mieszkańcy bardzo spontanicznie i chętnie podchodzili do ankietyzacji. Ze słownych sprawozdań  
i opowieści ankieterów wynika, iż mieszkańcy nie tylko Boguchwały, ale wszystkich badanych terenów widzą konieczność takich 
ocen. Przygotowane narzędzia i sposoby prowadzenia badań ilościowych mogą stanowić podstawę do wprowadzenia cyklicznych 
(raz na rok, dwa lata) badań ewaluacyjnych, o relatywnie dużym zasięgu i niewielkich w skali budżetu gminy kosztach, które 
pozwolą na badanie opinii mieszkańców na temat jakości życia, oceny działań władz samorządowych. Ich wyniki powinny być 
wykorzystywane jako podstawa do podejmowania decyzji w sprawach inwestycji (rodzajów oraz hierarchizacji), poprawy działania 
instytucji edukacyjnych, instytucji kultury, zaś wnioski w zakresie funkcjonowania ośrodka zdrowia powinny być przekazywane 
do analizy starostwu powiatowemu. Dzięki temu działania władz samorządowych będą jeszcze lepiej dopasowane do potrzeb 
społeczności lokalnej.

5.2 ATRAKCYJNOŚĆ GOSPODARCZA 

Rekomendacja 5.2.1 Intensyfikacja działań infrastrukturalnych w i wokół strefy inwestycyjnej na Wisłoczysku.

Jedną z zasadniczych przewag w sferze gospodarczej Boguchwały względem innych badanych gmin oraz południowych osiedli 
rzeszowskich jest funkcjonowanie strefy inwestycyjnej na Wisłoczysku. Daje ona duże możliwości inwestycyjne w obliczu jej 
zasadniczego rozszerzenia. Niemniej jednak istotną barierą jest brak odpowiedniej infrastruktury na jej terenie oraz odpowiedniej 
sieci transportowej, która umożliwiałaby na przykład dojazd dużej liczby samochodów ciężarowych.
W związku z tym konieczne będzie po zakończeniu procedury rozszerzania strefy podjęcie programu rozbudowy infrastruktury 
na obszarze strefy. Proponuje się, aby władze gminy Boguchwała wespół z Krakowską SSE wprowadziły projekty uzbrojenia 
terenu oraz rozbudowy dróg dojazdowych jako pakiet działań do Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
współfinansowanego ze środków strukturalnych na lata 2014-2020. Taki zabieg pozwoli na pełne przygotowanie obszaru pod 
potencjalne przyszłe inwestycje. 

Rekomendacja 5.2.2 Intensyfikacja działań marketingowo-promocyjnych na rzecz inwestycji w strefie na Wisłoczysku.

Osobną, pozostaje kwestia działań marketingowo-promocyjnych oraz wspierających inwestycje w strefie na Wisłoczysku.  
W trakcie realizacji projektów infrastrukturalnych można już rozpocząć działania marketingowo-promocyjne na rzecz inwestycji 
w strefie na Wisłoczysku. Kwestią strategiczną pozostają: 

- Jakie branże powinny rozwijać się w strefie? Na jakie branże będzie przyzwolenie społeczne? 
- Jakie firmy będą grupą docelową działań marketingowo-promocyjnych? 
- Jakie narzędzia marketingowe i promocyjne zostaną użyte, aby 1) poinformować potencjalnych inwestorów o istnieniu strefy, 
2) pokazać jej mocne strony, a w konsekwencji 3) przekonać ich do inwestycji?
- Jakich działań wspierających oczekuje potencjalny inwestor, aby rozpocząć swoje działania w strefie? 

Proponuje się, aby po zakończeniu procesu rozszerzania strefy, w porozumieniu z Krakowską SSE wyodrębnić w ramach urzędu 
gminy Punkt Obsługi Inwestora (POI). Zajmowałby się on: opracowaniem osobnej strategii marketingowej dotyczącej gospodarki  
w gminie Boguchwała,  realizacją własnych działań marketingowych lub zlecaniem odpowiednich kampanii i wydarzeń 
promocyjnych na zewnątrz, bezpośrednim kontaktem z inwestorem, aktywnym poszukiwaniem firm z wybranych branż, 
które zostały wybrane przez władze gminy jako grupy docelowe. POI powinien także zajmować się doradztwem i wsparciem 
(coachingiem) dla miejscowych firm w postaci np. prowadzenia przez określony czas nieodpłatnie księgowości, poradnictwem 
prawnym w zakresie procedur administracyjnych, uzyskiwania pozwoleń, identyfikacji wszystkich obowiązków, związanych ze 
sprawozdawczością etc. To pozwoli na wzmocnienie klimatu inwestycyjnego, a przy odpowiedniej polityce informacyjnej także na 
przekonanie lokalnej społeczności, iż władze gminy są przyjazne dla lokalnych firm i rodzinnych biznesów.
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