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Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej przyciąga inwertorów zewnętrznych oraz zapewnia 
dynamiczny rozwój lokalnym przedsiębiorcom poprzez kompleksową ofertę inwestycyjną z 
terenami przygotowanymi do natychmiastowej inwestycji. Dostosowanie oferty edukacyjnej do 
potrzeb lokalnego rynku pracy zapewni przedsiębiorcom dostępność wykwalifikowanych 
pracowników. 

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej to miejsce dynamicznie rozwijające się, 
stwarzające idealne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej . Mieszkańcy są 
przedsiębiorczy i otwarci na zmiany, a współpracujące ze sobą władze lokalne przychylne 
inwestorom. Dodatkowo powiązanie sektora publicznego, prywatnego i nauki przyczynia się do 
rozwoju technologicznego i wzrostu innowacyjności całego obszaru. 



Cele strategiczne i szczegółowe 
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Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości 

1.1.1. Wspieranie postaw proprzedsiębiorczych wśród mieszkańców 

1.1.2. Wspieranie rozwoju klastrów 

1.1.3. Wzmocnienie roli instytucji otoczenia biznesu 

1.1.4. Stymulowanie międzynarodowej wymiany gospodarczej 

1.1.5. Wsparcie rozwoju branż priorytetowych 

Programy i przedsięwzięcia – Cel strategiczny 1 

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym systemem edukacji i 
aktywnością mieszkańców 
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Programy i przedsięwzięcia – Cel strategiczny 1 

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym systemem edukacji i 
aktywnością mieszkańców 
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Cel szczegółowy 1.2. Poprawa sytuacji na rynku pracy 

1.2.1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do lokalnego 
rynku pracy 

1.2.2. Promocja kształcenia zawodowego wśród 
mieszkańców 

1.2.3. Aktywizacja osób bezrobotnych  



Programy i przedsięwzięcia – Cel strategiczny 1 

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym systemem edukacji i 
aktywnością mieszkańców 
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Cel szczegółowy 1.3. Wzmacnianie potencjału technologicznego i innowacyjnego 

1.3.1. Wspieranie zachowań proinnowacyjnych 

1.3.2. Wsparcie tworzenia infrastruktury technologicznej i 
innowacyjnej 

Cel szczegółowy 1.4. Wspieranie nowoczesnych form współpracy międzysektorowej 

1.4.1. Współpraca w ramach „potrójnej spirali” (P.1.1.9.) 

1.4.2. Wdrażanie współpracy sektora publicznego i 
prywatnego 



Programy i przedsięwzięcia – Cel strategiczny 1 

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym systemem edukacji i 
aktywnością mieszkańców 
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Cel szczegółowy 1.5. Zwiększenie konkurencyjności obszarów wiejskich 

1.5.1. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego 

1.5.2. Rozwój grup producenckich w OFAL 

1.5.3. Wsparcie rozwoju turystyki na obszarach wiejskich 



Programy i przedsięwzięcia – Cel strategiczny 2 

Cel strategiczny 2. Podniesienie atrakcyjności oferty inwestycyjnej Aglomeracji Leszczyńskiej 
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Cel szczegółowy 2.1. Usprawnienie procesu obsługi inwestora 

2.1.1. Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora OFAL (P.1.2.1) 

2.1.2. Rozwój opieki poinwestycyjnej 



Programy i przedsięwzięcia – Cel strategiczny 2 

Cel strategiczny 2. Podniesienie atrakcyjności oferty inwestycyjnej Aglomeracji Leszczyńskiej 
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Cel szczegółowy 2.2. Stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej  

2.2.1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (P.1.2.2) 

2.2.2. Stworzenie systemu zachęt inwestycyjnych 

2.2.3. Usystematyzowanie informacji o terenach 
inwestycyjnych w OFAL 



Programy i przedsięwzięcia – Cel strategiczny 2 

Cel strategiczny 2. Podniesienie atrakcyjności oferty inwestycyjnej Aglomeracji Leszczyńskiej 
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Cel szczegółowy 2.3. Promocja oferty inwestycyjnej 

2.3.1. Promocja oferty inwestycyjnej OFAL 



Programy i przedsięwzięcia – Cel strategiczny 3 

Cel strategiczny 3. Atrakcyjna oferta turystyczno-rekreacyjna 
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Cel szczegółowy 3.1. Stworzenie produktów turystycznych OFAL 

Cel szczegółowy 3.2. Promocja produktów turystycznych regionu leszczyńskiego (P.1.3.1.) 

Cel szczegółowy 3.3. Wsparcie rozwoju infrastruktury turystycznej 


