1.1 Strategia de dezvoltare…
• Inventariaz resursele financiare, materiale, umane disponibile pentru realizarea
proiectelor;
• Identific clar nevoile i problemele ora ului Sl nic ;
• Propune solu ii ca r spuns la aceste nevoi;
• Dezvolt solu iile în idei de proiecte;
• Coreleaz problemele cu solu iile pentru a nu risipi resurse i pentru a ob ine rezultatele
optime;
• Identific priorit ile i ierarhizeaz proiectele în func ie de acestea;
• Planific ra ional i coerent resursele financiare, umane i materiale, în general limitate,
pentru rezolvarea a maximum de probleme în cel mai scurt timp posibil.
• Creeaz un cadru clar pentru fundamentarea oric rui tip de investi ie în ora sau a oric rei
solicit ri de finan are (buget, nerambursabil, credit);
• Sus ine atragerea de finan ri nerambursabile – inclusiv U.E. - pentru proiectele prioritare
care sunt eligibile;
• Atrage investitori priva i, încuraja i de cunoa terea resurselor i tendin elor locale pe o
perioad clar delimitat în timp;
• Este un instrument flexibil, care poate fi actualizat periodic în func ie de dorin a i evolu ia
comunit ii – este deci un instrument viu, care cre te o dat cu comunitatea local c reia îi
serve te.
Strategia a fost conceput astfel încât s poat juca rolul men ionat mai sus i s
poat fi utilizat ca instrument practic de c tre to i factorii interesa i – administra ie, mediu de
afaceri, comunitate. Documentul reflect atât proiectele prioritare ale autorit ilor publice
locale dar este asumat

i de c tre locuitorii ora ului, care i-au adus contribu ia la

clarificarea nevoilor ora ului.
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Strategia de dezvoltare a ora ului Sl nic este structurat în 7 capitole i 5
Anexe. Aceast structur urmeaz o logic

prin care fiecare capitol încearc s r spund la

o serie de întreb ri relevante pentru comunitatea local :
• Capitolul 1 are un rol introductiv i justificativ, încercând s r spund pe scurt la întrebarea
„De ce este necesar o strategie de dezvoltare durabil a ora ului Sl nic?”. De asemenea,
acest capitol argumenteaz structura documentului.
• Capitolul 2 - prezentarea jude ului Prahova.
• Capitolul 3 reprezint cartea de vizit a ora ului Sl nic - o prezentare succint a
principalelor elemente prin care se identific localitatea.
• Capitolul 4 r spunde la întrebarea „Unde se afl ora ul Sl nic în prezent?” Din ce punct
pleac viitoarele proiecte pentru dezvoltarea localit ii?
Capitolul analizeaz acele direc ii strategice care sunt importante în dezvoltarea
competitivit ii ora ului vizate: Demografie i capital uman, Infrastructur social Educa ie, S n tate i servicii sociale, Patrimoniul cultural, Infrastructur de baz : drumuri,
gestionarea apei, gestionarea de eurilor, înc lzire, alimentare cu energie electric , iluminatul
public, transportul public, comunica ii, amenajarea teritoriului, Administra ie public local ,
Economia local : agricultur , industrie, servicii. Datele utilizate au fost cele mai recente
disponibile, fiind puse la dispozi ie de institu iile publice locale sau ob inute de la Institutul de
Statistic

i în urma dezbaterilor cu locuitorii ora ului.

• Capitolul 5 realizeaz diagnoza ora ului Sl nic , de o manier similar cu diagnosticare
medical .
În acest capitol este aplicat analiza S.W.O.T. (Identificare Puncte Tari – Puncte
Slabe –Oportunit i - Amenin ri), instrument de management util în planificarea resurselor.
• Capitolul 6 este construit pe baza rezultatelor analizei S.W.O.T. i constituie Conceptul de
Dezvoltare al ora ului Sl nic , care este detaliat la nivel de Direc ii de Dezvoltare. În urma
corel rii punctelor tari cu oportunit ile existente sunt propuse obiective generale i specifice
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de dezvoltare, pentru atingerea c rora sunt recomandate, sub form tabelar , m suri. Pentru
aplicarea m surilor sunt propuse mai multe ac iuni detaliate.
• Capitolul 7 cuprinde Fi ele proiectelor prioritare, extrase din rândul ac iunilor descrise în
capitolul precedent. Autorii au identificat ca fiind prioritare acele proiecte care sunt cheie
pentru sprijinirea dezvolt rii localit ii i pentru atingerea viziunii de dezvoltare propuse.

Fi a de proiect este conceput de asemenea manier încât
s faciliteze designul aplica iilor pentru accesarea finan rilor
nerambursabile.Sunt precizate activit ile, grupurile int ,
justificarea proiectului, sursele de finan are, indicatorii de impact,
partenerii precum i gradul de prioritate al realiz rii proiectului
respectiv.
Sunt propuse trei niveluri de prioritate: 1 – 2008 – 2010, 2 –
2011 – 2012, 3 – 2013 – 2015.

• Anexa 1 pozi ioneaz dezvoltarea ora ului Sl nic în contextul strategiilor europene,
na ionale i regionale i a celor sectoriale, care se constituie într-un cadru de în elegere i
interpretare al direc iilor c tre care trebuie s evolueze ora ul Sl nic pentru a fi competitiv.
• Anexa 2 detaliaz Sursele de finan are european propuse pentru proiectele prioritare
ale comunit ii locale.
• Anexa 3 cuprinde imagini ale sondajului privind dezvoltarea ora ului .
• Anexa 4 cuprinde albumul foto.
* Anexa 5 cuprinde legisla ia european

i na ional
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