
 

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju 

na lata 2014-2020 

dla 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogilno, maj 2021 r. 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Spis treści 

 
Rozdział I Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania ........................................................................... 3 

1. Nazwa LGD ............................................................................................................................................ 3 

2. Opis obszaru ........................................................................................................................................... 3 

3. Opis procesu tworzenia partnerstwa ..................................................................................................... 5 

4. Opis struktury LGD ............................................................................................................................... 7 

5. Opis składu organu decyzyjnego. .......................................................................................................... 7 

6. Zwięzła charakterystyka rozwiązań stosowanych w procesie decyzyjnym. ........................................ 10 

7. Wskazanie dokumentów regulujących funkcjonowanie LGD. .......................................................... 10 

Rozdział II Partycypacyjny charakter LSR ............................................................................................. 11 

Rozdział III Diagnoza – opis obszaru i ludności .................................................................................... 15 

1. Dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz potencjał turystyczny ........................................................ 15 

2. Demografia .......................................................................................................................................... 17 

3. Gospodarka .......................................................................................................................................... 19 

4. Rynek pracy.......................................................................................................................................... 20 

5. Pomoc społeczna .................................................................................................................................. 24 

Uzasadnienie spójności obszaru LSR ..................................................................................................... 29 

Rozdział IV Analiza SWOT ..................................................................................................................... 30 

Rozdział V Cele i wskaźniki ..................................................................................................................... 38 

Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru ................. 55 

1. Formy wsparcia operacji w ramach LSR ........................................................................................ 55 

2. Cel tworzenia procedur .................................................................................................................... 55 

3. Zakres procedur ............................................................................................................................... 55 

4. Formułowanie kryteriów wyboru .................................................................................................... 56 

5.    Innowacyjność w kryteriach wybór ………………………………………………………..……... 60 

6. Realizacja projektów grantowych .................................................................................................... 59 

Rozdział VII Plan działania .................................................................................................................... 61 

Rozdział VIII Budżet LSR ....................................................................................................................... 62 

Rozdział IXPlan komunikacji ................................................................................................................. 63 

Rozdział X Zintegrowanie ....................................................................................................................... 64 

Rozdział XI Monitoring i ewaluacja ....................................................................................................... 69 

Rozdział XII Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko ............................................................ 70 

Wykaz wykorzystanej literatury ............................................................................................................... 71 

Załączniki do LSR: .................................................................................................................................. 72 

 

 

  



3 
 

Rozdział I 

Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania 

 

1. Nazwa LGD 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego 

Status prawny: stowarzyszenie 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 4 sierpnia 2015 roku 

KRS 0000569323.  

NIP: 557-169-85-97 

REGON: 0000569323 

 

2. Opis obszaru 

Obszar objęty funkcjonowaniem LGD „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” pokrywa się z granicami 

administracyjnymi Powiatu Mogileńskiego, a więc obejmuje dwie gminy miejsko-wiejskie: Mogilno  

i Strzelno oraz dwie gminy wiejskie: Dąbrowa i Jeziora Wielkie. Znajduje się w granicach 

administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, na południowym zachodzie. Teren LGD 

bezpośrednio graniczy z obszarem powiatu żnińskiego i inowrocławskiego, znajdującymi się  

w województwie kujawsko-pomorskim oraz z powiatem gnieźnieńskim, konińskim i słupeckim, 

znajdującymi się na terenie województwa wielkopolskiego. 

Przez obszar LGD przebiegają 3 drogi krajowe: nr 15, nr 25 i nr 62 oraz 3 drogi wojewódzkie: nr 254,  

nr 255 oraz nr 262. Ponadto obszar LGD posiada aktualnie jedną czynną stację kolejową w Mogilnie, 

która realizuje połączenia kolejowe z Bydgoszczą, Ełkiem, Gdańskiem, Gdynią, Gnieznem, 

Inowrocławiem, Jelenią Górą, Kościanem, Lesznem, Olsztynem, Poznaniem, Tczewem i Toruniem.  

W opinii mieszkańców sieć drogowa jest dobrze rozwinięta, jednakże problemem jest niewystarczająca 

ilość dróg pozwalających na omijanie centrów miejscowości oraz duży ruch transportu ciężarowego przez 

centra miejscowości. Mieszkańcy podkreślają również konieczność rozwoju publicznej sieci 

komunikacyjnej. 
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Mapa obrazująca granice administracyjne LGD 

 

Źródło: http://www.mogilno.cba.pl/mapapowiatu.htm 

 

Obszar LGD pokrywa się z obszarem powiatu mogileńskiego, który ma powierzchnię 675 km2, co 

stanowi 3,8% powierzchni Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Nazwa jednostki samorządu 

terytorialnego 

Powierzchnia w 

km² 

Liczba 

mieszkańców na 

koniec 2013 r. 

Zakres oddziaływania 

poszczególnych EFSI 

Gmina Dąbrowa 110,51 4703 

 

PROW 

EFRR 

EFS 

Gmina Jeziora Wielkie 123,96 5053 

Gmina Mogilno 256,11 24881 

Gmina Strzelno 185,28 11953 

Razem 675,86 46590 

Źródło: Biuletyny Informacji Publicznej JST 

http://www/
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3. Opis procesu tworzenia partnerstwa 

Proces budowy partnerstwa rozpoczął się na początku 2006 roku, kiedy przedstawiciele gmin oraz 

podmiotów z sektora gospodarczego i społecznego podjęli decyzję o nawiązaniu współpracy i powołaniu 

LGD w formie fundacji. Współpraca podmiotów wynikała ze wspólnego położenia członków partnerstwa 

na trasie Szlaku Piastowskiego. Stąd też wzięła się nazwa Lokalnej Grupy Działania. Wówczas Fundacja 

Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego powołana została 11 maja 2006 roku przez 

8 Fundatorów aktem notarialnym Rep A Nr 1434/2006 sporządzonym przez asesora notarialnego 

Klaudiusza Suczyńskiego w Kancelarii Notarialnej Anny Mortek w Bydgoszczy. W Krajowym Rejestrze 

Fundacja została zarejestrowana 23 sierpnia 2006 roku pod numerem KRS 262511.  

Na potrzeby perspektywy finansowej 2014-2020 w dniu 12 lutego 2015 roku zostało powołane 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego przez 25 członków 

założycieli. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 

569323 w dniu 4 sierpnia 2015 roku.  

Zarówno Fundacja, jak i Stowarzyszenie, opierają się na zaangażowaniu i współpracy partnerów 

lokalnych, w których upatrywać można szans rozwoju obszaru LGD. 

 

Zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenie przejmuje i rozwija doświadczenia Fundacji Sąsiedzi wokół 

Szlaku Piastowskiego jako Lokalnej Grupy Działania w celu kontynuacji działań i celów związanych  

z wdrażaniem Podejścia Leader. W początkowej fazie działalności LGD Fundacja skupiła się na 

zespoleniu i aktywizacji partnerów oraz promowaniu idei partnerstwa lokalnego na obszarze działania. 

Służyło temu między innymi wspólne wypracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów 

Wiejskich dla obszaru LGD. W dniu 12 kwietnia 2007 roku zawarta została umowa pomiędzy Fundacją 

Programów Pomocy dla Rolnictwa ( FAPA ) a Fundacją na realizację strategii w ramach pilotażowego 

Programu Leader +. Na realizację projektu Fundacja otrzymała łącznie 651 475 zł. W dniu 3 lipca 2009 

roku Fundacja podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego umowę o warunkach  

i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2007-2013. W dniu 4 listopada 2009 roku nastąpiło 

podpisanie umowy przyznania pomocy w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013. Kolejna umowa na działanie 

Funkcjonowanie LGD została podpisana 23 lutego 2010 roku. Ostatnia umowa w tym zakresie została 

podpisana 8 lipca 2011 roku.  

 

Ponadto Fundacja Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego w okresie 2007-2013 pozyskała dodatkowe 

środki na realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Projekt pt. Promocja produktu lokalnego – Szlaku Piastowskiego – jako czynnik wzrostu 

konkurencyjności regionu i przedsiębiorstw na obszarze LGD Sąsiedzi wokół Szlaku 

Piastowskiego, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Osi priorytetowej 5. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw, działania 5.5. Promocja  

i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko 

– Pomorskiego na lata 2007-2013 – wartość projektu: 19 999,95 zł.  
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2. Projekt pt. Tacy Sami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 7.3. Inicjatywy lokalne 

na rzecz aktywnej integracji – wartość projektu: 49 255 zł. 

3. Projekt pt. Z internetem łatwiej, współfinansowany ze środków Gminy Mogilno – wartość 

projektu:1 620 zł 

4. Projekt pt. Szlakiem Wojów Piastowskich, współfinansowany ze środków Powiatu 

Mogileńskiego – wartość projektu: 1 250 zł. Projekt Laureatem VII edycji konkursu o nagrodę 

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane 

przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”.  

5. Projekt pt. Geocaching łączy pokolenia, współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko 

– Pomorskiego, wartość projektu: 3 640 zł. 

6. Projekt pt. Odkrywamy tajemnice lasu – biwak dla zuchów i harcerzy z Gminy Dąbrowa, 

współfinansowany ze środków Gminy Dąbrowa – wartość projektu: 2 500 zł. 

7. Projekt pt. Poznajemy Powiat Mogileński, współfinansowany ze środków Powiatu 

Mogileńskiego – wartość projektu: 922,50 zł. 

8. Projekt pt. „Zorganizowanie wyjazdu na spotkanie pt. Zasady funkcjonowania Inkubatora 

Przedsiębiorczości” – projekt współfinansowany ze środków Powiatu Mogileńskiego – wartość 

projektu 1600 zł. 

 

Doświadczenie pracowników zatrudnionych w biurze: 

Monika Jurkiewicz – Kierownik Biura LGD od 1 października 2011 roku, od lipca 2011 roku Sekretarz 

Zarządu Fundacji, od lutego 2015 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sąsiedzi wokół Szlaku 

Piastowskiego. Wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu 

Mogileńskiego, kadencja 2013-2015. Członek Zespołu Opiniująco – Doradczego itp. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi w gminie Mogilno. Członek Komisji Konkursowej do wyboru ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Mogilno przez 

organizacje pozarządowe w 2014 r. Członek Kapituły Konkursu Rodzynki z Pozarządówki, edycja VIII. 

Koordynatorka projektów realizowanych przez Fundację Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego:  

Z Internetem Łatwiej, Szlakiem Wojów Piastowskich, Geocaching łączy pokolenia, Poznajemy Powiat 

Mogileński, Odkrywamy tajemnice lasu – biwak dla zuchów i harcerzy z Gminy Dąbrowa, 

Zorganizowanie wyjazdu na spotkanie pt. Zasady funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości. 

Ukończony kurs „Księgi rachunkowe i sprawozdania organizacji pozarządowych” w wymiarze 14 godz., 

prowadzony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia 

Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Toruniu. 

Udział w szkoleniach: 

Szkolenie dla pracowników biur LGD, organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego. „Projekt krok po kroku”, organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Młode Dęby i Starostwem Powiatowym w Mogilnie. 

„Zarządzanie finansami i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych”, organizator: 

Centrum Szkolenia przy Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica. 
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„Demokracja i współczesny świat”, „Kreatywność i przedsiębiorczość” oraz „Wiedza i umiejętności”, 

ponadto udział w debacie podsumowującej projekt pt. Obserwator czy inicjator – KIM będziesz jutro”. 

Projekt w ramach działania: Młodzież w działaniu, podakcja 5.1 realizowany przy wsparciu finansowym 

Komisji Europejskiej oraz Wyższej Szkoły Gospodarki Bydgoszcz. 

 

Olga Twarużek – pracownik biurowy Biura LGD od 1 grudnia 2014 roku. Członek Komisji Konkursowej 

do wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy 

Mogilno przez organizacje pozarządowe w 2015 r. Członek Komisji Konkursowej do wyboru ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego przez 

organizacje pozarządowe w 2015 r. 

Udział w szkoleniach: 

„Moderowanie procesu partycypacyjnego planowania lokalnych strategii rozwoju dla LGD”, organizator: 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Itp. Kujawsko – Pomorskiego. 

 „Planowanie strategiczne z uwzględnieniem przygotowania dokumentów strategicznych na poziomie 

lokalnym dla przedstawicieli lokalnych społeczności”. 

4. Opis struktury LGD 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

4) Rada. 

 

Na dzień 15 grudnia 2015 w Stowarzyszeniu działa 36 członków, w tym:  

10 podmiotów reprezentujących sektor gospodarczy,   

10 podmiotów reprezentujących sektor publiczny,  

7 podmiotów reprezentujących sektor społeczny, 

9 mieszkańców reprezentujących sektor społeczny. 

5. Opis składu organu decyzyjnego. 

Do kompetencji Rady jako ciała decyzyjnego należy: 

1) wybór operacji, w rozumieniu itp. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013, zwanych dalej 

„operacjami”, które mają być realizowane w ramach LSR, oraz  

2) ustalenie kwoty wsparcia zgodnie z itp. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013, 

3) rozpatrywanie odwołań. 

Decyzje Rady podejmowane są w drodze uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów przy 

udziale co najmniej połowy członków Rady. 

Wybór operacji dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy 

udziale co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania zgodnie z pisemną procedurą 
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gwarantującą, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących naboru pochodzi od partnerów 

niebędących instytucjami publicznymi.  

 

Rada składa się z 8 do 12 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków 

Stowarzyszenia. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub 

pracownikiem LGD. Kadencja Rady wynosi 4 lata. Członkowie Rady wybierani są w głosowaniu 

jawnym. 

W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych  

i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne 

– określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu. 

W składzie Rady znajduje się przynajmniej jeden: 

a) Przedsiębiorca, 

b) Kobieta, 

c) Osoba poniżej 35 roku życia. 

Członkowie Rady powinni posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wiedzę na temat funkcjonowania instrumentu 

RLKS oraz założeń LSR. Potwierdzeniem posiadania wiedzy oraz doświadczenia może być itp.:  CV, 

zaświadczenie o udziale w szkoleniu, certyfikat ukończenia kursu, dokumentacja potwierdzająca 

realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowe zasady dotyczące 

funkcjonowania Rady określa Regulamin pracy Rady, uchwalany przez Zarząd Stowarzyszenia. Skład 

Rady określa Uchwała nr 4/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 11 lutego 2019 r., 

wg. poniższej tabeli: 
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Skład Rady Kadencja 2019-2023 

 

 

Lp. Sektor 
Nazwa członka / imię  

i nazwisko członka 

Reprezentant członka 

będącego osobą prawną 

1 Gospodarczy „Archikom” Biuro Archiwizacji 

Komputerowej Jarosław Graczyk 
Jarosław Graczyk 

2 Społeczny Aneta Jankowska Aneta Jankowska 

3 Gospodarczy „Psi Fryzjer” Martyna Olejniczak Martyna Olejniczak 

4 Społeczny Violetta Skorupińska Violetta Skorupińska 

5 Gospodarczy „WiMa” Michalina Walczak Michalina Walczak 

6 Gospodarczy ROBKOMP Robert Przepiórka Robert Przepiórka 

7 Społeczny Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” Paweł Jankowski 

8 Społeczny 
Stowarzyszenie Mogileńskie 

Porozumienie Społeczne 
Jerzy Łaganowski 

9 Gospodarczy ELDORADO Radosław 

Szczepankiewicz 
Monika Szczepankiewicz 

10 Publiczny Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w 

Jeziorach Wielkich 
Krzysztof Zwoliński 

11 Gospodarczy BLACHARSTWO SAMOCHODOWE 

Bartosz Pawłowski 
Bartosz Pawłowski 

12 Gospodarczy Michał Lewandowski MBM Michał Lewandowski 

 

Żaden z wybranych członków Rady nie pełni funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej, ani też nie jest 

zatrudniony w biurze LGD. Procentowy udział poszczególnych sektorów w Radzie prezentuje poniższy 

wykres:

 
 

gospodarczy

58,33%

publiczny

8,33%

społeczny, w tym 

mieszkańcy

33,33%
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6. Zwięzła charakterystyka rozwiązań stosowanych w procesie decyzyjnym. 

Podstawowym instrumentem kwitującym podjęte decyzje organów LGD: Walnego Zebrania Członków, 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady są uchwały. W pracach organów, w tym w głosowaniu nad 

uchwałami biorą udział osoby osobiście, w swoim imieniu oraz osoby prawne przez organ uprawniony 

do reprezentowania. 

Proces decyzyjny przyjęty w ramach pracy LGD opiera się o naczelną zasadę quorum, rozumianego jako 

udział co najmniej ⅓ liczby członków organów uprawnionych do głosowania w trakcie podejmowania 

decyzji przez te organy. Taka liczebność pozwala na podejmowanie większości decyzji zwykłą 

większością głosów. Wyjątek: podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, odwołania Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej i Rady oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga minimum 2/3 głosów przy 

obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na zasady podejmowania decyzji przez Radę, które to zostały szczegółowo określone w 

Regulaminie Pracy Rady.  

 

7. Wskazanie dokumentów regulujących funkcjonowanie LGD. 

Lp 
Rodzaj 

dokumentu 
Regulowane kwestie 

1 Statut 
Zapisy zgodne z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz z  

Ustawą o rozwoju lokalnym 

2 
Regulamin pracy 

Rady 

Opis szczegółowych zasad zwoływania i organizacji posiedzeń 

Rady. 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące wyłączenia z oceny operacji. 

Szczegółowe zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru 

operacji. 

Zasady protokołowania posiedzeń Rady. 

Zasady wynagradzania członków Rady. 

3 
Regulamin pracy 

Biura 

Opis stanowisk. 

Zasady zatrudniania pracowników. 

Opis metody oceny jakości i efektywności świadczonego przez 

pracowników LGD doradztwa. 
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Rozdział II 

Partycypacyjny charakter LSR 

 

Proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 rozpoczął się na przełomie maja  

i czerwca 2015r. i składał się z następujących etapów: 

2. diagnoza i analiza SWOT, 

3. określenie celów i wskaźników, zasad wyboru operacji oraz kryteria wyboru, budżetu LSR oraz 

opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji, 

4. opracowanie planu komunikacyjnego. 

Pierwszym etapem było opracowanie opisu obszaru objętego działaniami Lokalnej Grupy Działania 

Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego (w tym opracowanie diagnozy i analizy SWOT ). Opis ten został 

opracowany na podstawie zebranych danych statystycznych i danych z instytucji i podmiotów ważnych 

dla rozwoju obszaru. Ponadto przeprowadzone zostały badania wśród lokalnych liderów dotyczące 

aktualnego poziomu życia mieszkańców itp.: pierwsze za pomocą anonimowych ankiet, drugie w formie 

badania fokusowego. 

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród mieszkańców obszaru LGD w terminie od  29 kwietnia 

do 20 maja 2015.  Badanie było prowadzone w formie ankiety online oraz w formie formularza ankiety 

wydrukowanej i rozprowadzonej wśród mieszkańców podczas lokalnych wydarzeń. Łącznie zostało 

wypełnionych 210 ankiet, z czego 13 ankiet nie zostało ujętych w zestawieniu wyników z powodu 

niepełnego i nierzetelnego wypełnienia. Łącznie analizie poddano 197 ankiet, z czego z Gminy Dąbrowa 

10 respondentów, z Gminy Jeziora Wielkie 18 respondentów, z Gminy Mogilno 81 respondentów,  

z Gminy Strzelno 88 respondentów. W badaniu wzięło udział 114 kobiet i 83 mężczyzn. Największą grupę 

respondentów stanowiły osoby w wieku 35-49 lat (67 ankiet), następnie w wieku 25-34 lat (56 ankiet), 

kolejno: 39 ankiet – osoby w wieku 50-65 lat, 16 ankiet – osoby w wieku poniżej 18 lat, 15 ankiet – osoby 

w wieku 18-24 lat,  4 ankiety zostały wypełnione przez osoby powyżej 65 roku życia. 

W badaniu fokusowym, które miało miejsce w Sali obrad Urzędu Gminy Dąbrowa w dniu 20 maja 2015 

roku w godz. 16-18, wzięły udział 33 osoby. Uczestnicy badania wypowiadali swoje opinie na tematy 

dotyczące planowanych działań związanych z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 

LGD.  

Od września rozpoczęły się spotkania informacyjne (4 spotkania – po 1 w każdej gminie, tj. Mogilno, 

Strzelno, Dąbrowa, Jeziora Wielkie). Spotkania te miały na celu przybliżenie mieszkańcom zasad 

funkcjonowania LGD, podstaw prawnych oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach RLKS  

2014-2020.  Na przedmiotowych spotkaniach została opracowana analiza SWOT ( mocne i słabe strony, 

szanse i zagrożenia ) dla obszaru działania. 

 

Pierwsze spotkanie odbyło się w Mogilnie w dniu 8 września 2015 r. W spotkaniu udział wzięło 36 osób. 

Kolejne spotkanie odbyło się w Jeziorach Wielkich w dniu 9 września 2015, w którym udział wzięło 16 

osób. Następnie spotkanie odbyło się w Strzelnie w dniu 10 września 2015 r. W tym spotkaniu udział 
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wzięło 25 osób. Ostatnie spotkanie odbyło się w Dąbrowie w dniu 11 września, w którym udział wzięło 

15 osób.   

Drugi etap prac rozpoczął się od przeprowadzenia warsztatu dla zespołu partycypacyjnego  

itp. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru objętego Lokalną Grupą 

Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego – grupy 31 osób. Celem prac zespołu było wytyczenie 

wizji, misji i głównych priorytetów rozwoju obszaru. Spotkanie odbyło się w Strzelnie w dniu 16 września 

2015 r. Następnie zostały przeprowadzone 2 warsztaty zespołu dotyczące wypracowania działań i sposobu 

ich realizacji (typy projektów, ogólne założenia budżetu).  Pierwsze spotkanie odbyło się 23 września  

w Strzelnie, wzięły w nim udział 23 osoby. Ostatnie spotkanie obyło się 30 września w Mogilnie  

i uczestniczyło w nim 15 osób. 

Na stronie internetowej LGD od początku września dostępny był formularz do pobrania pn. Baza 

pomysłów do LSR. Mieszkańcy, instytucje, przedsiębiorcy itp. mogli w ten sposób pokazać swoje 

potrzeby oraz konkretne pomysły i projekty, które chcieliby realizować dzięki środkom dostępnym  

w LGD. W miesiącu wrześniu do biura wpłynęło 120 wypełnionych formularzy, które były pomocne  

w dalszych pracach związanych z tworzeniem strategii. 

Dodatkowo zostały zorganizowane spotkania tematyczne. Dwa spotkania dotyczyły uzyskania wsparcia 

w ramach Lokalnej Grupy Działania w perspektywie finansowej 2014-2020 na działania związane  

z poprawą spójności społecznej poprzez zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach działań o charakterze środowiskowym, 

a także poprzez organizowanie  społeczności lokalnej i animację społeczną i odbyły się w dniu  

2 października i 12 października w siedzibie Markowickiej Spółdzielni Socjalnej Nazaret. W pierwszym 

spotkaniu udział wzięło 21 osób, w drugim 17 osób. Ponadto w dniu 29 października odbyło się spotkanie 

na temat możliwości uzyskania wsparcia na działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji 

społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji  negatywnych 

zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy 

warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym  

i gospodarczym. Spotkanie odbyło się w Sali narad Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy  

ul. Ogrodowej 10 i uczestniczyło w nim 5 osób.  

Ważnym elementem prac były konsultacje społeczne, które były prowadzone w biurze w wyznaczonych 

godzinach pracy biura (dwa razy w tygodniu przez 4 godziny dziennie) oraz w formie spotkań  

z mieszkańcami (4 spotkania – po 1 w każdej gminie, tj. Mogilno, Strzelno, Dąbrowa, Jeziora Wielkie). 

W szczególności konsultacje dotyczyły analizy SWOT oraz celów LSR, które zostały wcześniej 

wypracowane. W pierwszym spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się w dniu 26 października 2015r. 

w Strzelnie udział wzięło 6 osób. W kolejnych spotkaniach udział wzięło: spotkanie w dniu  

28 października 2015r. w Dąbrowie – 2 osoby, spotkanie w dniu 29 października 2015r. w Jeziorach 

Wielkich – 2 osoby, spotkanie w dniu 30 października 2015r. w Mogilnie – 7 osób. 

W ramach konsultacji uczestnicy spotkań zgłosili łącznie 52 uwagi. W dniu 13 listopada 2015r. Zarząd 

Fundacji Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego dokonał analizy zgłoszonych uwag, a następnie przyjął 
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lub odrzucił uwagi. Wyniki przeprowadzonej analizy wniosków zostały opisane w rozdziale dot. analizy 

SWOT. 

W ramach prac dotyczących tworzenia celów, wskaźników oraz przedsięwzięć przeprowadzono drugie 

konsultacje społeczne.  Konsultacje rozpoczęły się w dniu 7 grudnia 2015 roku i dotyczyły projektu celów 

ogólnych, wskaźników oddziaływania, celów szczegółowych oraz przedsięwzięć w ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Uwagi 

i opinie należało składać na odpowiednim formularzu konsultacyjnym. Wypełniony formularz 

konsultacyjny zawierający uwagi i opinie do projektu należało przekazać w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 11 grudnia 2015 r. włącznie: drogą elektroniczną na adres: kierownik@lgdsasiedzi.eu  lub 

przekazać na adres: ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno, pok. 111. Informacja o zaproszeniu do wzięcia 

udziału w konsultacjach została szeroko podana do publicznej wiadomości poprzez: publikację ogłoszenia 

na stronie www.lgdsasiedzi.eu, przesłanie informacji do mieszkańców (baza mail kierownika biura), 

publikację ogłoszenia w lokalnej prasie Tygodnik Pałuki i Ziemia Mogileńska. W ramach konsultacji 

zostały zgłoszone łącznie 3 uwagi. W dniu 14 grudnia 2015 r Zarząd Fundacji Sąsiedzi wokół Szlaku 

Piastowskiego dokonał analizy zgłoszonych uwag i uwzględnił wnioski z przeprowadzonych konsultacji. 

Ostatnim etapem procesu tworzenia LSR były warsztaty z zakresu komunikacji, które miały na celu 

wypracowanie założeń do planu komunikacji z lokalną społecznością. Spotkanie odbyło się w dniu  

3 listopada 2015r. w Sali narad Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10 i uczestniczyło 

w nim 11 osób.  

Informacje o spotkaniach, warsztatach i otwartych konsultacjach podawane były szeroko do publicznej 

wiadomości w następujących formach: zaproszenia wysyłane pocztą tradycyjną oraz pocztą mailową, 

publikacja ogłoszeń na stronach internetowych: www.lgdsasiedzi.eu oraz stronach gmin i powiatu: 

www.mogilno.pl, www.ug-dabrowa.pl, www.strzelno.pl,  www.powiat.mogilno.pl, także na profilu 

facebook fundacji. Dodatkowo liczne ogłoszenia publikowane były w lokalnej prasie – tygodniku „Pałuki 

i Ziemia Mogileńska”. 

Warto zaznaczyć, że społeczność lokalna angażowana będzie w przyszłości podczas monitorowania  

i oceny realizacji strategii, aktualizacji strategii oraz opracowania i zmiany kryteriów wyboru. 

Szczegółowe zapisy dotyczące włączenia społeczności lokalnej w te ważne elementy wdrażania LSR 

zawierają odpowiednie części LSR. 

 

Idea partycypacyjnego charakteru LSR opierała się o odpowiednie warunki dla uzyskania jak najbardziej 

wiarygodnych w kontekście zasady RLKS danych.  Warunkami tymi były: 

➢ angażowanie lokalnych parterów i społeczności na etapach przygotowywania LSR, zbierania 

informacji, analizy SWOT, ustalania priorytetów oraz określania celów i przedsięwzięć. 

➢ rozpoczęcie procesu konsultacji partycypacyjnych od zidentyfikowania i zaangażowania 

lokalnych parterów: badania, analizy, określenie głównych problemów i możliwości obszaru. 

➢ zachęcenie do uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach oraz zapewnienie otwartości wszystkim 

grupom społecznym.  
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➢ zapewnienie takich warunków konsultacji, które umożliwiały komfortowe uczestnictwo 

szerokiemu spektrum społeczności tj. różne godziny spotkań (w godzinach przed  

i popołudniowych), miejsce spotkań w centrach gmin, zapewnienie poczęstunku, przekazywanie 

zwartych i zrozumiałych informacji, wywoływanie dyskusji oraz zachęcanie do wyrażania opinii.  
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Rozdział III 

Diagnoza – opis obszaru i ludności 

 

5. Dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz potencjał turystyczny 

Obszar LSR znajduje się na Szlaku Piastowskim – jednej z najciekawszych tras historyczno – 

krajoznawczych w Polsce. Na głównej trasie Szlaku leżą Mogilno i Strzelno, boczne trasy – północna 

biegnie z Mogilna do Dąbrowy, południowa do Strzelna. Gmina Jeziora Wielkie położona jest w bliskim 

sąsiedztwie Szlaku i jest niezwykle atrakcyjna przyrodniczo.  

W centrum obszaru znajduje się historyczne miasto Mogilno. Nazwa miasta wywodzi się od rzeczownika 

mogiła, dawniej rozumianego jako wzniesienie, pagórek. Najwcześniejsze ślady istnienia niewielkiej 

osady na wschodnim brzegu Jeziora Mogileńskiego pochodzą z VII wieku naszej ery. W X wieku osada 

stała się grodem książęcym. Na rozwój Mogilna korzystnie wpłynęło jego położenie na prastarym szlaku 

bursztynowym. 

Obszar Lokalnej Grupy Działania położony jest na terenie dwóch regionów etnograficznych:  Gmina 

Mogilno i Gmina Dąbrowa w części leżą na terenie Pałuk, Gminy: Strzelno i Jeziora Wielkie na Kujawach. 

Kujawy były regionem gęsto zaludnionym, który został najwcześniej włączony do państwa Polan, a nazwa 

pojawiła się po raz pierwszy w Bulli Gnieźnieńskiej z 1136 r. Wyodrębnienie się Kujaw jako osobnej 

dzielnicy nastąpiło w 1194 r. Pałuki to region, o którym pierwsze zmianki pojawiają się w źródłach 

średniowiecznych. Nazwa Pałuki, czyli Terra Palikacensis, pojawia się w Kodeksie Wielkopolskim. 

Nazwa regionu wywodzi się od jego charakterystycznych cech, od słów łuk czyli skręt. Na obszarze LSR 

zachowało się wiele materialnych elementów dziedzictwa historyczno-kulturowego obszaru LGD 

Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. 

Położenie na granicy tych obszarów powoduje, że kultura związana z obrzędami i zwyczajami jest bardzo 

bogata i wynika z wymieszania się tych kultur. Niegdyś miejscem, gdzie krzyżowały się ważne szlaki 

handlowe.  Do najważniejszych należał szlak bursztynowy biegnący od południa przez Kalisz i okolice 

nadgoplańskie ku północy na teren Pomorza i Prus. Obszar LGD charakteryzuje się przywiązaniem do 

kultury i tradycji. Świadczą o tym wytwarzane liczne produkty lokalne, tradycyjne oraz rękodzieło, które 

jednak zdaniem mieszkańców są niewystarczająco promowane. Obecnie, tak jak przed laty, mieszkanki 

uprawiają rękodzieło z dziedziny robótek ręcznych i haftu. Dużym zainteresowaniem cieszy się 

szydełkowanie, wyszywanie oraz frywolitka. Ważnym elementem zachowania tradycji jest 

przygotowywanie produktów spożywczych.  Od ponad 10 lat w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku 

organizowany jest Festyn Chlebem i Miodem, na którym można skosztować tradycyjnie wypiekany chleb. 

Od 2003 roku na terenie Jezior Wielkich organizowany jest Wielki Festyn Pomidorowy, gdzie na różne 

sposoby promowane są pomidory uprawiane w tej gminie.  Bardzo istotną sprawą jest przekazywanie 

bogatych tradycji kulturowych poprzez kultywowanie ludowych pieśni, obrzędów i zwyczajów.  

Na obszarze LGD działają zespoły ludowe itp. Zespół Folklorystyczny Jezioranie (od 25 lat), Chór 

Szczepanowianie (od 10 lat). Muzeum Ziemi Mogileńskiej natomiast organizuje corocznie Przegląd 

Obrzędów Zapustnych, gdzie można zobaczyć itp. tradycyjny zwyczaj zwany podkoziołkiem. W opinii 

mieszkańców, szansą na dalszy rozwój obszaru LGD jest wykorzystanie lokalnej historii, tradycji i kultury 
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oraz związane z tym wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności. Zagrożenie natomiast upatrywane 

jest w postępującej globalizacji. 

Obszar LGD posiada wiele walorów sprzyjających rozwojowi turystyki. Walorami tymi głównie  

są zasoby przyrodnicze i historyczno – kulturowe. Kluczowym zasobem z punktu widzenia szans na 

rozwój sektora turystycznego jest urozmaicony krajobraz. Na terenie gminy Dąbrowa znajduje się 

Rezerwat Przyrody Mierucinek, który obfituje w drzewostan bukowo–dębowy. Natomiast miasto 

Mogilno położone jest nad Jeziorem Mogileńskim, które dobrze komponuje się ze starą częścią miasta. 

Drugie z miast – Strzelno – położone jest na skraju Lasów Miradzkich, które stanowią największy 

kompleks leśny obszaru LGD. Status prawny Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich, 

którego powierzchnia zajmuje 6300 ha, określa rozporządzenie nr 11 Wojewody Kujawsko – 

Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Na terenie Obszaru 

prowadzona jest czynna ochrona ekosystemów, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki leśnej, 

polegająca na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk rejonu Pojezierza Gnieźnieńskiego. 

Wschodnia część obszaru LGD posiada wysokie walory przyrodnicze związane Ostoją Nadgoplańską. 

należącą do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponad 15 % tego obszaru znajduje się  

w granicach gminy Jeziora Wielkie. Obszar obejmuje Jezioro Gopło i jego otoczenie. Mieszkańcy 

zwracają jednak uwagę, iż zwłaszcza na obszarze objętym programem Natura 2000 rygorystyczne 

przepisy dotyczące ochrony środowiska utrudniają lub uniemożliwiają tworzenie nowej infrastruktury. 

Widzą oni także zagrożenie w postaci niekorzystnych zmian klimatu. Północna część LGD ma charakter 

bardziej rolniczy. Na terenie LGD zlokalizowanych jest około 1,5% obszarów ochrony przyrody całego 

województwa kujawsko-pomorskiego. Biorąc pod uwagę powierzchnię rezerwatów to możemy mówić  

iż rezerwaty: Rezerwat Czapliniec Ostrowo o powierzchni 13,89 ha, znajdujący się na terenie gminy 

Strzelno (w rezerwacie prowadzona jest ochrona stanowiska czapli siwej ) oraz Rezerwat Mierucinek  

o powierzchni 29,83 ha, położony na terenie gminy Dąbrowa (celem ochrony rezerwatu jest zachowanie 

fragmentu lasu dębowego na siedlisku grądowym, na terenie Nadleśnictwa Gołąbki), które zostały 

utworzone na terenie Powiatu Mogileńskiego, stanowi ponad 8% wszystkich rezerwatów przyrody  

w województwie.  

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia  

o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej.  Na terenie LGD 

znajduje się 110 pomników przyrody, wśród których przeważają pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleje 

przydrożne, stanowiska roślin chronionych, głazy narzutowe. 

Wśród zasobów historyczno-kulturowych dominują obiekty sakralne, itp. kompleks ponorbertański  

w Strzelnie, klasztor 16obenedyktyński w Mogilnie, Sanktuarium Maryjne w Markowicach. Wiąże się to 

z przeszłością ziemi mogileńskiej, która przez wiele stuleci należała do Kościoła. Inne walory i atrakcje 

turystyczne nie są wystarczająco promowane.  

Pod względem liczby miejsc noclegowych obszar LGD należy do terenów o stosunkowo dużej wartości 

wskaźnika rozwoju oferty turystycznej (1000 – 1500). Są to jednak miejsca w zabudowie działek 

rekreacyjnych, a nie obiekty o charakterze hotelowym. Najbardziej znanym obiektem turystycznym na 

obszarze LGD jest kompleks w Przyjezierzu.  
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Rozwój turystyki blokuje niewystarczająca i nierozwinięta odpowiednio w stosunku do istniejących 

zasobów oferta turystyczna (zdaniem mieszkańców: brak zintegrowanej oferty turystycznej, 

nieskoordynowana promocja i informacja turystyczna, niewystarczająca liczba wydawnictw i innych form 

promocyjnych). 

Na terenach atrakcyjnych przyrodniczo lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonuje wiele 

gospodarstw rolnych, dla których turystyka przyrodnicza może być szansą na rozwój działalności 

agroturystycznej,  itp. ze względu na wzrost zainteresowania turystyką wiejską i weekendową, zdrowym 

i aktywnym trybem życia oraz zdrową żywnością. Szansą na rozwój turystyki jest także możliwość 

wymiany dobrych praktyk (w tym na podstawie współpracy międzynarodowej).  

W Powiecie Mogileńskim funkcjonują trzy muzea:  Muzeum Ziemi Mogileńskiej z siedzibą w Chabsku,  

Muzeum – Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława w Strzelnie oraz Muzeum Markowickiego 

Sanktuarium w Markowicach. W przedmiotowych obiektach konieczna jest kontynuacja podjętych już, 

wieloletnich inwestycji związanych z tworzeniem niezbędnych warunków do prowadzenia działalności 

muzealnej. 

Powiat Mogileński charakteryzuje się niewystarczającym stanem infrastruktury, obiektów i wyposażenia 

instytucji kultury, która to odpowiadałaby współczesnym wymaganiom. Nadal brakuje świetlic i miejsc 

rekreacji w niektórych sołectwach. Istnieje potrzeba stworzenia nowych miejsc dla aktywności na 

świeżym powietrzu. Konieczna jest ponadto rewitalizacja istniejących parków, terenów zielonych  

i placów służących rekreacji. Inwestycji wymaga również infrastruktura turystyczna, która zdaniem 

mieszkańców jest niewystarczająco rozwinięta. Mieszkańcy podkreślają, że z  powyższych powodów 

dużym zagrożeniem dla obszaru LGD jest konkurencja ze strony innych regionów. 

 

2. Demografia 

Obszar objęty LSR zamieszkiwało w dniu 31 grudnia 2013 roku 46 590 osób.  

 

Zmiany liczby mieszkańców w latach 2010-2013 i wskaźnik gęstości zaludniania 

Jednostka 

terytorialna 

Liczba ludności Gęstość 

zaludnienia 

(ludność na 1 

km2  

w 2013 r.) 2010 2011 2012 2013 

Mogilno 25132 25086 25038 24881 97 

Strzelno 12125 12039 12030 11953 65 

Jeziora Wielkie 5090 5084 5071 5053 41 

Dąbrowa 4750 4720 4716 4703 43 

Razem 47097 46929 46855 46590 69 

Źródło: Bank Danych Lokalnych. 
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Najwięcej osób mieszka w gminie Mogilno, co stanowi ponad połowę ludności całego obszaru LSR. 

Średnia gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w województwie – wynosi 69 osób na 1 km2 , podczas 

gdy średnia w województwie wynosi 116 osób.  

Z powyższego zestawienia wynika, że stopniowo ludność obszaru się zmniejsza. Trzy z czterech gmin,  

tj. Mogilno, Dąbrowa, a zwłaszcza Strzelno, wykazują się stałym trendem zmniejszania się liczby 

mieszkańców.  

Ludność obszaru LSR wg. płci i wieku 

 

Ludność w  latach 2010 -2013 roku  

Wiek 2010 2011 2012 2013 

0-4 2533 2517 2452 2323 

5-9 2236 2227 2319 2427 

10-14 2802 2642 2491 2342 

15-19 3407 3310 3146 2944 

20-24 3598 3579 3540 3451 

25-29 3945 3910 3784 3732 

30-34 3574 3573 3664 3704 

35-39 3295 3342 3356 3420 

40-44 2921 2926 3001 3101 

45-49 3179 3111 3030 2871 

50-54 3704 3634 3498 3417 

55-59 3335 3394 3479 3481 

60-64 2940 2915 3015 3095 

65-69 1492 1731 1961 2191 

70 i więcej 4136 4118 4119 4091 

Razem 47097 46929 46855 46590 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Z powyższych danych wynika, że ok 65% mieszkańców powiatu stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. 

Na przestrzeni ostatnich lat udział tej grupy w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu nieznacznie wzrastał 

i pozostaje na tym samym poziomie. Równolegle wzrastał również odsetek ludności w wieku 

poprodukcyjnym. Malał natomiast odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym. Spadek liczby osób  

w wieku przedprodukcyjnym przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym 

świadczy o występowaniu zjawiska starzenia się społeczeństwa. Wskaźniki demograficzne są 

niekorzystne dla obszaru LSR. Przyrost naturalny na 1000 ludności z dodatniego w 2010 roku 1,8 

zmniejszył się do ujemnego w 2013 roku -1,4 (więcej zgonów niż żywych urodzeń). Tymczasem wskaźnik 

ten dla województwa wyniósł na koniec 2013 roku  -0,3. 
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Problemem wynikającym z niekorzystnych trendów demograficznych jest rosnące zapotrzebowanie na 

usługi dla starszych grup wiekowych. Mieszkańcy obszaru LGD zgłaszają potrzebę tworzenia obiektów 

dla osób starszych oraz konieczność świadczenia usług opiekuńczych, ponieważ ich zdaniem oferta  

w tym zakresie jest niewystarczająca. Zwracają oni ponadto uwagę na zjawisko migracji młodych 

mieszkańców obszaru LGD do dużych aglomeracji i za granicę, co również stanowi zagrożenie dla 

rozwoju obszaru. 

 

6. Gospodarka 

Obszar LSR ma charakter rolniczo-przemysłowy. Rolnictwo, wspierane przez liczne zakłady obsługi, jest 

dobrze rozwinięte. Tereny te są bogate w złoża soli kamiennej, wydobywane w Kopalni w Przyjmie koło 

Mogilna i wykorzystywane na potrzeby przemysłu chemicznego.  Blisko 75% obszaru LSR stanowią 

użytki rolne. Ogólna powierzchnia obszaru LSR wynosi 67 590 ha, a powierzchnia użytków rolnych 49 

523 ha. Gminą o największym udziale użytków rolnych jest wiejsko-miejska gmina Mogilno,  

w przypadku której 83,0% powierzchni zajmują użytki rolne. Stosunkowo najmniejszy odsetek użytków 

rolnych wśród całego powiatu ma gmina Dąbrowa i jest to 62,0% jej ogólnej powierzchni, niewiele więcej 

zajmują tereny rolne w gminach Strzelno oraz Jeziora Wielkie.  

Pod koniec 2013 roku w rejestrze REGON Powiatu Mogileńskiego zarejestrowane były 3314 podmioty 

gospodarcze, w tym: sektorze rolniczym 137, przemysłowym 323 oraz budowlanym 451.   

 

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON 

Podmioty 
Gmina 

Dąbrowa 

Gmina 

Jeziora 

Wielkie 

Gmina 

Mogilno 

Gmina 

Strzelno 
Ogółem 

podmioty ogółem w 

2008r. 
233 332 2180 656 3401 

podmioty ogółem w 

2013r. 
282 332 1946 754 3314 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
 

Jak prezentuje powyższe zestawienie, na przestrzeni lat zmalała liczba podmiotów gospodarczych (o 2,6 

%). Warto zaznaczyć ponadto, że obszar LSR cechuje się jednym z najniższych wskaźników 

określających przedsiębiorczość mieszkańców w województwie kujawsko–pomorskim. Liczba 

podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym po 

stopniowym wzroście do roku 2009, gdzie poziom wynosił 114,6 kolejne cztery lata charakteryzowały się 

spadkiem danego wskaźnika do poziomu 111,2 (2013r.). 

Główne branże działalności gospodarczej na obszarze LSR to:  

• handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 969 

podmiotów gospodarczych, 

• budownictwo – 451 podmiotów, 

• przemysł, przetwórstwo przemysłowe – 323 podmioty gospodarcze, 
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• transport i gospodarka magazynowa – 245 podmiotów, 

• rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 137 podmioty gospodarcze, 

• obsługa rynku nieruchomości – 124 podmioty gospodarcze, 

• zakwaterowanie i gastronomia – 75 podmiotów gospodarczych. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, stan na 31.12.2013. 
 

Gminy należące do obszaru LGD obecnie nie przygotowały specjalnych ofert w zakresie stref 

gospodarczych, brak jest strefy ekonomicznej, jak i inkubatorów przedsiębiorczości. Dostępna oferta  

w zakresie terenów inwestycyjnych jest następująca: 

Gmina Mogilno – w obszarze funkcjonalnym wykazanym w studium uwarunkowań zabudowy 

przestrzennej na obszarze o charakterze produkcyjno-składowo-usługowym, w której docelowo ma być 

wybudowana zachodnia obwodnica miasta, zlokalizowane są tereny wskazane z przeznaczeniem na 

działalność przemysłową. Tereny te są w znacznej większości własnością prywatną i nie są uzbrojone.   

Gmina Dąbrowa – gmina nie posiada terenów inwestycyjnych. W planach gminy jest stworzenie 

inkubatora przedsiębiorczości. 

Gmina Jeziora Wielkie – zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju, w gminie wyznaczono 8 stref 

polityki przestrzennej: centralna administracyjno-gospodarcza, turystyki kwalifikowanej i agroturystyki, 

wypoczynku i gospodarki leśnej, intensyfikacji rolnictwa, leśnej przestrzeni produkcyjnej, gospodarki 

rolniczo-leśnej, przemysłu rolnego i energetyki wiatrowej. 

Gmina Strzelno – w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmina wyznaczyła dwa 

obszary, które przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno-usługową:  Jeziorki oraz Strzelno.  

Według mieszkańców obszar charakteryzuje się wysokim stopniem zinformatyzowania, a szansą na 

dalszy rozwój jest wykorzystanie nowoczesnych technologii. 
 
 

7. Rynek pracy 

Obszar LSR charakteryzuje się licznymi problemami związanymi z rynkiem pracy i bezrobociem. W 2013 

roku pracujących w podmiotach gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, bez 

pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, wyniosła 7513 osób, a liczba 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie wyniosła 4028 osób. Wśród osób 

bezrobotnych zarejestrowanych aż 58 % stanowiły kobiety, 23,3% osoby poniżej 25 roku życia oraz 41,6 

% osób pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie 

mogileńskim utrzymuje się na poziomie ok. 20% od kilku lat:  

 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Stopa bezrobocia rejestrowanego  

w powiecie mogileńskim 
20,9% 21,5% 19,9% 21,2% 22,6% 

W województwie kujawsko-

pomorskim 
16,2% 17,0% 17,0% 18,1% 18,2 

W Polsce 12,1% 12,4% 12,5% 13,4% 13,4% 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. 



21 
 

 

Z powyższych danych wynika, że problem wysokiego bezrobocia na obszarze LSR utrzymuje się na 

stałym poziomie od wielu lat. Obszar charakteryzuje się od lat wysokim poziomem bezrobocia na tle kraju 

i średniej województwa. Wskaźnik stopy bezrobocia rejestrowanego (obrazujący udział bezrobotnych  

w liczbie ludności aktywnej zawodowo) dla powiatu mogileńskiego był na poziomie 22,6% (grudzień 

2013 r.) – w porównaniu do poziomu stopy bezrobocia rejestrowanego dla średniej województwa 

kujawsko-pomorskiego był wyższy o 4,1 pkt. proc. (18,1%), natomiast od średniej krajowej był wyższy 

o 9,2 pkt. proc. (13,4%). 

Nastąpił wzrost poziomu stopy bezrobocia rejestrowanego do roku poprzedniego o 1,4 pkt. proc. 

(grudzień 2012 – 21,2%), gdzie średnia województwa kujawsko-pomorskiego i całego kraju pozostała na 

tym samym poziomie.  

W 2013 r. w przypadku najniższego poziomu stopy bezrobocia powiat mogileński nie wyróżniał się  

w województwie. Wśród 19 powiatów ziemskich powiat mogileński pod tym względem plasował się na 

7 miejscu. Najniższy stopień bezrobocia był w powiecie bydgoskim – o 8,8 pkt. proc. (13,8 %) mniejszy 

od powiatu mogileńskiego. Natomiast największy stopień bezrobocia był w powiecie lipnowskim – na 

poziomie 28,7 % (w porównaniu do powiatu mogileńskiego wyższy o 6,1 pkt. proc.). 

Niski poziom wskaźnika zatrudnienia w głównej mierze odnosi się do grup będących w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiet, osób starszych, młodych i niepełnosprawnych. Na koniec 

grudnia 2013 r. zarejestrowanych jako bezrobotni było 4028 osób, z czego 2338 stanowiły kobiety, czyli 

58%. W porównaniu do średniej województwa kujawsko-pomorskiego poziom był większy o 5,33 pkt. 

proc.  

Powiat charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia wśród młodych osób poniżej 25. roku życia. 

Na koniec grudnia 2013 r. wynosił on 23,3%. W zestawieniu do województwa kujawsko-pomorskiego 

poziom w powiecie był wyższy o 3,9 pkt. proc. (19,4%), natomiast do średniej krajowej – wyższy o 4,7 

pkt. proc. (18,6%). 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS. 
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Partycypacja osób niepełnosprawnych wśród osób bezrobotnych w powiecie mogileńskim na koniec 

grudnia 2013r. wyniosła 2,7%. 

Ostatnio pojawiającym się problemem na rynku pracy w powiecie, ale również w całej Polsce, jest wzrost 

poziomu bezrobocia wśród osób starszych. Na koniec grudnia 2013 roku w powiecie mogileńskim poziom 

bezrobocia wśród osób powyżej 45 roku życia wynosił 28,8%, w tym poziom osób powyżej 55 roku życia 

wynosił 9,4%. 

Kwestia dezaktywacji zawodowej osób starszych nabiera jeszcze większego znaczenia w kontekście 

zachodzących przemian demograficznych, a mianowicie starzejącego się społeczeństwa. Wymaga to 

podjęcia działań mających na celu wydłużenie wieku aktywności zawodowej, poprzez ukierunkowanie 

wsparcia na osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia oraz poprzez profilaktykę zdrowotną wśród osób 

pracujących. 

Osoby będące po 50 roku życia na rynku pracy doświadczają specyficznych problemów, w głównej 

mierze odnoszących się do miejsca pracy, do których zaliczamy: 

• większy poziom presji konkurencyjnej w miejscu pracy wynikający ze względu na 

obecność osób młodszych oraz lepiej wykształconych, 

• szersze zastosowanie nowych technologii, 

• inne wzorce zachowania, 

• nowa kultura pracy. 

Wspomniane zjawisko demograficzne – starzenie się społeczeństwa – powoduje, że poziom bezrobocia 

wśród osób starszych będzie rósł. Dlatego konieczne jest podjęcie szeregu działań mających ze cel wzrost 

aktywności zawodowej osób starszych. 

Problem bezrobocia dotyka w głównej mierze osoby z niskim w wykształceniem. Osoby bez 

wykształcenia średniego w powiecie mogileńskim stanowiły 61,96% bezrobotnych zarejestrowanych do 

końca grudnia 2013r., z czego osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym stanowiły 24,90%,  

a osoby z wykształceniem zawodowym stanowiły 37,06%. Osoby z wykształceniem policealnym  

i średnim zawodowym stanowiły grupę 20% bezrobotnych zarejestrowanych, natomiast osoby  

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 11,5%.  

Wysoki odsetek osób posiadających wykształcenie zawodowo zasadnicze jak i średnie wśród 

zarejestrowanych bezrobotnych, świadczy o niedostosowaniu zdobytego wykształcenia do wymogów 

rynku pracy i powoduje konieczność uzupełnienia kwalifikacji lub też zmiany zdobytych kwalifikacji,  

w tym w ramach kształcenia nieformalnego, które daje możliwość szybkiej reakcji na potrzeby 

kwalifikacji.  

Istotną przeszkodą w podejmowaniu pracy, obok odpowiednich kwalifikacji, jest brak lub 

niewystarczające doświadczenie zawodowe. Grupa 30,98% osób zarejestrowanych jako bezrobotni to 

osoby bez stażu pracy i osoby ze stażem pracy do jednego roku.  

Kolejnym problemem jest godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Coraz więcej osób musi łączyć 

obowiązki zawodowe z opieką na dzieckiem do lat 3. Osoby, które tymczasowo nie podejmowały lub 

zrezygnowały z pracy zawodowej ze względu na opiekę nad dzieckiem, podejmując decyzję o ponownym 
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wejściu na rynek pracy spotykają się z szczególnymi trudnościami. Grupę osób, która jest najczęściej 

obciążona obowiązkami wynikającymi z tytułu sprawowania osobistej opieki nad małym dzieckiem, są 

kobiety. Trudności związane z łączeniem pracy zawodowej z obowiązkami opieki nad dziećmi 

ograniczają w sposób znaczny ich zaangażowanie na rynku pracy. Część kobiet po przerwach, 

wynikających z macierzyństwa i opieki nad małym dzieckiem, nie wraca do pracy. Przyczyn trudności 

zarówno w znalezieniu oraz utrzymaniu zatrudnienia należy szukać w głównej mierze w wypełnianiu 

obowiązków rodzinnych. Na koniec grudnia 2013r. wśród bezrobotnych kobiet 22,5% stanowiły kobiety, 

które nie podjęły zatrudnienia po urodzenia dziecka. 

Wyłączenie kobiet, które sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 3, z życia zawodowego jest w głównej 

mierze spowodowane brakiem rozwiązań w zakresie dostępności w regionie zorganizowanych form 

opieki nad dziećmi do lat 3, zarówno instytucjonalnych, jak również świadczonych przez dziennego 

opiekuna. Na koniec grudnia 2013r. w powiecie mogileńskim zamieszkiwało 2323 dzieci do lat 3,  

a z danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2013r. wynika, że na 

obszarze LSR nie funkcjonował żaden żłobek, oddział żłobkowy czy kluby dziecięce. To w znaczący 

sposób utrudnia powrót na rynek pracy kobietom sprawującym opiekę nad dziećmi do trzeciego roku 

życia.  

 

Podsumowując – sytuację na lokalnym rynku pracy charakteryzuje: 

• znacznie wyższa od średniej krajowej i województwa stopa bezrobocia, 

• problem bezrobocia na terenach wiejskich, 

• występowanie dużej dysproporcji między poziomem i strukturą kwalifikacji osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy, a poziomem i strukturą wymagań zgłoszonych przez pracodawców, 

• występowanie wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodzieży, 

• wysoki poziom udziału osób długotrwale i wielokrotnie bezrobotnych w ogólnej liczbie 

bezrobotnych, 

• niski udział osób uprawnionych do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych. 

 

Jednym z niewielu dostępnych mierników kapitału społecznego na poziomie lokalnym jest liczba 

organizacji pozarządowych przypadająca na 10 tys. mieszkańców. W powiecie mogileńskim liczba 

organizacji pozarządowych w Krajowym Rejestrze Sądowym sukcesywnie wzrasta. Wskaźnik liczby 

fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych wpisanych do rejestru REGON na 1000 mieszkańców 

w powiecie mogileńskim ma tendencję rosnącą od 2003 do roku 2012. W roku 2003 wskaźnik wynosił 

0,72, natomiast w roku 2012 wyniósł już 2,24. Wartość danego wskaźnika w porównaniu do średniej 

województwa kujawsko-pomorskiego jest jednak niższa. W roku 2012 wskaźnik dla województwa 

kujawsko-pomorskiego wynosił 2,70, czyli powiat mogileński pod tym względem jest gorszy od średniej 

województwa o 0,46 wartości wskaźnika, co stanowi 20,5 % wartości wskaźnika powiatu. Powiat 

mogileński powinien dążyć do zwiększenia przedmiotowego wskaźnika, wzmacniając potencjał i rozwój 

podmiotów ekonomii społecznej oraz zwiększając poziom aktywizacji mieszkańców. W opinii 



24 
 

mieszkańców niski poziom aktywizacji i zaangażowania widoczny jest zwłaszcza w środowisku lokalnej 

młodzieży. Zwracają oni również uwagę na niewystarczający poziom zaufania społecznego. 

W maju 2015 roku wyniosła 147 organizacji w powiecie mogileńskim (wg KRS online 

https://ems.ms.gov.pl/krs): 

• Gmina Dąbrowa – 21 organizacji, w tym jedna posiadająca status organizacji pożytku publicznego, 

• Gmina Jeziora Wielkie -23 organizacje, w tym jedna posiadająca status organizacji pożytku 

publicznego, 

• Gmina Mogilno – 83 organizacje, w tym żadna nie posiada status organizacji pożytku publicznego, 

• Gmina Strzelno – 20 organizacji, w tym żadna nie posiada status organizacji pożytku publicznego. 

Wśród zarejestrowanych w KSR organizacji jest 38 stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju 

lokalnego wsi, gmin i miast, 37 Kółek Rolniczych, 21 Ochotniczych Straży Pożarnych, 9 związków 

zawodowych, 4 kluby sportowe, 4 organizacje wspierające osoby niepełnosprawne, 3 organizacje 

producentów rolnych. 

Organizacje pozarządowe, skupiające aktywnych obywateli i podejmujące działania na rzecz społeczności 

lokalnych, są ważnym ogniwem lokalnej społeczności.  Skuteczność działań podejmowanych przez 

organizacje społeczne sprawia, że z roku na rok rośnie ich rola w kreowaniu pozytywnych zmian  

w środowisku lokalnym, co ma również wpływ na rozwój obszaru LSR. Lokalne organizacje społeczne 

są mocno osadzone w lokalnej rzeczywistości, często powstają jako odpowiedź na konkretny problem. 

Liderzy organizacji znają potrzeby i problemy mieszkańców na danym terenie. Organizacje pozarządowe 

coraz sprawniej pozyskują środki na realizację swoich celów z kraju, Unii Europejskiej i innych 

międzynarodowych programów. Mieszkańcy podkreślają możliwość efektywnego pozyskiwania środków 

unijnych. Zwracają jednakże uwagę na skomplikowane procedury pozyskiwania i rozliczania środków 

pomocowych, które są zagrożeniem dla realizacji wielu projektów, zwłaszcza ze względu  

na niewystarczającą ilość kapitału na inwestycje i przedsięwzięcia oraz wysokie koszty inwestycji.  

Od czerwca 2013 roku na obszarze objętym LSR działa Powiatowa Rada Pożytku Publicznego, która 

stanowi przedstawicielstwo organizacji pozarządowych, jest organem opiniodawczym i konsultacyjnym. 

 

8. Pomoc społeczna 

Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w powiecie mogileńskim jest wyższy 

niż średnia województwa kujawsko-pomorskiego. W 2009 roku udział ludności ogółem w powiecie 

mogileńskim wynosił aż ok. 18 %, przy udziale województwa ok. 12 % . Różnica wyniosła aż 6 % od 

średniej całego województwa.  

W roku 2013 udział ludności ogółem w danym wskaźniku uległ spadkowi, zarówno w powiecie, jak  

i w całym województwie. W powiecie mogileńskim był na poziomie ok. 12 %, natomiast w województwie 

ok. 11 % . Różnica się zmniejszyła, ale nadal powiat mogileński ma gorszy wskaźnik od średniej 

województwa. 

 

Dokonana analiza wykluczenia społecznego wskazuje, że poziom zagrożenia ubóstwem w powiecie 

mogileńskiego jest wyższy niż średnia województwa kujawsko-pomorskiego. Ubóstwo jest jedną  

z głównych przyczyn wykluczenia społecznego. Zdaniem mieszkańców, utrwalanie się zjawiska ubóstwa 
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i wykluczenia społecznego powodowane jest itp. poprzez nieefektywny system aktywizacji osób 

bezrobotnych w kraju. 

W wydanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w roku 2012 „Indeksie zagrożeń 

województwie kujawsko-pomorskim” do badania zagrożenia ubóstwem zastosowano jako narządzie 

analizy danych indeks. Dany indeks pozwala na podsumowanie wielu wskaźników w pojedynczym 

wyniku liczbowym. Ze zjawiskiem ubóstwa ściśle korelują takie zjawiska jak niski poziom wykształcenia, 

bezrobocie, niepełnosprawność czy wielodzietność. Indeks zagrożenia ubóstwem skonstruowany na 

podstawie kilku zmiennych daje dużo szerszy pogląd na całe zjawisko.  

W przedmiotowych badaniach można było uzyskać indeks od wartości 10 (najlepsza sytuacja) do 100 

(najgorsza sytuacja). Najlepsza sytuacja jest w mieście Toruń, gdzie dany indeks wskazuje 25 oraz  

w powiecie bydgoskim, gdzie wartość indeksu wskazuje 29. W powiecie mogileńskim uzyskano wynik 

42. Tym samym powiat mogileński odbiega od najlepszych wyników indeksu o 17 i 13 punktów  

i powinien dążyć do zmniejszenia wartości danego indeksu. Najgorsza sytuacja wśród powiatów 

występuje w powiecie lipnowskim, gdzie wartość indeksu jest na poziomie 53. 

Największy indeks zagrożenia ubóstwem w województwie kujawsko-pomorskim występuje w gminach 

peryferyjnych oraz wiejskich. W powiecie mogileńskim tendencja ta objawia się największym poziomem 

indeksu w gminach wiejskich – w gminie Dąbrowa i szczególnie w gminie Jeziora Wielkie, gdzie wartość 

indeksu jest na poziomie 59. Najlepszą wartość wskaźnika wśród gmin powiatu mogileńskiego ma gmina 

Mogilno – wynosi on 46. 

Wśród wskaźników determinujących wartość indeksu powiat mogileński wypada najgorzej przy 

wskaźnikach określających poziom dochodów powiatu na jednego mieszkańca oraz procentowy udział 

wydatków na pomoc społeczną w całości wydatków powiatu. Dochody własne budżetu powiatu wynoszą 

w przeliczeniu na osobę 1117 złotych, co daje wartość indeksu równą 9. Wśród 19 powiatów ziemskich 

w województwie jest to 15 wynik. Natomiast udział wydatków na pomoc społeczną w wydatkach budżetu 

powiatu ogółem wynosi 0,6%, co daje co prawda wartość wskaźnika równą 1, ale sytuuje powiat 

mogileński również na 15 miejscu. 

Z raportu dotyczącego oceny pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za 2013 wynika, 

że powiat mogileński potrzebuje poprawy dostępu do usług opiekuńczych oraz zwiększenia potencjału 

oraz rozwoju usług podmiotów ekonomii społecznej. 

 

Liczba osób objętych pomocą społeczną w powiecie mogileńskim w 2013 roku 

Jednostka terytorialna 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie z pomocy 

społecznej 

Liczba rodzin 

korzystających z 

pomocy społecznej 

Liczba osób  

w rodzinach 

korzystających  

z pomocy 

społecznej 

Gmina Dąbrowa 250 134 443 

Gmina Jeziora 

Wielkie 344 227 658 
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Gmina Mogilno 1 495 973 2 682 

Gmina Strzelno 1 910 1 797 5 226 

Razem 2504 3131 9009 

Źródło: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu. 

 

Głównymi przyczynami korzystania z pomocy społecznej mieszkańców powiatu mogileńskiego jest 

ubóstwo, wysoki poziom bezrobocia (22,6 % bezrobocia rejestrowanego), długotrwała lub ciężka choroba 

oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.  

Z powyższego zestawienia wynika, że poziom życia mieszkańców powiatu jest niski, w szczególności 

obrazuje to stan udzielanej pomocy społecznej w gminie Strzelno. 

Liczba dostępnych miejsc w domu pomocy społecznej przypadająca na 10 tys. mieszkańców powiatu 

mogileńskiego wynosi 21. Tym samym powiat mogileński, razem z powiatami wąbrzeskim oraz 

lipnowskim, plasuje się wśród powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego na 9 miejscu. 

Najwięcej określonych miejsc przypada powiatowi sępoleńskiemu – 47 miejsc na 10 tys. mieszkańców. 

Tym samym powiat mogileński ma o 26 miejsc niż powiat sępoleński, nie osiąga nawet połowy danego 

wyniku. 

Stacjonarne placówki pomocy społecznej są głównie kierowane do osób starszych, niepełnosprawnych,  

z zaburzeniami psychicznymi, rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzowych, osób opuszczających 

rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Poprzez poprawne funkcjonowanie danych 

placówek jest możliwa pomoc danym osobom. 

Ponadto w powyższym raporcie podkreślono, że gmina Mogilno w aspekcie dostępności kadry pomocy 

społecznej nie spełnia ustawowych wymogów. Wartość wskaźnika dostępności kadry pracy socjalnej 

wyrażana jest jako stosunek liczby pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku do liczby 

mieszkańców gminy. Ustawodawca określił, że na 2000 mieszkańców powinien być zatrudniony jeden 

pracownik socjalny. Przy spełnieniu danej przesłanki wartość danego wskaźnika będzie na poziomie 1. 

W gminie Mogilno wskaźnik był poniżej wymaganego poziomu – 0,96. Zwiększenie poziomu kadry 

pomocy społecznej zwiększy poziom oferty pomocowej ośrodka.  

Instytucja rodziny zastępczej w powiecie mogileńskiego wymaga wsparcia. Funkcjonują trzy rodzaje 

rodzin zastępczych: spokrewnione, niezawodowe oraz zawodowe. Z danych do końca 31 XII 2012 r. 

wynika, że w powiecie mogileńskim funkcjonowały 23 rodziny zastępcze spokrewnione (co stanowi 

1,54% udziału w województwie kujawsko-pomorskim) i opiekowały się 29 dziećmi (co stanowi 1,54% 

udziału), 15 rodzin zastępczych niezawodowych (co stanowi 2,22% udziału), które opiekowały się 19 

dziećmi (co stanowi 2,11% udziału) oraz 8 rodzin zastępczych zawodowych (co stanowi 22,86% udziału), 

które opiekowały się 20 dziećmi (co stanowi 15,50% udziału). W powiecie nie funkcjonował żaden 

rodzinny dom dziecka. 

W roku 2012 w powiecie mogileńskim liczba osób niepełnosprawnych objętych bezrobociem 

rejestrowanym wynosiła 118 osób, co w danym roku stanowiło 3,18 % (przy 3709 bezrobotnych  
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w powiecie mogileńskim). W całym województwie zarejestrowane w urzędzie pracy były 6477 osoby 

niepełnosprawne, co w danym roku stanowiło 4,35%. 
 

Liczba osób niepełnosprawnych 

Jednostka terytorialna 

ogółem mężczyźni kobiety 

osoby 

niepełnosprawne 

razem 

osoby 

niepełnosprawne 

razem 

osoby 

niepełnosprawne 

razem 

2011 2011 2011 

Województwo 

kujawsko-pomorskie 
264313 125239 139073 

Powiat mogileński 4457 2105 2352 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, stan na 31.12.2011. 
 

Osoby niepełnosprawne bezrobotne są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne. Aktywizacja 

zawodowa tych osób pozwoli na zmniejszenie poziomu zagrożenia ubóstwem, a tym samym zmniejszenie 

zagrożenia wykluczenia społecznego. Ponadto osoba niepełnosprawna pracująca ma możliwość integracji 

ze środowiskiem pracy, co prowadzi do zwiększenia poziomu integracji społecznej. 

W województwie kujawsko-pomorskim na koniec 2012r. jednym ze sposobów aktywizacji osób 

niepełnosprawnych było funkcjonowanie sześciu Zakładów Aktywności Zawodowej. Zakłady 

Aktywności Zawodowej są jedną z form prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych. W powiecie mogileńskim nie funkcjonuje żaden ZAZ. 

W województwie kujawsko-pomorskim na koniec 2011r. funkcjonowało 38 Warsztatów Terapii 

Zajęciowej, które dysponowały 1297 miejscami. W powiecie mogileńskim funkcjonował jeden WTZ – 

„Radosne serce” w Bielicach. Liczba uczestników biorących udział w danych warsztatach wynosi 30 osób 

– stanowi to 2,31 % udziału w województwie kujawsko-pomorskim. 

Istotnymi elementami wspierającymi osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i dążące do 

zwiększenia poziomu integracji społecznej takich osób są Centra Integracji Społecznej oraz Kluby 

Integracji Społecznej.  

W województwie kujawsko-pomorskim na dzień 1.01.2015 r. funkcjonowały cztery Centra Integracji 

Społecznej, żaden z nich nie jest zlokalizowany w powiecie mogileńskim. Natomiast w sytuacji Klubów 

Integracji Społecznej województwie funkcjonowały 23 takie podmioty na dzień 1.01.2015 roku.  

W powiecie mogileńskim nie funkcjonuje żaden Klub Integracji Społecznej.  

W szczególności brak Klubów Integracji Społecznej w powiecie mogileńskim w znaczący sposób obniża 

poziom integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przez to mieszkańcy powiatu 

mają znacznie utrudniony dostęp do pomocy oferowanej przez te organizacje i mają większy problem  

z usamodzielnieniem się ekonomicznie czy z integracją społeczną. Zdaniem mieszkańców, istniejąca 

infrastruktura jest wykorzystywana w zbyt małym stopniu. Zwracają oni szczególną uwagę na 

niewystarczającą ilość świetlic środowiskowych, brak klubów młodzieżowych, klubów pracy i innych 

form aktywizacji mieszkańców. 
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Inną instytucją wspierającą infrastrukturę pomocy społecznej są całodobowe placówki opiekuńczo – 

wychowawcze. Placówki te łączą działania interwencyjne, socjalizacyjne i inne działania na rzecz pomocy 

dziecku i rodzinie, przyjmując formę placówki wielofunkcyjnej. W województwie kujawsko-pomorskim 

w roku 2013 funkcjonowało 68 tego typu placówek. W powiecie mogileńskim nie funkcjonowała żadna 

tego typu placówka. Taka sytuacja była tylko jeszcze w jednym powiecie – wąbrzeskim. 

Na terenie objętym LSR funkcjonują także inne jednostki działające  w obszarze pomocy osobom  

w trudnej sytuacji życiowej: 

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo  

w Strzelnie 

• Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Szerzawach w gminie Mogilno (jego celem jest wszechstronny 

rozwój wychowanków, ich rewalidacja i przystosowanie do życia społecznego w granicach ich 

indywidualnych możliwości psychofizycznych) 

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców w Strzelnie (przeznaczony dla dzieci 

i młodzieży niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, 

metod pracy, wychowania i resocjalizacji jako resocjalizacyjno-wychowawcze, a dla dzieci 

i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne) 

• Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach(jednostka organizacyjna Powiatu Mogileńskiego) 

• Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Strzelnie 
 

 

Najbardziej skrajną formą wykluczenia społecznego jest bezdomność. Osoby bezdomne wymagają 

intensywnego wsparcia. W województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku funkcjonowały 23 

placówki, które wspierały osoby bezdomne. W powiecie mogileńskim funkcjonuje jedna taka placówka 

– Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn w Mogilnie.  
 

Liczba osób bezdomnych w powiecie mogileńskim w 2013 roku 

Jednostka 

terytorialna 

Liczba osób 

bezdomnych w 

gminie – razem 

Liczba kobiet 

bezdomnych 

Liczba mężczyzn 

bezdomnych 

Gmina Dąbrowa 0 0 0 

Gmina Jeziora 

Wielkie 
3 2 1 

Gmina Mogilno 36 5 31 

Gmina Strzelno 6 1 5 

Razem 45 8 37 

Źródło: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu.  
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Uzasadnienie spójności obszaru LSR 

Obszar LSR jest spójny pod względem historyczno-kulturowym. Z Mogilnem i Strzelnem związana jest 

historia polskiej państwowości, ponieważ na tych ziemiach w okresie wczesnośredniowiecznym panował 

ród Piastów, który zapoczątkował  dążenia do zjednoczenia ziem polskich. Przez obszar przebiega Szlak 

Piastowski, którego symbolem jest orzeł piastowski z XII wieku, znaleziony na Ostrowie Lednickim 

podczas prac wykopaliskowych. Wzdłuż szlaku znajdują się liczne pomniki przeszłości, będące pamiątką 

po tamtych czasach, w szczególności Zespół klasztorny benedyktynów z drugiej połowy XI w. oraz 

granitowa rotunda św. Prokopa z XII wieku na wzgórzu Św. Wojciecha.  

O spójności obszaru świadczy zdecydowana dominacja  zabytków sakralnych nad innymi atrakcjami 

turystycznymi. Wiąże się to z przeszłością ziemi mogileńskiej, która przez wiele stuleci (aż do rozbiorów) 

należała do Kościoła. 

Pod względem gospodarczym obszar pełni funkcje rolniczo-przemysłowe. Rolnictwo jest dobrze 

rozwinięte ze względu na wysokiej bonitacji gleby i dobrą strukturę organizacyjną, wspartą przez liczne 

zakłady do jego obsługi. Rolnictwo koncentruje się na uprawie zbóż i roślin przemysłowych, zajmujących 

znaczne procentowo powierzchnie obszaru. Wydajność produkcji jest wysoka. Obszar charakteryzuje  

brak przemysłu ciężkiego, ale też dość duża ilość zakładów przemysłowych, usługowych i handlowych. 

Powiat Mogileński posiada urozmaicony krajobraz. Na terenie każdej z gmin objętych LSR znajdują się 

bogate walory przyrodnicze. Na terenie Gminy Dąbrowa znajduje się Rezerwat Przyrody „Mierucinek”, 

który obfituje w drzewostan bukowo-dębowy. Natomiast miasto Mogilno położone jest nad Jeziorem 

Mogileńskim, które dobrze komponuje się ze starą częścią miasta, wraz z przyległymi terenami wtapia 

się malowniczo w okolicę. Drugie z miast, Strzelno, położone jest na skraju Lasów Miradzkich, które 

stanowią największy kompleks leśny powiatu. Lasy, jeziora, ośrodki wypoczynkowe tworzą na terenie 

powiatu duży potencjał dla rozwoju turystyki. Miejscowość wypoczynkowa Przyjezierze położona na 

terenie gmin Strzelno i Jeziora Wielkie ściąga corocznie tysiące plażowiczów i urlopowiczów, jest 

uważana za największy ośrodek letniskowo-wypoczynkowy w województwie. 

Obszar jest także spójny pod względem społeczno-gospodarczym. Charakteryzuje się wysokim poziomem 

bezrobocia i znaczącą skalą pomocy społecznej, malejąca liczbą mieszkańców oraz starzejącą się strukturą 

wiekową mieszkańców. Problemy społeczno-gospodarcze spójne dla całego obszaru dają podstawy do 

zaplanowania i zrealizowania wielu wspólnych działań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz 

włączenia grup mieszkańców wykluczonych społecznie. 
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Rozdział IV 

Analiza SWOT 

 

Analiza SWOT  w swych głównych założeniach stanowi podstawowe narzędzie do formułowania strategii  

rozwojowych, które powinny się opierać na wykorzystaniu  i wzmacnianiu silnych stron, zdolności do 

optymalnego korzystania z dostrzeganych okazji, a także na uwzględnieniu słabych stron, zwłaszcza tych 

mogących hamować lub uniemożliwić rozwój, oraz na przygotowaniu odpowiedzi na zidentyfikowane 

zagrożenia.  

W tworzenie analizy SWOT dotyczącej obszaru LGD była zaangażowana lokalna społeczność reprezentująca 

sektory: społeczny, publiczny, gospodarczy oraz mieszkańców. Niniejsza analiza uwzględnia rekomendacje, 

uwagi i opinie zgłoszone podczas konsultacji prowadzonych w każdej z gmin obszaru objętego LSR. Po 

przeprowadzeniu konsultacji odbyło się posiedzenie Zarządu, który podjął decyzję o akceptacji lub odrzuceniu 

zgłoszonych przez mieszkańców uwag, co prezentuje poniższa tabela: 



31 

 

MOCNE STRONY 
Odniesienie do 

diagnozy 
Uwagi 

Bogate walory przyrodniczo-kulturowe, w 

tym unikatowe zabytki oraz położeni na 

historycznym Szlaki Piastowskim, obszary 

chronionego krajobrazu, pomniki przyrody 

Rozdział III.1 

Nie dokonano zmian po konsultacjach.  

W trakcie konsultacji pojawiły się wątpliwości dot. sformułowania 

bogate walory. Ich opis zawarty jest w Rozdziale III.1 

Dobrze rozwinięta sieć drogowa oraz linia 

kolejowa Inowrocław – Poznań przez 

Mogilno 

Rozdział I.2 

Zapis przed konsultacjami: Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna 

(droga krajowa 15 i 25) oraz linia kolejowa. 

Podczas konsultacji zgłoszono liczne uwagi dot. sformułowania sieć 

komunikacyjna i sugerowano wprowadzenie zapisu sieć drogowa – 

uwagi zostały uwzględnione przez Zarząd. Ponadto w opisie obszaru 

w rozdziale I.2 na podstawie zgłaszanych uwag dokonano 

wyszczególnienia dróg krajowych i wojewódzkich. Zmodyfikowano 

również zapis dot. linii kolejowej 

Przywiązanie społeczności do lokalnej 

tradycji i kultury 
Rozdział III.1 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Bogata tradycja związana z położeniem na 

granicy Kujaw i Pałuk 
Rozdział III.1 

Nie dokonano zmian po konsultacjach. Podczas konsultacji 

zgłoszono uwagi popierające zapis 

Doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu 

zewnętrznych środków pomocowych 
Rozdział III.4 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Zrównoważony rozwój rolnictwa Rozdział III.3 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Wysoki stopień zinformatyzowania obszaru Rozdział III.3 Zapis dodano po konsultacjach 
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SŁABE STRONY 
Odniesienie do 

diagnozy 
Uwagi 

Nieskoordynowana promocja i informacja 

turystyczna obszaru LGD 
Rozdział III.1 

Nie dokonano zmian po konsultacjach. Podczas konsultacji 

zgłoszono uwagi popierające zapis 

Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura 

turystyczna, w tym brak ścieżek rowerowych 
Rozdział III.1 

Nie dokonano zmian po konsultacjach. Zgłaszane uwagi odnosiły się 

do zawartości użytego sformułowania 

Niewystarczająca promocja produktów 

lokalnych i tradycyjnych oraz tworzonego 

rękodzieła 

Rozdział III.1 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Niewystarczające wyposażenie obiektów i 

placówek kulturalnych oraz muzealnych 
Rozdział III.1 

Zgłoszono propozycję uzupełnienia zapisu o duże rozproszenie i 

niesformalizowany charakter placówek muzealnych. Uwaga została 

odrzucona przez Zarząd ze względu na brak możliwości weryfikacji 

danych 

 Niewystarczająca liczba wydawnictw i 

innych form promujących obszar LGD, w 

tym imprez promocyjnych 

Rozdział III.1 

Podczas konsultacji zgłaszano propozycje zarówno usunięcia zapisu, 

jak i pozostawienia go w niezmienionej formie. Zarząd zdecydował o 

pozostawieniu dotychczasowego zapisu 

Wysoki poziom bezrobocia Rozdział III.4 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Wysoki poziom ubóstwa Rozdział III.5 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Niewystarczający poziom aktywizacji 

mieszkańców oraz niewystarczający poziom 

zaufania społecznego 

Rozdział III.4 

Zapis przed konsultacjami: Niewystarczający poziom aktywizacji 

mieszkańców oraz brak kursów, szkoleń w zakresie nabywania 

nowych umiejętności i kwalifikacji. 

Podczas konsultacji zgłoszono propozycje usunięcia zapisu „brak 

kursów, szkoleń w zakresie nabywania nowych umiejętności 

kwalifikacji”. Uwagi zostały przyjęte przez Zarząd. Ponadto 
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zgłoszono uwagę dot. dodania zapisu o braku zaufania społecznego. 

Uwaga została przyjęta przez Zarząd – zapis uzupełniono 

Niski poziom przedsiębiorczości 

mieszkańców obszaru LGD 
Rozdział III.3 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Niski przyrost naturalny Rozdział III.2 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

 Duży odsetek mieszkańców korzystających z 

pomocy społecznej 
Rozdział III.5 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura 

rekreacyjna, kulturalna oraz społeczna 
Rozdział III.1 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

 Niewystarczająco wykorzystana istniejąca 

infrastruktura: niewystarczająca liczba 

świetlic środowiskowych, brak klubów 

młodzieżowych, klubów pracy i innych form 

aktywizacji mieszkańców   

Rozdział III.5 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Brak obiektów i usług opiekuńczych dla osób 

starszych 
Rozdział III.2 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Brak małych inkubatorów przedsiębiorczości Rozdział III.3 Nie dokonano zmian po konsultacjach 
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Niewystarczająca ilość dróg pozwalających 

na omijanie centrów miejscowości oraz duży 

ruch transportu ciężarowego przez centra 

miejscowości 

Rozdział I.2 Zapis dodano po konsultacjach 

Słabo rozwinięta publiczna sieć 

komunikacyjna 
Rozdział I.2 Zapis dodano po konsultacjach 

Brak strefy ekonomicznej Rozdział III.3 Zapis dodano po konsultacjach 

SZANSE 
Odniesienie do 

diagnozy 
Uwagi 

Możliwość efektywnego pozyskania środków 

unijnych 
Rozdział III.4 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Zaangażowanie i współpraca partnerów 

lokalnych na rzecz rozwoju obszaru LGD 
Rozdział I.4 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Wykorzystanie walorów lokalnego 

środowiska 
Rozdział III.1 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Wzrastająca moda na zdrowy i aktywny tryb 

życia oraz rosnące zainteresowanie zdrową 

żywnością 

Rozdział III.1 
Nie dokonano zmian po konsultacjach. Zgłaszane uwagi odnosiły się 

do zawartości użytego sformułowania 
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Rozwój turystyki, w tym turystyki wiejskiej i 

weekendowej 
Rozdział III.1 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Wzmacnianie tożsamości lokalnej 

społeczności 
Rozdział III.1 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Wykorzystanie lokalnej historii, tradycji, 

kultury 
Rozdział III.1 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Możliwość wymiany dobrych praktyk, 

również za granicą 
Rozdział III.1 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii Rozdział III.3 
Podczas konsultacji proponowano uszczegółowienie zapisu. Zarząd 

odrzucił propozycję 

--- --- 

Zapis przed konsultacjami: Organizacja szkoleń, kursów, konferencji 

i innych form aktywizacji dla mieszkańców z obszaru LGD. 

Podczas konsultacji zgłoszono propozycje usunięcia zapisu lub jego 

modyfikacji. Zarząd podjął decyzję o usunięciu zapisu 

ZAGROŻENIA 
Odniesienie do 

diagnozy 
Uwagi 

Konkurencja ze strony innych regionów Rozdział III.1 Nie dokonano zmian po konsultacjach 
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Rygorystyczne przepisy dot. ochrony 

środowiska ( itp. obszar Natura 2000 ), co 

uniemożliwia lub utrudnia tworzenie nowej 

infrastruktury 

Rozdział III.1 

Zapis przed konsultacjami: Rygorystyczne przepisy dot. ochrony 

środowiska (itp. obszar Natura 2000), co uniemożliwia tworzenie 

nowej infrastruktury. 

Podczas konsultacji zaproponowano rozszerzenie zapisu o 

sformułowanie „lub utrudnia”. Propozycja została zaakceptowana 

przez Zarząd – zapis uzupełniono 

Niewystarczająca ilość kapitału na inwestycje 

i przedsięwzięcia 
Rozdział III.4 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Wysokie koszty inwestycji Rozdział III.4 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Skomplikowane procedury pozyskiwania i 

rozliczania środków pomocowych 
Rozdział III.4 

Nie dokonano zmian po konsultacjach. Podczas konsultacji 

zgłoszono uwagi popierające zapis oraz propozycję rozszerzenia 

zapisu o sformułowanie „i długotrwałe”. Zarząd zdecydował o 

pozostawieniu zapisu w dotychczasowej formie 

Migracja młodych mieszkańców obszaru 

LGD do większych aglomeracji i za 

granicę 

Rozdział III.2 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Starzenie się społeczeństwa Rozdział III.2 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Utrwalanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia 

społecznego poprzez nieefektywny system 

aktywizacji osób bezrobotnych w kraju 

Rozdział III.5 Nie dokonano zmian po konsultacjach 
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Postępująca globalizacja Rozdział III.1 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Niekorzystne zmiany klimatu Rozdział III.1 Nie dokonano zmian po konsultacjach 

Niewystarczająco zaangażowana i 

zaktywizowana młodzież 
Rozdział III.4 Zapis dodano po konsultacjach 
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Rozdział V 

Cele i wskaźniki 

 

W wyniku analizy SWOT oraz analizy przeprowadzonej diagnozy obszaru wskazane zostały potencjalne kierunki 

interwencji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Kierunki te wynikają również z możliwości realizacji zadań  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju zostały sformułowane z wykorzystaniem metody problemowej – formułowanie 

celów opiera się o analizę SWOT, gdzie pierwszym etapem jest identyfikacja problemów.  Na podstawie 

przeprowadzonej analizy wyznaczono najsłabsze strony badanego obszaru i dotyczą one następujących 

problemów: wysoki poziom bezrobocia oraz niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców obszaru LGD, 

następnie niewystarczająco rozwinięta infrastruktura rekreacyjna, kulturalna oraz społeczna, niewystarczająco 

rozwinięta infrastruktura turystyczna, w tym brak ścieżek rowerowych oraz  niewystarczające wyposażenie 

obiektów i placówek kulturalnych oraz muzealnych. Trzecia grupa problemów to: niewystarczający poziom 

aktywizacji mieszkańców oraz niewystarczający poziom zaufania społecznego, niewystarczająco wykorzystana 

istniejąca infrastruktura: niewystarczająca liczba świetlic środowiskowych, brak klubów młodzieżowych, klubów 

pracy i innych form aktywizacji mieszkańców. Szczegółową analizę uwarunkowań i potrzeb rozwojowych 

prezentuje poniższe zestawienie: 
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Tabelaryczna matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników 

Zidentyfikowane 

problemy 
Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcia Produkty Rezultaty Oddziaływanie 

Czynniki 

zewnętrzne 

mające wpływ 

na realizację 

działań i 

osiągnięcie 

wskaźników 

1. Wysoki poziom 

bezrobocia, 

2. Niski poziom 

przedsiębiorczości 

mieszkańców 

obszaru LGD. 

 

 

1. Rozwój 

przedsiębiorczości 

do 2023 roku 

1.1 Wzrost 

zatrudnienia i 

konkurencyjności 

przedsiębiorstw na 

obszarze LGD do 

2023 roku 

1.1.1 

Podejmowanie działalności 

gospodarczej, w tym 

podnoszenie kompetencji  

osób realizujących  

operacje 

liczba operacji 

polegająca na 

utworzeniu 

przedsiębiorstwa 

 

liczba utworzonych 

miejsc pracy 

 

Zmniejszenie 

wskaźnika 

bezrobocia na 

terenie LGD  

o 2 % 

w 2023 roku 

Brak kapitału 

początkowego  

(w przypadku 

zasady 

refundacji) aby 

pozyskać 

wsparcie unijne  
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1.1.2 

Rozwijanie działalności 

gospodarczej, 

w tym podnoszenie 

kompetencji  osób 

realizujących  

operacje 

liczba operacji 

polegających na 

rozwoju istniejących 

przedsiębiorstwa 

 

liczba utworzonych 

miejsc pracy 

Wysokie koszty 

inwestycji  

i pracy 

 

Wysokie koszty 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej  

(ZUS) 

 

Wysoki poziom 

biurokracji  

w kraju w 

zakresie 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej  

(itp. przepisy 

podatkowe)  

 

Trudny rynek 

lokalny w 

zakresie 

innowacyjnych 

branż 

usługowych  

i produkcyjnych 

 

Brak 

korzystnych 

terenów  

i obiektów 

inwestycyjnych 

 

Brak stabilności 

gospodarczej 

1. Niewystarczająco 

rozwinięta 

infrastruktura 

rekreacyjna, 

kulturalna 

oraz społeczna 

2.  Niewystarczająco 

rozwinięta 

infrastruktura 

turystyczna, w tym 

brak ścieżek 

rowerowych, 

3. Niewystarczające 

wyposażenie 

obiektów i placówek 

kulturalnych oraz 

muzealnych, 

2. Poprawa 

atrakcyjności 

obszaru LGD do 

2023 roku 

2.1 

Poprawa i rozwój 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej  

i kulturalnej 

do 2023 roku 

2.1.1 

Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnych obiektów 

infrastruktury: turystycznej, 

rekreacyjnej lub kulturalnej 

liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

infrastruktury: 

turystycznej, 

rekreacyjnej lub 

kulturalnej 

liczba osób 

korzystający z  nowych 

lub zmodernizowanych 

obiektów 

infrastruktury: 

turystycznej, 

rekreacyjnej lub 

kulturalnej 

Wzrost liczby 

turystów  

odwiedzających 

muzea na 

obszarze LGD 

o 3 % 

w 2023 roku 

2.2 

Ożywienie 

społeczno – 

gospodarcze  

i podniesienie 

jakości życia 

mieszkańców LGD 

do 2023 roku 

2.2.1 

Działania infrastrukturalne 

przyczyniające się do 

rewitalizacji społeczno – 

gospodarczej 

liczba obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

zrewitalizowanych 

obszarach 

liczba przedsiębiorstw 

ulokowanych na 

zrewitalizowanych 

obszarach 

powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją 
liczba osób 

korzystających ze 

zrewitalizowanych 

obszarów 

długość 

przebudowanych dróg 

gminnych 
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4. Wysoki poziom 

bezrobocia, 

Wysoki poziom 

ubóstwa, 

5. Duży odsetek 

mieszkańców 

korzystających z 

pomocy społecznej, 

6.  

Nieskoordynowana 

promocja i 

informacja 

turystyczna obszaru 

LGD, 

7. Niewystarczająca 

promocja 

istniejących 

produktów 

lokalnych i 

tradycyjnych 

oraz tworzonego 

rękodzieła, 

8. Niewystarczająca 

liczba wydawnictw i 

innych form 

promujących obszar 

LGD, w tym imprez 

promocyjnych. 

 

2.3 

Podtrzymywanie 

tradycji jako 

element integrujący 

mieszkańców 

obszaru LGD 

 

2.3.1 

Zachowanie dziedzictwa 

lokalnego 

 

liczba zabytków 

poddanych pracom 

konserwatorskim lub 

restauratorskim 

 

liczba osób 

korzystających  

z obiektów poddanych 

pracom 

konserwatorskim lub 

restauratorskim 

oraz problemy 

społeczne  

w kraju i w UE 

 

Niewystarcza-

jąca 

ilość kapitału na 

inwestycje i 

przedsięwzięcia,  

 

 

Skomplikowane 

procedury 

pozyskiwania  

i rozliczania 

środków 

pomocowych 

 

 

 

2.3.2 

Promowanie obszaru LSR, 

w tym produktów i usług 

lokalnych 

liczba opracowań, 

broszur i innych 

wydawnictw 

promujących 

obszar LGD 

liczba osób 

korzystających 

opracowań, broszur  

i innych wydawnictw 

promujących 

obszar LGD 

liczba przedsięwzięć  

i imprez oraz innych 

wydarzeń o charakterze 

promocyjnym 

liczba osób 

korzystających  

z przedsięwzięć 

i imprez oraz innych 

wydarzeń o charakterze 

promocyjnym 

1. Niewystarczający 

poziom aktywizacji 

mieszkańców oraz 

niewystarczający 

poziom zaufania 

społecznego, 

2. Niski poziom 

przedsiębiorczości 

mieszkańców 

obszaru LGD, 

3. Niewystarczająco 

wykorzystana 

3. Rozwój kapitału 

społecznego na 

obszarze LGD do 

2023 roku 

3.1 

Pobudzenie 

zaangażowania 

mieszkańców dla 

oddolnych inicjatyw 

lokalnych na 

obszarze LGD do 

2023 roku 

3.1.1 

Rozwój kapitału 

społecznego oraz 

podnoszenie wiedzy 

mieszkańców 

liczba zrealizowanych 

projektów 

liczba osób 

przeszkolonych, w tym 

liczba osób z grup 

defaworyzowanych 
Wzrost liczby 

organizacji 

pozarządowych 

na terenie LGD 

o 2 % w 2023 

roku 

 

Utrwalanie 

zjawiska 

ubóstwa  

i wykluczenia 

społecznego 

poprzez 

nieefektywny 

system 

aktywizacji 

osób w kraju. 

  

3.1.2 

Projekty współpracy 

 

 

liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 

 

liczba projektów 

wykorzystujących 

lokalne zasoby 

liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 

międzynarodowej 

liczba projektów 

skierowanych do 

przedsiębiorców oraz 
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istniejąca 

infrastruktura: 

niewystarczająca 

liczba świetlic 

środowiskowych, 

brak klubów 

młodzieżowych, 

klubów pracy i 

innych form 

aktywizacji 

mieszkańców. 

 

grup 

defaworyzowanych 

Bariery 

mentalne  

i zaniżona ocena 

swoich 

umiejętności 

mieszkańców  

z obszaru LGD 

oraz postawy 

roszczeniowe 

 

Niski poziom 

kapitału 

społecznego 

 

3.1.3 

Koszty bieżące i animacja 

liczba osobodni 

szkoleń dla 

pracowników LGD 
liczba osób, które 

otrzymały wsparcie po 

uprzednim udzieleniu 

doradztwa w zakresie 

ubiegania się o 

wsparcie na realizację 

LSR, świadczonego  

w biurze LGD 

liczba osobodni 

szkoleń dla organów 

LGD 

liczba podmiotów, 

którym udzielono 

indywidualnego 

doradztwa 

3.2 

Wzrost aktywności 

społeczno – 

zawodowej 

środowisk 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym na 

obszarze LGD do 

2023 roku 

3.2.1 

Działania na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem lub  

wykluczeniem społecznym 

liczba osób 

zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem 

społecznym objętych 

wsparciem w 

programie 

liczba osób 

zagrożonych osób 

zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem 

społecznym 

poszukujących pracy 

po opuszczeniu 

programu 

liczba osób 

zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem 

społecznym 

pracujących po 

opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi 

na własny rachunek) 

liczba osób 

zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem 

społecznym, u których 

wzrosła aktywność 

społeczna 
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Wypracowane wcześniej cele ogólne, cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia zostały poddane 

konsultacjom. Konsultacje rozpoczęły się w dniu 7 grudnia 2015 roku i dotyczyły projektu celów ogólnych, 

wskaźników oddziaływania, celów szczegółowych oraz przedsięwzięć w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Uwagi i opinie 

należało składać na odpowiednim formularzu konsultacyjnym. Wypełniony formularz konsultacyjny 

zawierający uwagi i opinie do projektu należało przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 

grudnia 2015 r. włącznie: drogą elektroniczną na adres: kierownik@lgdsasiedzi.eu  lub przekazać na adres: 

ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno, pok. 111. Informacja o zaproszeniu do wzięcia udziału w konsultacjach 

została szeroko podana do publicznej wiadomości poprzez: publikację ogłoszenia na stronie 

www.lgdsasiedzi.eu, przesłanie informacji do mieszkańców (baza mail kierownika biura), publikację 

ogłoszenia w lokalnej prasie Tygodnik Pałuki i Ziemia Mogileńska. W ramach konsultacji zostały 

zgłoszone łącznie 3 uwagi. W dniu 14 grudnia 2015 r Zarząd Fundacji Sąsiedzi wokół Szlaku 

Piastowskiego dokonał analizy zgłoszonych uwag, a następnie uwzględnił wnioski z konsultacji. 

 

Biorąc pod uwagę wszelkie założenia oraz analizę obszaru i analizę SWOT oraz wnioski  

z przeprowadzonych konsultacji,  wizja,  cele ogólne, cele szczegółowe wraz z konkretnymi 

przedsięwzięciami do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawiają się następująco: 

 

WIZJA: Obszar LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego będzie  interesujący dla każdej grupy 

społecznej, oferujący innowacyjne miejsca pracy, gdzie szanuje się pracownika i pracodawcę.  

W tym miejscu każdy może spełniać swoje marzenia, będąc świadomym i aktywnym członkiem 

lokalnej społeczności. 

 

Cel ogólny:   Rozwój przedsiębiorczości do 2023 roku 

Cel szczegółowy:  Wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD do 

2023 roku 

Przedsięwzięcie:  Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób 

realizujących  operacje. 

Przedsięwzięcie:  Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób 

realizujących operacje. 

Uzasadnienie: Obszar LGD charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia przy 

jednoczesnym niskim poziomie przedsiębiorczości. Przedsięwzięcia realizowane 

w tym celu będą zmierzały do powstawania nowych firm oraz do rozwoju 

istniejących, a to wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie poziomu bezrobocia oraz 

wzrostu dochodów mieszkańców. Wsparcie w ramach tych przedsięwzięć będzie 

kierowane do osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą oraz do firm, 

które zamierzają rozszerzyć prowadzoną działalność. W ramach tego celu 

wspierane będą operacje o charakterze innowacyjnym tj. operacje nowatorskie, 
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niestandardowe, o eksperymentalnym charakterze, w nietypowy sposób 

podchodzących do lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniających się do 

pozytywnych  zmian na obszarze LGD. Operacje ponadto mogą mieć charakter 

innowacyjny w zakresie ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym oraz w zakresie zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

Ponadto w ramach tego celu realizowane będą kursy i szkolenia dla pracowników 

firm lub osób, które będą ubiegać się o wsparcie na rozpoczęcie działalności  

i rozwój istniejącej firmy. 

 

Cel ogólny:   Poprawa atrakcyjności obszaru LGD do 2023 roku 

Cel szczegółowy:  Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej do 

2023 roku. 

Przedsięwzięcie:  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnych obiektów infrastruktury:  turystycznej, 

rekreacyjnej lub kulturalnej. 

Uzasadnienie: Przedmiotowe przedsięwzięcie odnosi się do wzmocnienia i rozwoju wyposażenia 

obszaru LGD w elementy podnoszące jakość tego obszaru i standard życia 

mieszkańców. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na problemy wskazane w analizie 

SWOT: niewystarczająco rozwinięta infrastruktura rekreacyjna, kulturalna 

oraz społeczna; niewystarczająco rozwinięta infrastruktura turystyczna, w tym 

brak ścieżek rowerowych, niewystarczające wyposażenie obiektów i placówek 

kulturalnych oraz muzealnych.  Założeniem jest poprawa i rozwój elementów 

infrastruktury pełniącej ważne funkcje publiczne, infrastruktury rekreacyjnej oraz 

kulturalnej takie jak itp. place zabaw, domy kultury, centra miejscowości, miejsca 

wypoczynku itp. 

 

Cel szczegółowy:  Ożywienie społeczno – gospodarcze i podniesienie jakości życia mieszkańców 

LGD do 2023 roku 

Przedsięwzięcie:  Działania infrastrukturalne przyczyniające się do  rewitalizacji  społeczno – 

gospodarczej 

Uzasadnienie: Przedsięwzięcie odpowiada bezpośrednio na negatywne zjawiska widoczne na 

obszarze LGD takie jak: wysoki poziom bezrobocia, wysoki poziom ubóstwa oraz 

duży odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej. W ramach tego 

działania realizowane będą operacje polegające na robotach budowlanych na 

obszarach zrewitalizowanych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. 

Wsparcie inwestycyjne projektów z EFRR ma charakter uzupełniający i możliwe 

jest wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS, które pełnią 

funkcję wiodącą względem EFRR. Szczegółowe działania rewitalizacyjne 

określone będą w Gminnych Programach Rewitalizacji. Realizacja działań 



45 
 

przyczyni się do zmian społeczno – gospodarczych na obszarach 

zrewitalizowanych.  

 

Cel szczegółowy:  Podtrzymywanie tradycji jako element integrujący mieszkańców obszaru 

LGD 

Przedsięwzięcie:  Zachowanie  dziedzictwa lokalnego 

Przedsięwzięcie:  Promowanie obszaru LSR, w tym produktów i  usług lokalnych 

Uzasadnienie: Powyższe przedsięwzięcia odnoszą się do wskazanych w analizie SWOT 

następujących problemów: nieskoordynowana promocja i informacja turystyczna 

obszaru LGD, niewystarczająca promocja istniejących produktów lokalnych  

i tradycyjnych oraz tworzonego rękodzieła, niewystarczająca liczba wydawnictw  

i innych form promujących obszar LGD, w tym imprez promocyjnych. Obszar 

LGD obejmujący cztery gminy położone na historycznym Szlaku Piastowskim 

wymaga działań zmierzających do rozwoju turystyki, która dla mieszkańców 

przyniesie w przyszłości nowe miejsca pracy oraz zwiększenie dochodów 

mieszkańców obszaru LGD.  

 

Cel ogólny:   Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 2023 roku. 

Cel szczegółowy:  Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych 

na obszarze LGD do 2023 roku 

Przedsięwzięcie:  Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców 

Przedsięwzięcie:  Projekty współpracy 

Przedsięwzięcie:  Koszty bieżące i animacja 

Uzasadnienie: Przedsięwzięcia zakładają realizację ukierunkowanych bezpośrednio na 

mieszkańców obszar LGD, czyli działań o charakterze szkoleniowo – 

edukacyjnym, kulturalnym, wychowawczym oraz rozrywkowym, rozwijającym 

kompetencje społeczne mieszkańców obszaru LGD. Cel ten odwołuje się do 

zagadnień mających wpływ na potencjał ludzki, poprzez wzmocnienie 

umiejętności i kompetencji mieszkańców połączonych z działaniami 

integrującymi. Przedsięwzięcia odpowiadają na problemy obszaru LGD takie jak: 

niewystarczający poziom aktywizacji mieszkańców oraz niewystarczający poziom 

zaufania społecznego oraz niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców obszaru 

LGD. 

 

Cel szczegółowy:  Wzrost aktywności społeczno – zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD  do 2023 roku 

Przedsięwzięcie:  Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub  wykluczeniem społecznym. 

Uzasadnienie: W ramach przedsięwzięcia możliwa będzie realizacja projektów w zakresie działań 

na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych, które mają na celu 
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wspieranie integracji społecznej i zawodowej, a także działań na rzecz rozwoju 

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem 

działań na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych. W ramach 

przedmiotowego przedsięwzięcia możliwa będzie realizacja operacji z zakresu 

świadczenia profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na 

rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Działania te 

są próbą zniwelowania problemu, jakim jest niewystarczająco wykorzystana 

istniejąca infrastruktura: niewystarczająca liczba świetlic środowiskowych, brak 

klubów młodzieżowych, klubów pracy i innych form aktywizacji mieszkańców. 
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Specyfikację wskaźników przypisanych do przedsięwzięć, celów oraz źródła pozyskania danych  wraz ze stanami początkowymi i docelowymi prezentuje 

poniższe zestawienie: 

1.0. CEL OGÓLNY Rozwój przedsiębiorczości do 2023 roku 

1.1. CEL SZCZEGÓŁOWY Wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD do 2023 roku 

 
Wskaźniki oddziaływania 

dla celu ogólnego 
Jednostka miary 

Stan 

początkowy  

2013 rok 

Plan 2023 rok 
Źródła danych / sposób 

pomiaru 

W.1.0 
Zmniejszenie wskaźnika bezrobocia na terenie LGD  

o 2 % w 2023 roku 
% 22,6% 20,6 % 

GUS 

BDL 

 
Wskaźnik rezultatu dla celów 

szczegółowych 
Jednostka miary 

Stan 

początkowy 

2013 rok 

Plan 2023 rok 
Źródła danych / sposób 

pomiaru 

w.1.1 liczba utworzonych miejsc pracy PEŚ 0 13 ankieta monitorująca 

w.1.1 liczba utworzonych miejsc pracy PEŚ 0 10 ankieta monitorująca 

Przedsięwzięcia 
Grupy 

docelowe 

Sposób realizacji 

(konkurs, projekt 

grantowy, operacja 

własna, projekt 

współpracy, 

aktywizacja itp.) 

Wskaźniki produktu 

Nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość 

Źródła danych / 

sposób pomiaru Począt-

kowa 

2013 rok 

Końcowa 

2023 

rok 

1.1.1 

Podejmowanie 

działalności gospodarczej, w tym 

podnoszenie kompetencji 

osób realizujących operacje 

wszyscy 

potencjalni 

beneficjenci 

konkurs 

liczba 

operacji 

polegająca na 

utworzeniu 

przedsiębiorstwa 

szt. 0 13 ankieta monitorująca 

1.1.2 

Rozwijanie działalności 

gospodarczej, w tym podnoszenie 

kompetencji osób realizujących  

operacje 

wszyscy 

potencjalni 

beneficjenci 

konkurs 
liczba 

operacji 
szt. 0 10 ankieta monitorująca 
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polegających na 

rozwoju istniejących 

przedsiębiorstw 

SUMA 0 23  

2.0. CEL OGÓLNY Poprawa atrakcyjności obszaru LGD do 2023 roku 

2.1. 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej do 2023 roku 

2.2. Ożywienie społeczno – gospodarcze i podniesienie jakości życia mieszkańców LGD do 2023 roku 

2.3. Podtrzymywanie tradycji jako element integrujący mieszkańców obszaru LGD 

 
Wskaźniki oddziaływania 

dla celu ogólnego 
Jednostka miary 

Stan 

początkowy  

2013 rok 

Plan 2023 rok 
Źródła danych /  

sposób pomiaru 

W.2.0 
Wzrost liczby turystów  odwiedzających muzea na obszarze LGD 

o 3 % w 2023 roku 
osoby 3334 3434 

BDL 

zakładka:  

kultura i sztuka, 

zwiedzający muzea i 

oddziały z terenu 

Powiatu Mogileńskiego 

 
Wskaźnik rezultatu dla celów 

szczegółowych 
Jednostka miary 

Stan 

początkowy  

2013 rok 

Plan 2023 rok 
Źródła danych /  

sposób pomiaru 

w.2.1 
liczba osób korzystających z  nowych lub zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury: turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej 
osoby 0 4 500 ankieta monitorująca 

w.2.2 liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach przedsiębiorstwa 0 2 ankieta monitorująca 

w.2.2 liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów osoby 0 1 220 ankieta monitorująca 

w.2.3 
liczba osób korzystających z obiektów poddanych pracom  

konserwatorskim lub restauratorskim 
osoby 0 7 000 ankieta monitorująca 

w.2.3 
liczba osób korzystających opracowań, broszur i innych  

wydawnictw promujących obszar LGD 
osoby 0 13 000 ankieta monitorująca 

w.2.3 
liczba osób korzystających z przedsięwzięć i imprez oraz innych  

wydarzeń o charakterze promocyjnym 
osoby 0 3 000 ankieta monitorująca 
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Przedsięwzięcia 

 

Grupy  

docelowe 

Sposób realizacji 

(konkurs, projekt 

grantowy, operacja 

własna, projekt 

współpracy, 

aktywizacja itp.) 

Wskaźniki produktu 

Nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość 

Źródła danych / 

sposób pomiaru Początko

wa 

2013 rok 

Końcowa 

2023 

rok 

2.1.1 

Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnych obiektów 

infrastruktury:  

turystycznej, rekreacyjnej lub 

kulturalnej 

wszyscy 

potencjalni 

beneficjenci 

konkurs 

liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

infrastruktury:  

turystycznej, 

rekreacyjnej lub 

kulturalnej 

szt. 0 15 ankieta monitorująca 

2.2.1 

Działania infrastrukturalne 

przyczyniające się do  

rewitalizacji  

społeczno – gospodarczej 

wszyscy 

potencjalni 

beneficjenci 

konkurs 

liczba  

obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na  

zrewitalizowanych 

obszarach 

szt. 0 10 ankieta monitorująca 

powierzchnia 

obszarów  

objętych  

rewitalizacją 

ha 0 5,0365 ankieta monitorująca 

długość 

przebudowanych dróg 

gminnych 

km 0 0,590 ankieta monitorująca 

2.3.1 
Zachowanie  

dziedzictwa lokalnego 

wszyscy 

potencjalni 

beneficjenci 

konkurs 

liczba  

zabytków  

poddanych pracom  

konserwatorskim lub  

restauratorskim 

szt. 0 7 ankieta monitorująca 

2.3.2 

Promowanie obszaru LSR, w tym 

produktów i  

usług lokalnych 

wszyscy 

potencjalni 

beneficjenci 

konkurs 

liczba opracowań, 

broszur i innych  

wydawnictw 

promujących 

obszar LGD 

szt. 0 10 ankieta monitorująca 
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liczba  

przedsięwzięć  

i imprez oraz innych  

wydarzeń  

o charakterze 

promocyjnych 

szt. 0 27 ankieta monitorująca 

SUMA 0 73,6265  

3.0. CEL OGÓLNY Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 2023 roku 

3.1. 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarze LGD do oddolnych inicjatyw lokalnych na 

obszarze LGD do 2023 roku 

3.2. 
Wzrost aktywności społeczno – zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD  do 

2023 roku 

 
Wskaźniki oddziaływania 

dla celu ogólnego 
Jednostka miary 

Stan 

początkowy  

2013 rok 

Plan 2023 rok 
Źródła danych /  

sposób pomiaru 

W.3.0 

Wzrost liczby organizacji pozarządowych na terenie LGD o  

2 % w 2023 roku (uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe działające w 

formie stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, stowarzyszenia 

zarejestrowane w KRS oraz fundacje zarejestrowane na terenie Powiatu 

Mogileńskiego ) 

podmioty  108 110 

dane na podstawie 

informacji uzyskanej z 

ewidencji organizacji 

pozarządowych 

prowadzonej przez 

Starostwo Powiatowe w 

Mogilnie  

 
Wskaźnik rezultatu dla celów 

szczegółowych 
Jednostka miary 

Stan 

początkowy  

2013 rok 

Plan 2023 rok 
Źródła danych /  

sposób pomiaru 

w.3.1 
liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z  

grup defaworyzowanych 
osoby 0 500 ankieta monitorująca 

w.3.1 liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby szt. 0 1 dane własne LGD 

w.3.1 
liczba projektów skierowanych do przedsiębiorców oraz  

grup defaworyzowanych 
szt. 0 1 dane własne LGD 

w.3.1 

liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu  

doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR,  

świadczonego w biurze LGD 

osoby 0 85 dane własne LGD 
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w.3.2 
liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

poszukujących pracy po opuszczeniu programu 
osoby 0 20 ankieta monitorująca 

w.3.2 

liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

pracujących opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny 

rachunek)   

osoby 0 11 ankieta monitorująca 

w.3.2 
liczba osób zagrożonych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna 
osoby 0 147 ankieta monitorująca 

Przedsięwzięcia 
Grupy 

docelowe 

Sposób realizacji 

(konkurs, projekt 

grantowy, operacja 

własna, projekt 

współpracy, 

aktywizacja itp.) 

Wskaźniki produktu 

Nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość 

Źródła danych /  

sposób pomiaru Początko

wa 

2013 rok 

Końcowa 

2023 

rok 

3.1.1 

Rozwój kapitału społecznego 

oraz podnoszenie wiedzy 

mieszkańców 

wszyscy 

potencjalni 

beneficjenci 

konkurs 

liczba 

zrealizowanych 

projektów 

szt. 0 3 ankieta monitorująca 

3.1.2 Projekty współpracy LGD projekt współpracy 

liczba  

zrealizowanych 

projektów współpracy 

szt. 0 1 dane własne LGD 

liczba  

zrealizowanych 

projektów współpracy 

międzynarodowej 

szt. 0 1 dane własne LGD 

3.1.3 Koszty bieżące i animacja 

 

LGD 

 

koszty bieżące i 

animacja 

liczba 

osobodni  

szkoleń dla 

pracowników LGD 

osobodni  

szkoleń 
0 

 

20 

 

 

 

 

dane własne LGD 

liczba  

osobodni  

szkoleń dla organów 

LGD 

osobodni  

szkoleń 
0 60 dane własne LGD 

liczba  podmioty 0 100 dane własne LGD 



52 
 

podmiotów, którym  

udzielono 

indywidualnego 

doradztwa 

3.2.1 

Działania na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem lub  

wykluczeniem społecznym 

wszyscy 

potencjalni 

beneficjenci 

projekt grantowy 

liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem  

społecznym objętych 

wsparciem w 

programie 

osoby 0 260 ankieta monitorująca 

SUMA 0 445  
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BUDŻET CELÓW LSR 

 CELE Nazwa Wartość Źródło 

finansowania 

1.0. CEL OGÓLNY Rozwój przedsiębiorczości do 2023 roku 3 227 917,70 PROW 

1.1. 
CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

Wzrost zatrudnienia i konkurencyjności 

przedsiębiorstw na obszarze LGD do 2023 roku 
3 227 917,70 

PROW 
1.1.1 Przedsięwzięcie 

Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie 

kompetencji osób realizujących operacje. 
812 500 zł 

01.1.2 Przedsięwzięcie 

Rozwijanie działalności gospodarczej, 

w tym podnoszenie kompetencji  osób realizujących 

operacje. 

2 415 417,70 

2.0 CEL OGÓLNY Poprawa atrakcyjności obszaru LGD do 2023 roku 7 748 134,38 
PROW 

RPO 

2.1 
CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej i kulturalnej do 2023 roku 
1 558 394,62 

PROW 

2.1.1 Przedsięwzięcie 
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnych obiektów 

infrastruktury:  turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej 
1 558 394,62 

2.2 
CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

Ożywienie społeczno – gospodarcze i podniesienie jakości 

życia mieszkańców LGD do 2023 roku 
4 924 632,08 zł 

RPO 

2.2.1 Przedsięwzięcie 
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do 

rewitalizacji społeczno – gospodarczej 
4 924 632,08 zł 

2.3 
CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

Podtrzymywanie tradycji jako element integrujący 

mieszkańców obszaru LGD 
1 265 107, 68 

PROW 

2.3.1 Przedsięwzięcie Zachowanie  dziedzictwa lokalnego 607 607,68 
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2.3.2 Przedsięwzięcie 
Promowanie obszaru LSR, w tym produktów i  usług 

lokalnych 
657 500 zł 

3.0 CEL OGÓLNY 
Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 

2023 roku 
4 381 233,20 zł 

PROW 

RPO 

3.1 
CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych 

inicjatyw lokalnych na obszarze LGD do 2023 roku 
2 382 580 zł 

PROW 3.1.1 Przedsięwzięcie 
Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy 

mieszkańców 
218 580 zł 

3.1.2 Przedsięwzięcie Projekty współpracy 114 000 zł 

3.1.3 Przedsięwzięcie Koszty bieżące i animacja 2 050 000 zł 

3.2 
CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

Wzrost aktywności społeczno – zawodowej środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na 

obszarze LGD  do 2023 roku 

1 998 653,20 zł 

RPO 

3.2.1 Przedsięwzięcie 
Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub  

wykluczeniem społecznym 
1 998 653,20 zł 

SUMA 15 357 285,28 zł  
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Rozdział VI 

Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

 

1. Formy wsparcia operacji w ramach LSR 

W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju realizowane będą dwa typy operacji: 

a) operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych 

niż LGD i wybieranych przez Radę, a następnie przedkładane do weryfikacji do Samorządu Województwa; 

b) projekty grantowe, czyli takie operacje, na które beneficjent będący Lokalną Grupą Działania udziela 

innym, wybranym przez siebie podmiotom zwanym grantobiorcami, środki finansowe na realizację zadań 

służących osiągnięciu celu tej operacji (granty) 

 

2. Cel tworzenia procedur 

Procedury oceny i wyboru operacji są ważnym elementem Lokalnej Strategii Rozwoju ze względu na ich 

kluczowe znaczenie podczas jej realizacji. Właściwie przygotowane procedury i kryteria pozwalają na 

wybór jedynie tych operacji, które faktycznie przyczynią się do realizacji strategii poprzez osiągnięcie 

zaplanowanych w niej celów i wskaźników.  

Opracowane przez LGD procedury wyboru i oceny operacji oraz kryteria wyboru powiązane są  

z wcześniejszymi ustaleniami dokonanymi podczas definiowania problemów, przedsięwzięć, celów  

i wskaźników. Opierają się na obowiązujących przepisach, zwłaszcza na Ustawie z dnia 20 lutego 2015r. 

o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Odnoszą się również do doświadczeń Fundacji 

„Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” jako Lokalnej Grupy Działania w perspektywie finansowania na 

lata 2007-2013, które Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, 

zgodnie ze swoim statutem, przejmuje i rozwija. 

 

3. Zakres procedur 

Wszystkie przygotowane przez LGD procedury są jawne i powszechnie dostępne dla wszystkich 

zainteresowanych. Ich zestawienie stanowi załącznik do niniejszej strategii, która opublikowana jest na 

stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgdsasiedzi.pl. LSR wraz z załącznikami (w tym załącznikiem 

dotyczącym procedur oceny i wyboru operacji oraz z załącznikiem zawierającym kryteria wyboru) w wersji 

papierowej dostępna jest w Biurze LGD.  

Procedury oceny i wyboru wniosków projektów indywidualnych realizowanych przez beneficjentów 

innych niż LGD obejmują swoim zakresem zasady ogłaszania naboru wniosków, zasady przeprowadzania 

naboru wniosków i wycofywania złożonych wniosków, zasady badania wymogów formalnych (będącego 

techniczną weryfikacją złożonych wniosków), zasady przygotowania posiedzenia Rady i wyłączenia  

z oceny i wyboru operacji, zasady oceny wnioskodawców, zasady oceny wydatków, ustalania kwoty 

wsparcia oraz wyboru operacji do finansowania,  zasady informowania beneficjentów, zasady 

rozpatrywania protestów. Ponadto w procedurach zawarto zasady przekazywania dokumentacji dotyczącej 
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przeprowadzonego wyboru wniosków do Samorządu Województwa, zasady opiniowania zmian umowy, 

zasady publikowania protokołów i archiwizacji dokumentów oraz postanowienia końcowe.  

Procedury oceny i wyboru grantobiorców obejmują zasady ogłaszania naboru wniosków, zasady 

przeprowadzania naboru wniosków  i wycofywania złożonych wniosków, zasady badania wymogów 

formalnych (będącego techniczną weryfikacją złożonych wniosków), zasady publikacji listy wniosków, 

zasady przygotowywania posiedzenia Rady i wyłączenia z oceny i wyboru grantobiorców, zasady oceny 

grantobiorców, zasady oceny wydatków i ustalania kwoty wsparcia oraz wyboru grantobiorców, zasady 

informowania grantobiorców, zasady rozpatrywania protestów, zasady przekazywania dokumentów do 

Samorządu Województwa, zasady odstępowania od konkursu, zasady przygotowania, zawierania  

i aneksowania umowy, zasady weryfikacji  wykonanych zadań i rozliczania realizacji operacji, zasady 

sprawozdawczości, zasady monitoringu, kontroli i udzielania informacji, zasady zwrotu grantu, zasady 

zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, zasady publikowania protokołów i archiwizacji 

dokumentów oraz postanowienia końcowe. 

Kluczowe kwestie uwzględnione w procedurach, mające na celu zagwarantowanie prawidłowość wyboru 

operacji: 

- procedury zapewniają parytet w poszczególnych głosowaniach Rady; gwarantuje to, że co 

najmniej 50% głosów podczas dokonywania wyboru wniosków do dofinansowania, pochodzi od 

członków, którzy nie są przedstawicielami sektora publicznego; 

- procedury zawierają przejrzysty podział zadań i zakres odpowiedzialności poszczególnych 

organów LGD w procesie oceny z uwzględnieniem przepisów prawa; 

- procedury zapewniają stosowanie jednakowych kryteriów w całym procesie wyboru w ramach 

danego naboru oraz sformułowanie mierzalnych i zrozumiałych kryteriów (w przypadku 

jakościowych – opis ich stosowania), 

- procedury opisują organizację naboru wniosków przy uwzględnieniu minimalnych wymogów 

określonych przepisami prawa, 

- procedury zawierają opis sposobu oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji do 

dofinansowania, w tym opis postępowania w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów 

przez kilka operacji, a limit dostępnych środków nie pozwala na dofinansowanie wszystkich oraz 

opis podejścia do oceny według kryteriów jakościowych, 

- procedury zawierają zasady w zakresie określania kwoty wsparcia dla danej operacji, 

- procedury zawierają zasady w zakresie określania kworum i systemu głosowania, 

- procedury określają sposób informowania o wynikach oceny oraz o możliwości wniesienia 

protestu. 

 

4. Formułowanie kryteriów wyboru 

Opracowane przez LGD kryteria wyboru operacji zapewniają wnioskodawcom obiektywną  

i niedyskryminującą ocenę. Cechują się przejrzystością, mierzalnością i są powiązane z diagnozą obszaru 

LGD, a ich stosowanie bezpośrednio przyczynia się do wyboru operacji, dzięki którym osiągane są 
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określone w LSR wskaźniki produktu i rezultatu. Kryteria posiadają dodatkowe opisy i są dookreślone  

z zakresie wysokości i zasad przyznawania punktów, co zapewnia prawidłowy przebieg oceny. 

W trakcie realizacji LSR możliwe będzie dokonanie zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Konieczność przeprowadzenia zmian może być podyktowana: 

- zmianą warunków społeczno-gospodarczych obszaru objętego LSR, a tym samym analizy SWOT, do 

której kryteria są adekwatne; 

- trudnościami w procesie wyboru zgłoszonymi przez Członków Rady; 

- niemożnością osiągnięcia zakładanych wskaźników. 

Zalecenia zmiany kryteriów będą musiały znaleźć się w raporcie ewaluacyjnym. W przypadku stwierdzenia 

przez Radę, że sytuacja obszaru objętego LSR zmieniła się w znaczącym stopniu lub że Członkowie Rady 

zgłaszają trudności w dokonywaniu wyboru operacji albo kryteria wyboru operacji nie przynoszą 

oczekiwanych rezultatów, Rada większością głosów przyjmuje wniosek o dokonanie zmian w kryteriach. 

Wniosek o zmianę kryteriów Rada składa pisemnie Zarządowi wraz z uzasadnieniem. Zarząd odpowiada 

za propozycje zmian w LSR, tj. przygotowuje projekt zmian w lokalnych kryteriach. Projekt jest poddany 

pod konsultacje społeczne poprzez publikację na stronie internetowej LGD oraz pod konsultacje z Walnym 

Zebraniem Członków poprzez korespondencję elektroniczną.. Minimalny czas trwania konsultacji wynosi 

3 dni (licząc od dnia następującego po dniu opublikowania konsultacji na stronie internetowej i przesłania 

wiadomości do Walnego Zebrania Członków). Zgłoszone uwagi zostają poddane pod obrady Zarządu, 

który decyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu uwag. Zarząd podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę. 

Przedmiotowych konsultacji nie przeprowadza się, jeśli zmiany w lokalnych kryteriach wynikają ze zmiany 

obowiązujących przepisów prawa i/lub z wezwania Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego W 

przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu zmian w kryteriach, Zarząd przekazuje nowe kryteria do 

Samorządu Województwa (SW). Akceptacja SW skutkuje wprowadzeniem nowych kryteriów oraz 

zmianami w dokumentacji procedury wyboru operacji wdrażanych w ramach LSR. 

Szczegółowa procedura aktualizacji LSR stanowi jej integralny załącznik. 

 

5. Innowacyjność w kryteriach wyboru 

Innowacyjność jest jedną z siedmiu cech podejścia LEADER, która jest pochodną jego zastosowania, 

oczekiwaną składową wartości dodanej. Innowacyjność należy rozumieć szeroko poprzez poniższą 

definicję: 

Innowacyjność to wdrożenie nowego na obszarze LGD lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, 

procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących zasobów 

przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub społecznych. Innowacyjność należy rozpatrywać  

w odniesieniu do obszaru LSR jako całości lub jego części (np. jednej gminy). 
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Innowacyjne podejście w ramach  poszczególnych celów zaplanowanych w ramach  

Lokalnej Strategii Rozwoju 

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości do 2023 roku 

Cel szczegółowy: 
Wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na 

obszarze LGD do 2023 roku 

Przedsięwzięcie: 
Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie 

kompetencji osób realizujących  operacje 

Przedsięwzięcie: 
Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie 

kompetencji osób realizujących operacje 

Innowacyjność polega na planowanym rozwoju nowych, wcześniej nie stosowanych lub 

stosowanych w niewielkim zakresie na obszarze LGD rodzajów produkcji i usług. 

Cel ogólny: Poprawa atrakcyjności obszaru LGD do 2023 roku 

Cel szczegółowy: 
Podtrzymywanie tradycji jako element integrujący 

mieszkańców obszaru LGD 

Przedsięwzięcie: Promowanie obszaru LSR, w tym produktów i  usług lokalnych 

Innowacja polega na połączeniu dwóch podejść: nowej technologii wcześniej nie 

stosowanych lub stosowanych w niewielkim zakresie na obszarze LGD, oraz tradycji, jako 

podstawy budowania tożsamości i dobrobytu mieszkańców obszaru działania LGD w celu 

promowania obszaru LGD, w tym produktów i usług lokalnych. Innowacyjność w tym 

zakresie to także promocja nowych produktów i nowych usług, dotychczas nieznanych na 

obszarze LGD. Innowacyjność polegać może także na realizacji operacji dotyczących 

rozwoju spójnych dla obszaru LGD nowych sieci szlaków turystycznych ( szlak turystyczny 

/ promocyjny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej 

przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi). np. szlaki piesze, szlaki rowerowe, 

szlaki kajakowe, szlaki jeździeckie, szlaki historyczne, szlaki przyrodnicze, inne szlaki 

turystyczne. 

Cel ogólny: Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 2023 roku 

Cel szczegółowy: 
Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych 

inicjatyw lokalnych na obszarze LGD do 2023 roku 

Przedsięwzięcie: 
Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy 

mieszkańców 
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Wsparcie  innowacyjności w LGD widoczne jest w celach LSR oraz w kryteriach wyboru operacji: 

 

Lokalne kryteria wyboru zostały skonstruowane w taki sposób, aby preferować operacje o charakterze 

innowacyjnym tj. operacje nowatorskie, niestandardowe, o eksperymentalnym charakterze, w nietypowy 

sposób podchodzące do lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniające się do pozytywnych  zmian na 

obszarze LGD.   

 

 Kryterium oceny innowacyjności jest następujące: 

Innowacyjność 

Preferuje się operacje o charakterze 

innowacyjnym. 

 

Definicja innowacyjności wskazana 

w LSR 

3 pkt – projekt 

innowacyjny 

 

0 pkt – projekt 

nieinnowacyjny 

 

Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie zapisów we wniosku – obowiązkiem wnioskodawcy będzie 

szczegółowo  uzasadnić innowacyjność. Obowiązkiem Rady będzie przyjęcie wspólnego podejścia do 

kwestii innowacyjności oraz sporządzanie uzasadnień dokonywanych ocen. 

 

6. Realizacja projektów grantowych 

LGD będzie realizować projekt grantów w ramach jednej Osi priorytetowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:  

• Osi XI Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1 Włączenie społeczne na 

obszarach objętych LSR, za pomocą projektów grantowych LGD będzie realizowała 

przedsięwzięcie 3.2.1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, na które w budżecie LSR zaplanowano 1 998 653,20 zł z Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS). Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach celu ogólnego 

Innowacyjność polega na zastosowaniu nowych, wcześniej nie stosowanych lub 

stosowanych w niewielkim zakresie na obszarze LGD metod mających na celu pobudzenie 

zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych 

Cel szczegółowy: 

Wzrost aktywności społeczno – zawodowej środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na 

obszarze LGD  do 2023 roku 

Przedsięwzięcie: 
Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub  wykluczeniem 

społecznym 

Innowacyjność polega na zastosowaniu nowych, wcześniej nie stosowanych lub 

stosowanych w niewielkim zakresie na obszarze LGD metod mających na celu wzrost 

aktywności społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym na obszarze LGD do 2023 roku 
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Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 2023 roku oraz celu szczegółowego Wzrost 

aktywności społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

na obszarze LGD do 2023 roku.  

 

Planowane do osiągnięcia w ramach realizacji projektów grantowych wskaźniki 

Oś priorytetowa XI 

wskaźnik produktu wskaźniki rezultatu 

liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym objętych 

wsparciem w programie 

liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu 

liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym pracujących 

po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na 

własny rachunek 

liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym, u których 

wzrosła aktywność 

społeczna 

Stan 

początkowy 

Stan na 

2023 rok 

Stan 

początkowy 

Stan na 

2023 rok 

Stan 

początkowy 

Stan na 

2023 rok 

Stan 

początkowy 

Stan na 

2023 rok 

0 260 osób 0 20 osób 0 11 osób 0 147 osób 
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Rozdział VII 

Plan działania 

 

Przyjęty plan działania ściśle powiązany jest z logiką realizacji LSR opisaną przez założone w LSR cele  

i wskaźniki oraz z zaprojektowanym budżetem.  Niniejszy harmonogram opracowano z  zachowaniem 

zasady minimalizacji zagrożeń mających potencjalny wpływ na jego wykonalność. Przyjęte wskaźniki 

opierają się o krytyczną analizę możliwości finansowych i instytucjonalnych potencjalnych beneficjentów, 

czas trwania realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, przewidują możliwe do osiągnięcia przepływy 

finansowe, biorąc pod uwagę stan wdrożenia poszczególnych instrumentów finansowych a także czas 

trwania procedur przewidzianych w tych dokumentach.  

Każdemu celowi ogólnemu odpowiada odrębna tabela. W niej przedstawiony jest harmonogram rzeczowo 

– finansowy realizacji każdego typu przedsięwzięć przypisanego poszczególnym celom szczegółowym.  

W ramach tego harmonogramu określone zostały planowane poziomy osiągania poszczególnych 

wskaźników produktu w przedziałach czasowych oraz planowane wydatkowanie kwot przypadających na 

poszczególne typy przedsięwzięć.  
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Rozdział VIII 

Budżet LSR 
 

 
Budżet LSR przewiduje wydatki ze środków PROW 2014-2020 dotyczące aktywizacji, kosztów bieżących, 

projektów współpracy i realizacji LSR oraz środki na realizację projektów w ramach RPO Woj. Kujawsko 

– Pomorskiego.  Wszystkie zaplanowane wydatki wynikają z analizy SWOT i w związku z tym mają swoje 

odzwierciedlenie w tabeli celów i wskaźników. 

Budżet został skonstruowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Biorąc pod uwagę sytuację społeczno – gospodarczą (wysoki poziom bezrobocia, niski poziom 

przedsiębiorczości)  wysokość wsparcia przyznawanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

wyniesie 62 500 zł w oparciu o uzasadniony ekonomicznie biznesplan. 

Przyjęte zapisy budżetu ściśle korelują z zapisami Planu działania oraz z założonymi w LSR celami  

i przedsięwzięciami. Przyjęte poziomy kosztów poszczególnych typów przedsięwzięć są realne, oparte  

o analizę rynku, osiągalne i efektywne, tj. zapewniają najkorzystniejszą relację ceny do osiągniętych 

założeń. 

W związku z przeprowadzoną analizą celów LSR w kontekście ich realizacji z wykorzystaniem 

poszczególnych funduszy, stanowiących źródło finansowania LSR w latach 2014-2020, przyjęto 

następujące założenie: 

Wszystkie przedsięwzięcia w ramach celów ogólnych, z wyjątkiem przedsięwzięć: Działania 

infrastrukturalne przyczyniające się do  rewitalizacji  społeczno – gospodarczej oraz Działania na rzecz 

osób zagrożonych ubóstwem lub  wykluczeniem społecznym realizowane będą ze środków EFRROW w 

ramach PROW 2014-2020. 

Przedsięwzięcie: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do  rewitalizacji  społeczno – gospodarczej 

realizowane będzie ze środków EFRR w ramach RPO Woj. Kujawsko – Pomorskiego.  

Przedsięwzięcie: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub  wykluczeniem społecznym 

realizowane będzie ze środków EFS w ramach RPO Woj. Kujawsko – Pomorskiego.  
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Rozdział IX 

Plan komunikacji 

 

Plan komunikacji to zestaw działań informacyjno – promocyjnych przewidzianych w LSR. Celem planu 

komunikacji jest wspieranie realizacji celów LSR poprzez rzetelne i wyczerpujące przekazywanie 

informacji o stanie realizacji celów LSR do odpowiednich odbiorców, z należytym wyprzedzeniem,  

w odpowiednim czasie. Plan komunikacji to także narzędzie przekazywania wiedzy o możliwościach, 

zasadach, formach, terminach korzystania ze środków dostępnych w LGD w ramach realizacji LSR, 

skierowanej do wszystkich zainteresowanych: potencjalnych i rzeczywistych beneficjentów, uczestników 

projektów oraz odbiorców osiąganych rezultatów – podmiotów gospodarczych, społecznych, publicznych 

i mieszkańców z terenu działania LGD. 

Plan komunikacji zakłada realizację celów:  

I. Wzrost wiedzy wśród lokalnej społeczności na temat LGD i LSR oraz wzrost wiedzy i nabycie 

umiejętności w zakresie pozyskania wsparcia w LGD w ramach LSR. 

II. Wzrost poziomu aktywizacji społeczności lokalnej.  

III.  Budowanie pozytywnego wizerunku LGD i LSR wśród lokalnej społeczności. 

W zakresie działań komunikacyjnych wyróżnia się dwie podstawowe grupy adresatów działań: 

1. Wnioskodawcy operacji zakładanych w LSR – do tej grupy zalicza się potencjalnych beneficjentów 

pomocy oraz beneficjentów, którzy już realizują projekty dofinansowanie w ramach pomocy uzyskanej w 

LGD. Do beneficjentów zaliczyć można m.in.: osoby fizyczne, przedsiębiorcy ( mikro i małe ), jednostki 

samorządu terytorialnego, w tym jednostki organizacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, 

kościoły i związki wyznaniowe. 

2. Ogół społeczności lokalnej – w tej grupie kumulują się efekty komunikacyjne działań i zachowań 

wszystkich grup zainteresowanych funduszami społecznymi, zarówno mieszkańców (w tym młodzież, 

osoby starsze,  przedsiębiorcy , rolnicy, potencjalni uczestnicy i odbiorcy realizowanych projektów)  

obszaru działania LGD jak i turystów i inwestorów oraz partnerów zewnętrznych. Ponadto działania 

komunikacyjne adresowane są również do: mediów, partnerów społecznych i gospodarczych, instytucji 

zaangażowanych we wdrażanie LSR, decydentów i liderów oraz środowisk opiniotwórczych.  

Zakładane, wyżej wymienione cele, zostaną osiągnięte dzięki przewidzianym narzędziom i działaniom 

określonym w następujących rozdziałach planu: 

✓ Działania komunikacyjne oraz odpowiadające im środki przekazu 

✓ Wskazanie głównych adresatów poszczególnych działań komunikacyjnych 

✓ Zakładane wskaźniki w oparciu o planowany budżet 

✓ Planowane efekty działań komunikacyjnych. 

W ramach planu zostały określone zasady analizy efektywności zastosowanych działań komunikacyjnych 

i środków przekazu oraz opis wniosków / opinii zebranych podczas działań komunikacyjnych i sposobu 

ich wykorzystania w procesie realizacji LSR. Ponadto określony został budżet przewidziany na działania 

komunikacyjne. 
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Rozdział X 

Zintegrowanie 

 

W kontekście niniejszego dokumentu pojęcie zintegrowania rozpatrywane jest na kilku poziomach. Po 

pierwsze zintegrowanie na poziomie programowym (strategia wykazuje powiązania z dokumentami 

programowymi na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym), po drugie zintegrowanie: sektorowe 

(współpraca sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego), zasobów (zaplanowana strategia odnosi 

się do szeregu zasobów obszaru LGD) oraz zintegrowanie obszaru ( w wyniku zrealizowanych działań na 

całym obszarze LGD stanie się on bardziej spójny). 

 

W kontekście zintegrowania programowego niniejszy dokument wpisuje się w cele strategiczne 

dokumentów planistycznych województwa kujawsko – pomorskiego, powiatu mogileńskiego oraz gmin 

tworzących LGD. 

Powiązania i spójność planowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach LSR prezentuje się następująco: 

Dokument strategiczny 
Założenia dokumentu, z którym spójne są cele 

Lokalnej Strategii Rozwoju 

Strategia Europa 2020 

Strategia Europa 2020 zawiera trzy główne obszary priorytetowe i ma na 

celu wzrost gospodarczy oraz wzrost zatrudnienia. Strategia LGD jest 

spójna z dwoma jej obszarami: 

1. Wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej, efektywnej korzystającej z zasobów. 

2. Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie 

gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia  

i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. 

Strategia LGD ponadto jest spójna z następującymi inicjatywami 

potrzebnymi do realizacji celów Strategii Europa 2020: 

• Europa efektywnie korzystająca z zasobów – działania na rzecz 

uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów oraz 

transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w większym 

stopniu wykorzystującej potencjał, jaki dają odnawialne źródła energii. 

• Program na rzecz nowych umiejętności – działania na rzecz 

modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez 

rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia współczynnika 

aktywności zawodowej i lepszego dopasowania podaży do popytu na 

rynku pracy i zatrudnienia. 

• Europejski program walki z ubóstwem – działania na rzecz 

zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści 

płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, 

a osoby ubogi i wykluczone społecznie  mogły żyć godnie i aktywnie 

uczestniczyć w życiu społecznym. 
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Agenda Terytorialna Unii 

Europejskiej 2020 

Strategia LGD jest z następującymi celami zawartymi w Agendzie: 

1. Wspieranie zintegrowanego rozwoju w miastach oraz regionach 

wiejskich i na obszarach o szczególnych uwarunkowaniach. 

2. Zarządzanie i budowanie powiązań między ekologicznymi, 

krajobrazowymi i kulturowymi walorami regionu. 

Długookresowa Strategia 

Rozwoju Kraju 2030 

Strategia LGD jest spójna z następującymi celami: 

Cel 4 – Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki 

Cel 6 – Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia  

i stworzenie „workfare state”. 

Cel 8 – wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia 

rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 

regionalnych. 

Strategia Rozwoju 

Województwa Kujawsko 

– Pomorskiego do roku 

2020 

Strategia LGD przyczynia się do realizacji Priorytetowych Obszarów 

Strategii Województwa przez: 

Cel nr 1: Rozwój przedsiębiorczości do 2023 roku i cel nr 2: Poprawa 

atrakcyjności obszaru LGD do 2023 roku wpisuje się w cel: Gospodarka 

i miejsca pracy. 

Cel nr 3 Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 2023 roku 

wpisuje się w cel: Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi. 

Regionalna Strategia 

Innowacji 

Województwa Kujawsko 

– Pomorskiego na lata 

2014-2020 

Cele strategiczne LGD wpisują się w cel I: Ukształtowanie 

innowacyjnych i kreatywnych postaw społeczności regionu oraz cel III: 

Ukształtowania regionalnej gospodarki opartej na wiedzy i 

innowacyjności. 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa Kujawsko 

– Pomorskiego na lata 

2014-2020 

Strategia LGD jest spójna z założeniami Priorytetowych Obszarów RPO. 

 

 

 

Strategia Obszaru 

Rozwoju 

Społeczno – 

Gospodarczego Powiatu 

Mogileńskiego 

Strategia LGD jest spójna z założeniami Strategii ORSG: 

Cel nr 1 Rozwój przedsiębiorczości do 2023 roku wpisuje się w cel 

strategiczny ORSG nr 5: Inwestycje i przedsiębiorczość kreująca nowe 

miejsca pracy, Priorytety inwestycyjne nr 5.1: Zintegrowana i spójna 

oferta dla inwestorów tworzących miejsca pracy. Wsparcie dla 

tworzonych i funkcjonujących na rynku mikroprzedsiębiorstw oraz nr 

5.2: Stworzenie warunków dla rozwoju oferty turystycznej. 

Cel nr 2 Poprawa atrakcyjności obszaru LGD do 2023 roku wpisuje się 

w cel strategiczny ORSG nr 2: Bogata oferta kulturalna, sportowa i 

rekreacyjna  (Priorytety inwestycyjne nr 2.1: Poprawa dostępu do 

atrakcyjnej oferty kulturalnej oraz nr 2.2: Rozwój infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej) oraz cel strategiczny ORSG nr 7: Rozwinięta 

infrastruktura i aktywna ochrona zasobów środowiska (Priorytet 

inwestycyjny nr 7.1: Rozwój infrastruktury poprawiającej jakość życia 

mieszkańców i chroniącej środowisko). 

Cel nr 3 Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 2023 roku 

wpisuje się w cel strategiczny ORSG nr 1: Aktywne i zintegrowane 

społeczeństwo (Priorytet inwestycyjny nr 1.1: Tworzenie warunków 

godnego życia i pracy dla rodzin)  oraz cel strategiczny ORSG nr 6: 
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Ograniczenie skutków bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego  

(Priorytety inwestycyjne nr 6.1: Ograniczenie skali i skutków bezrobocia 

oraz nr 6.2: Zapobieganie i łagodzenie skutków wykluczenia 

społecznego). 

Strategia Rozwoju 

Powiatu Mogileńskiego 

Strategia LGD jest spójna z założeniami Strategii: 

Cel nr 1 Rozwój przedsiębiorczości do 2023 roku wpisuje się w cel 

operacyjny: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości. 

Cel nr 2 Poprawa atrakcyjności obszaru LGD do 2023 roku wpisuje się 

w cel operacyjny: Rozwój gospodarczy i infrastruktury w zakresie 

komunikacji i bezpieczeństwa. 

Cel nr 3 Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 2023 roku 

wpisuje się w cel operacyjny: Wzmocnienie sektora pozarządowego 

Powiatu Mogileńskiego oraz cel: Promocja i ochrona zdrowia oraz 

rozwój opieki społecznej. 

Strategia Rozwoju Gminy 

Dąbrowa na lata 2012-

2020 

Strategia LGD jest spójna z założeniami Strategii: 

Cel nr 1 Rozwój przedsiębiorczości do 2023 roku wpisuje się w cel: 

Przeciwdziałanie bezrobociu i promocja przedsiębiorczości. 

Cel nr 2 Poprawa atrakcyjności obszaru LGD do 2023 roku wpisuje się 

w cel: Poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenie gminy oraz 

cel: Promocja gminy i jej zasobów. 

Cel nr 3 Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 2023 roku 

wpisuje się w cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. 

Strategia Rozwoju Gminy 

Jeziora Wielkie na lata 

2014-2020 

Strategia LGD jest spójna z założeniami Strategii: 

Cel nr 1 Rozwój przedsiębiorczości do 2023 roku wpisuje się  

w cel: Stabilna gospodarka. 

Cel nr 2 Poprawa atrakcyjności obszaru LGD do 2023 roku wpisuje się 

w cel: Rozwinięta infrastruktura. 

Cel nr 3 Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 2023 roku 

wpisuje się w cel: Aktywny kapitał ludzki. 

Strategia Rozwoju Gminy 

Strzelno na lata 2008-

2017 

Strategia LGD jest spójna z założeniami Strategii: 

Cel nr 1 Rozwój przedsiębiorczości do 2023 roku wpisuje się w cel: 

Sprawnie zarządzana gmina zapewniająca warunki dla rozwoju 

przedsiębiorczości i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy. 

Cel nr 2 Poprawa atrakcyjności obszaru LGD do 2023 roku wpisuje się 

w cel: Nowoczesna i rozbudowana infrastruktura techniczna oraz cel: 

Atrakcyjna baza dla rekreacji i wypoczynku. 

Cel nr 3 Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 2023 roku 

wpisuje się w cel: Wysoka jakość życia mieszkańców. 

Strategia Rozwoju Gminy 

Mogilno na lata 2015-

2025 

Strategia LGD jest spójna z założeniami Strategii: 

Cel nr 1 Rozwój przedsiębiorczości do 2023 roku wpisuje się w cel: 

Gospodarka i miejsca pracy oraz cel: Innowacyjność. 

Cel nr 2 Poprawa atrakcyjności obszaru LGD do 2023 roku wpisuje się 

w cel: Dostępność i spójność oraz cel: Tożsamość i dziedzictwo. 

Cel nr 3 Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 2023 roku 

wpisuje się w cel: Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi. 

 

Podejście zintegrowane w LSR polega także, jak wspomniano wyżej na łączeniu działań i kompetencji 

różnych sektorów, zasobów i objęcie nimi całego obszaru LGD.  
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Integracja sektorów: 

Wszystkie działania przewidziane w LSR zostały dobrane w taki sposób, aby możliwe było wspieranie 

rozwoju wszystkich 3 sektorów, w tym także zdiagnozowanych grup defaworyzowanych, tj.: 

- Kobiety zarejestrowane jako bezrobotne, 

- Osoby młode (poniżej 25 roku życia) zarejestrowane jako bezrobotne, 

- Osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako bezrobotne, 

- Osoby powyżej 45 roku życia zarejestrowane jako bezrobotne, 

- Osoby zarejestrowane jako bezrobotne z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym oraz  

z wykształceniem zawodowym. 

Przewidziane zatem zostały do realizacji typy przedsięwzięć zaadresowane do wszystkich grup: 

Rozwój przedsiębiorczości do 2023 roku  – głównie dla podmiotów gospodarczych,  

Poprawa atrakcyjności obszaru LGD do 2023 roku –  głównie dla podmiotów publicznych i społecznych,  

Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 2023 roku –  głównie dla podmiotów społecznych. 

Realizacja operacji wiązać się będzie ponadto bezpośrednio z osiągnięciem zakładanych wskaźników, które 

także odzwierciedlają zintegrowane myślenie o rozwoju terenu LGD – operacje mają przynieść wymierne 

korzyści wszystkim sektorom, a w konsekwencji oddziaływać mają na poprawę ich stanu. Dodatkowo 

zaplanowane przedsięwzięcia wymagają współdziałania i zaangażowania reprezentantów wszystkich 

sektorów. Przedsięwzięcia związane  m.in. z poprawą atrakcyjności obszaru LGD będą najbardziej 

skuteczne jedynie wówczas, gdy samorządy będą tworzyły odpowiednie warunki np. poprzez remont 

obiektów, a sektor społeczny wówczas włączy się w efektywne wykorzystanie tych obiektów poprzez np. 

organizację różnych spotkań. W te działania włączy się także sektor gospodarczy wykonując usługi lub 

dostarczając określone produkty. Warto tutaj także zwrócić uwagę na widoczną reprezentację wszystkich 

sektorów w strukturach LGD: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja rewizyjna oraz Rada.  

Integracja zasobów: 

Proces wdrażania LSR oparto na wykorzystaniu posiadanych zasobów całego obszaru aby: 

✓ dążyć do polepszenia jakości bazy o charakterze społeczno – gospodarczej, 

✓ dążyć do poniesienia wiedzy i kompetencji mieszkańców, 

✓ zachować dziedzictwo obszaru LGD oraz je popularyzować, 

✓ wzmocnić obszar pod względem ekonomicznym. 

Przedsięwzięcie dotyczące podtrzymywania tradycji jako element integrujący mieszkańców to przykład 

przedsięwzięcia o charakterze zintegrowanym, gdyż wymaga wykorzystania dziedzictwa i zasobów całego 

obszaru LGD. 

Integracja obszaru: 

Wszystkie cele zawarte w LSR znajdują odzwierciedlenie w całościowym, zintegrowanym spojrzeniu na 

obszar LGD jako miejsca o określonej lokalnej odrębności oraz wspólnych cechach co sprawia, iż gminy 

należące do obszaru realizacji LSR stanowią spójny przestrzennie obszar.  Zintegrowane podjęcie  

w zakresie obszaru  przejawia się także w partycypacyjnej metodzie opracowania LSR. Metoda ta 

polegająca na angażowaniu w proces tworzenia dokumentów mieszkańców całego obszaru działania LGD 
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(np. spotkania informacyjne i konsultacyjne odbywały się w każdej gminie) oraz z różnych sektorów 

pozwoliła zachować spójność obszaru prezentowaną w LSR. 

 

Podsumowanie: 

Cele LSR, opracowane na podstawie analizy obszaru działania LGD oraz analizy SWOT, w której 

uczestniczyli przedstawiciele wszystkich sektorów i mieszkańcy całego obszaru  działania LGD tworzą 

wspólny, ściśle ze sobą powiązany system. Każdy z przedstawicieli sektorów ma możliwość realizacji 

przedsięwzięć. Wszystkie poziomy pozostają w efekcie synergii z innymi, wzajemnie się uzupełniają, co 

sprzyja tworzeniu wartości dodanej w postaci tworzenia nowych relacji nie tylko podczas wdrażania 

konkretnych działań, ale poczucia wspólnoty i możliwości wzajemnej pomocy oraz powstawania nowych 

nieformalnych powiązań w przyszłości. 
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Rozdział XI 

Monitoring i ewaluacja 

 

Monitoring oraz ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju są nieodzownym elementem prawidłowego  

i efektywnego procesu jej wdrożenia, zapewniającym pozyskanie informacji dotyczących postępów 

podejmowanych działań, zwłaszcza w kontekście zaplanowanych i oczekiwanych efektów. Stanowi 

jednocześnie narzędzie kontrolne, umożliwiające wprowadzenie niezbędnych korekt, zmian i uaktualnień 

w zakresie realizowanych przedsięwzięć, zdefiniowanych celów i priorytetów rozwoju. 

Monitoring - badanie postępu rzeczowego i finansowego  realizacji LSR – odbywać się będzie na podstawie 

danych uzyskiwanych od instytucji wdrażających, informacji uzyskanych bezpośrednio od beneficjentów 

podmiotów realizujących operacje (projekty) i beneficjentów w nich uczestniczących, danych 

wytworzonych i posiadanych przez LGD (m.in. danych charakteryzujących pracę Biura dotyczących ilości 

podejmowanych działań doradczych i promocyjnych, założonych w Planie komunikacyjnym), jak również 

danych zebranych za pomocą ankiet monitorujących postęp realizacji LSR.  

Monitoring będzie prowadzony przez Biuro LGD przy ewentualnym udziale Zarządu LGD, czyli 

wykorzystany zostanie zasób wewnętrzny LGD. Pracownicy Biura oraz Członkowie Zarządu uzyskają 

najbardziej wiarygodne dane dotyczące prawidłowości ogłaszania konkursów z harmonogramem, stopnia 

wykorzystania budżetu, wysokości zakontraktowanych środków, stopnia realizacji wskaźników oraz 

funkcjonowania Biura LGD. 

Wykorzystywane w procesie monitorowania są zastane dane, identyfikowane przede wszystkim na 

podstawie ilościowych wskaźników realizacji. W procesie ewaluacji wykorzystywane są zarówno dane 

zastane (posiadane przez LGD oraz uzyskane od instytucji wdrażających, beneficjentów, gmin czy 

Głównego Urzędu Statystycznego) jak i dane wywołane (o charakterze ilościowym i jakościowym), 

uzyskane np. podczas realizacji badań ankietowych. Korzystanie podczas procesu ewaluacji zarówno ze 

źródeł danych (zastanych i wywołanych) oraz ilościowych i jakościowych metod pomiaru, pozwala na 

wykrycie mocnych i słabych stron badanego procesu. Umożliwia także ocenę stopnia osiągnięcia 

rezultatów, a w efekcie prowadzi do usprawnienia funkcjonowania i podejmowanych działań. Badanie to 

będzie zatem podstawą podejmowania najważniejszych decyzji, w tym także zmiany LSR. 

Dzięki takiemu zaplanowaniu i realizowaniu procesu ewaluacji możliwe będzie precyzyjne określenie 

stopnia osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych oraz zrealizowania założonych przedsięwzięć, jak i 

przypisanych im wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania, w tym także po zakończeniu 

wdrażania LSR. Ewaluacja umożliwi także dokonanie oceny zgodności zrealizowanych przedsięwzięć z 

LSR. 

Ewaluacja będzie miała charakter: 

✓ ewaluacji ex-ante - etap diagnozy LSR,  

✓ ewaluacji on-going - etap realizacji LSR, 

✓ ewaluacji ex-post - etap zakończenia, podsumowania LSR. 

Zadania w zakresie ewaluacji prowadzone będą przez Biuro i Zarząd LGD, przy udziale mieszkańców 

obszaru LGD, a także zewnętrznego wykonawcy (niezależnego ewaluatora).  
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Rozdział XII 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

 

Fundacja Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego wystąpiła do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  

o uzgodnienie  odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania 2014-2020 obejmującej tereny gmin: Dąbrowa, 

Mogilno, Strzelno oraz Jeziora Wielkie. 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 13 sierpnia 2015 roku uzgodnił 

możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnej 

Strategii Rozwoju ( pismo znak: NNZ.9022.3.408.2015 z dnia 13.08.2015 r).  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  w dniu 2 września 2015 roku uzgodnił 

możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnej 

Strategii Rozwoju ( pismo znak: WOO.410.391.2015.MD1 z dnia 02.09.2015 r).  

Wobec powyższego LSR jest dokumentem, który nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko.  Przedsięwzięcia wskazane w LSR są jedynie wstępnymi koncepcjami, 

których skonkretyzowanie nastąpi dopiero poprzez wybór projektów do realizacji a możliwe oddziaływanie 

na środowisko przedsięwzięć realizowanych w ramach LSR będzie rozpatrywane podczas procedowania 

możliwości finansowania poszczególnych inwestycji.  
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Wykaz wykorzystanej literatury 

 

Regulamin konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność, Warszawa 

2015, 

Poradnik dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-

2020, 

Podręcznik dla Lokalnych Grup Działania w zakresie realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany 

przez Społeczność w województwie kujawsko – pomorskim, Toruń, sierpień 2015, 

Wydanie III uzupełnione i zaktualizowane, Warszawa 2015, 

Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce, Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014, 

Bank Danych Lokalnych, 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 1303/2013, 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 1305/2013, 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w  ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. 
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Załączniki do LSR: 

 

załącznik Nr 1 

Procedura aktualizacji LSR 

 

Konieczność wprowadzenia zmian do LSR może wynikać w szczególności z następujących przyczyn: 

1. zmiany obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia objęte LSR, 

2. zmiany dokumentów programowych lub rozporządzeń dotyczących zagadnień objętych LSR, 

3. uwag zgłoszonych przez Instytucję Wdrażającą, 

4. zaleceń pokontrolnych, 

5. wniosków wynikających z praktycznego stosowania LSR, 

6. przeprowadzonej ewaluacji. 

Za propozycje zmian w LSR odpowiada Zarząd. Za pośrednictwem Biura Zarząd informuje członków 

Stowarzyszenia o przystąpieniu do procesu aktualizacji strategii poprzez publikację na stronie internetowej 

LGD proponowanych zmian do treści LSR, rozpoczynając tym samym proces konsultacji społecznych. 

Minimalny czas trwania konsultacji wynosi 3 dni (licząc od dnia następującego po dniu opublikowania 

konsultacji na stronie internetowej LGD). Zgłoszone uwagi zostają poddane pod obrady Zarządu, który 

następnie decyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu uwag. Zarząd podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę.  

Dopuszcza się możliwość oddzielnego lub łącznego głosowania zmian.  

Wprowadzenie zmian w LSR wymaga każdorazowo uzgodnień z Samorządem Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

Aktualizacji i zmian w LSR, oraz jej załącznikach dokonuje Zarząd LGD, przy jednoczesnym 

zobowiązaniu do zaprezentowania zmian na najbliższym Walnym Zebraniu Członków 
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załącznik Nr 2 

Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu 

 

Monitoring realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju będzie stanowił równoległy do jej wdrażania, ciągły  

i rutynowy proces wymagający zbierania i analizy danych oraz raportowania wyników w określonych 

przedziałach czasowych. Prowadzenie monitoringu i ewaluacji  realizacji LSR w całym okresie jej 

wdrażania (lata 2014-2023) będzie procesem niezbędnym, służącym sprawdzeniu skuteczności działań 

zmierzających do osiągnięcia celów i wskaźników zapisanych w strategii oraz monitorowaniu 

wydatkowania środków na poszczególne operacje i działania własne LGD. Prace bieżącego gromadzenia  

i kontrolowania / analizowania danych będą wykonywane przez pracowników Biura LGD przy 

ewentualnym udziale Członków Zarządu. Dzięki temu w przypadku wykrycia jakichkolwiek 

nieprawidłowości i/lub niskiej oceny któregoś z przyjętych kryteriów, LGD będzie miało możliwość 

podjęcia szybkiej reakcji i wprowadzenia niezbędnych zmian w organizacji działań podejmowanych przez 

LGD i/lub wdrażaniu LSR. Działania te pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie LGD, sprawne 

wydatkowanie środków publicznych w ramach LSR, jak również umożliwią reagowanie na zmiany 

zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym obszaru LGD. 

Lokalna Grupa Działania będzie systematycznie monitorować i poddawać badaniom ewaluacyjnym swoje 

funkcjonowanie, aby stale podnosić zarówno jakość, jak i efektywność podejmowanych działań. Ocena ta 

odbywać się będzie z zastosowaniem podstawowych kryteriów ewaluacji:  

1. trafność – pozwala ocenić, w jaki sposób cele projektu odpowiadają potrzebom / zidentyfikowanym 

problemom beneficjentów 

2. efektywność – pozwala ocenić „ekonomiczność” projektu, czyli stosunek poniesionych nakładów 

(zasobów finansowych, ludzkich, poświęconych czas) do uzyskanych wyników – produktów, 

rezultatów oraz oddziaływania 

3. skuteczność – pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele projektu, zdefiniowane na etapie 

programowania, zostały osiągnięte 

4. użyteczność – pozwala ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie projektu odpowiada potrzebom 

grupy docelowej (w jakim stopniu potrzeby beneficjentów zostały zaspokojone w wyniku osiągnięcia 

rezultatów podejmowanych operacji) 

5. trwałość – pozwala ocenić, czy zaplanowane pozytywne efekty projektu będą widoczne po jego 

realizacji. 

W przypadku monitoringu ustala się, iż konieczne będzie bieżące gromadzenie danych, ewaluacja 

natomiast prowadzona będzie okresowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

Zadania w zakresie monitoringu i ewaluacji realizowane będą przez pracowników Biura Stowarzyszenia i 

Zarząd Stowarzyszenia, a także przy udziale mieszkańców obszaru LGD jako zadanie własne. 
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1. Monitoring 

W procedurze monitoringu będą wykorzystywane m.in. ankiety monitorujące beneficjentów, rejestry 

prowadzone przez Biuro LGD (w tym rejestr ogłoszonych konkursów, rejestr złożonych wniosków, rejestr 

prowadzonego doradztwa), dokumenty dotyczące oceny świadczonego doradztwa (tworzone w związku z 

metodologią prowadzenia oceny jakości i oceny efektywności świadczonego doradztwa – opis metod 

zawarty w Regulaminie Pracy Biura), dokumenty dotyczące przeprowadzonych badań ankietowych na 

potrzeby LGD (w tym badań ankietowych dotyczących realizacji Planu komunikacji), inne dokumenty 

własne LGD oraz informacje przekazywane przez Samorząd Województwa. Monitoring będzie 

realizowany na bieżąco przez cały okres realizacji LSR. 

Głównym narzędziem badawczym wykorzystywanym w procesie monitoringu wdrażania LSR będzie 

ankieta monitorująca. Wypełnienie ankiety będzie obowiązkowe dla wszystkich, którzy otrzymali wsparcie 

na realizację działań za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. 

Beneficjenci otrzymają ankietę monitorującą na wezwanie LGD. Sprawami dotyczącymi nadzorowania 

zbierania danych i informacji w postaci ankiet monitorujących od beneficjentów zajmie się Biuro LGD. 

Ankieta monitorująca będzie zawierała w szczególności pytania dotyczące zrealizowanej przez 

beneficjenta operacji, jej zakładanych celów, kwoty dofinansowania, o którą beneficjent ubiegał się 

składając wniosek, wielkości i daty uzyskanej refundacji, zrealizowanych wskaźników produktu oraz 

rezultatu, a także grupy docelowej, do której kierowany był projekt. 

 

Sposoby realizacji badań monitorujących przedstawia poniższa tabela: 

 

Elementy podlegające 

monitorowaniu 

Źródła danych / 

Sposób pozyskiwania 

danych 

Czas i okres 

dokonywania 

pomiaru 

Analiza i ocena 

danych 

Harmonogram ogłaszanych 

konkursów 

Rejestr ogłoszonych 

konkursów 
Na bieżąco 

Zgodność ogłaszania 

konkursów z 

harmonogramem 

Liczba ogłoszonych 

konkursów 

Realizacja wskaźników 

produktu i rezultatu, 

zawartych w LSR (w tym 

dotyczących projektów 

współpracy) 

Ankiety monitorujące 

beneficjentów 

Analizy własne 

pracowników biura 

Na bieżąco 
Stopień realizacji 

wskaźników produktu  

i rezultatu LSR 
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Realizacja wskaźników 

rezultatu zawartych w Planie 

komunikacji 

Ankiety wypełnione 

przez uczestników 

szkoleń / spotkań / 

konferencji / 

seminariów / wizyt 

studyjnych itp., 

organizowanych przez 

LGD 

Rejestr prowadzonego 

doradztwa 

Ankiety online 

zamieszczone na 

stronie internetowej 

LGD 

Na bieżąco – 

zgodnie z 

Planem 

komunikacji 

Stopień realizacji 

wskaźników rezultatu 

Planu komunikacji 

Budżet LGD 

Ankiety monitorujące 

beneficjentów 

Dokumenty własne 

LGD 

Informacje 

przekazywane przez 

Samorząd 

Województwa 

Na bieżąco 

Wysokość 

zakontraktowanych 

środków 

Stopień wykorzystania 

Koszty bieżące i koszty 

aktywizacji 

Dane księgowe 

Dokumenty własne 

LGD 

Na bieżąco 

Wysokość kosztów 

bieżących i aktywizacji 

w odniesieniu do 

stopnia wykorzystania 

budżetu (wysokości 

zakontraktowanych 

środków) 

Funkcjonowanie Biura LGD 

Rejestr prowadzonego 

doradztwa 

Dokumenty własne 

LGD 

Na bieżąco 

Monitorowanie ilości 

beneficjentów, którzy 

otrzymali wsparcie i 

ustalanie, ilu ww. 

beneficjentów 

korzystało z doradztwa 

prowadzonego przez 

pracowników Biura 

LGD 
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Stopień zainteresowania 

ogłaszanymi konkursami, 

szkoleniami, doradztwem i 

inną działalnością LGD oraz 

stopień zainteresowania 

stroną internetową LGD 

Rejestr ogłoszonych 

konkursów 

Rejestr złożonych 

wniosków o 

przyznanie pomocy 

Listy obecności ze 

szkoleń, spotkań, 

konferencji itp., 

organizowanych przez 

LGD 

Rejestr prowadzonego 

doradztwa 

Licznik odwiedzin 

strony internetowej 

Na bieżąco 

Liczba wnioskodawców 

Liczba uczestników 

szkoleń prowadzonych 

przez LGD 

Liczba osób 

korzystających z 

doradztwa 

Liczba osób 

odwiedzających stronę 

internetową LGD 

Warunki społeczno-

gospodarcze na obszarze 

objętym LSR 

Dane statystyczne Raz w roku 

Zebranie danych 

odnoszących się do 

diagnozy obszaru, 

zawartej w LSR 

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu LGD zostanie zorganizowane spotkanie 

pracowników Biura LGD oraz Zarządu w celu umówienia zaistniałej sytuacji i podjęcia decyzji, jakie kroki 

należy podjąć, aby poprawić działanie. Propozycje działań naprawczych dostosowane będą do potrzeb 

wynikających ze zdiagnozowanych nieprawidłowości. Największy nacisk kładziony będzie na poszerzanie 

kompetencji pracowników oraz na działania promocyjne, mające na celu zwiększenie ilości 

wnioskodawców, uczestników szkoleń prowadzonych przez LGD oraz osób korzystających z doradztwa. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wdrażaniu LSR pracownicy Biura przygotują niezbędne 

dane i przedstawią je na posiedzeniu Zarządu. Propozycje działań naprawczych, wypracowane przez 

Zarząd przy udziale pracowników Biura LGD, wynikać będą z zaistniałej sytuacji.  

 

2. Ewaluacja 

W procedurze ewaluacji zostaną wykorzystane ankiety, raporty, wyniki testów, listy obecności, 

prowadzone rejestry, dokumenty własne LGD oraz zebrane dane (w tym dane z monitoringu), a także 

informacje przekazywane przez Samorząd Województwa, dane księgowe i statystyczne oraz licznik 

odwiedzin strony internetowej LGD. 

W LGD przeprowadzone zostaną trzy typy ewaluacji LSR: ewaluacja ex-ante, ewaluacja on-going oraz 

ewaluacja ex-post. 

Ewaluacja ex-ante LSR została przeprowadzona na etapie diagnozy Lokalnej Strategii Rozwoju. Ocenia, 

na ile LSR jest trafna z punktu widzenia potrzeb oraz spójna w zakresie planowanych celów i sposobów 

ich realizacji, a także diagnozuje potrzeby i oczekiwania grup docelowych za pomocą badań ankietowych, 

własnych badań oraz konsultacji społecznych. Ewaluacja on-going oraz ewaluacja ex-post obejmują 

badaniem cały okres realizacji LSR. 

 

 Sposoby realizacji badań ewaluacyjnych przedstawia poniższa tabela: 
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Zakres 

badania/ 

Elementy 

podlegające 

ewaluacji 

Sposób wykonania 

badania (źródła 

danych) 

Czas i okres dokonywania 

pomiaru 

Analiza i ocena 

danych 

Działalność 

LGD 

Dokumentacja 

własna LGD 

Ocena półroczna, dokonywana w 

ciągu dwóch miesięcy po 

zakończeniu półrocza w okresie 

2016r. - I półrocze 2018r. 

Ewaluacja on-going: 

do końca kwietnia każdego roku 

(począwszy od IV.2019) raport 

ewaluacyjny za okres od roku 2016 

do końca roku poprzedzającego rok 

przygotowania raportu 

Ewaluacja ex-post: 

w III lub IV kwartale 2022r. raport 

końcowy za okres 2016-2022 

Ocena terminowości 

i prawidłowości 

wypełniania 

obowiązków 

wynikających ze 

Statutu oraz 

zawartych umów 

Działalność 

organów 

LGD 

Listy obecności z 

posiedzeń organów 

LGD 

Dokumenty własne 

LGD 

Ocena półroczna, dokonywana  

w ciągu dwóch miesięcy po 

zakończeniu półrocza w okresie 

2016r. - I półrocze 2018r. 

Ewaluacja on-going: 

do końca kwietnia każdego roku 

(począwszy od IV.2019) raport 

ewaluacyjny za okres od roku 2016 

do końca roku poprzedzającego rok 

przygotowania raportu 

Ewaluacja ex-post: 

w III lub IV kwartale 2022r. raport 

końcowy za okres 2016-2022 

Badanie 

uczestnictwa  

w posiedzeniach 

organów LGD 

Pracownicy 

biura LGD 

Rejestr 

prowadzonego 

doradztwa 

Dokumenty 

dotyczące oceny 

świadczonego 

doradztwa – 

pisemne ankiety 

wypełniane przez 

osoby, które 

uzyskały 

doradztwo, raporty 

kierownika biura z 

rozmów 

telefonicznych z 

osobami, które 

uzyskały 

doradztwo, wyniki 

Kontrola ankiet – na bieżąco 

 

Raport kierownika biura z rozmów 

telefonicznych – min. 1 raz w 

miesiącu 

 

Test wiedzy merytorycznej 

pracowników – min. 1 raz w roku 

Badanie jakości i 

efektywności 

prowadzonego 

doradztwa 
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testów 

sprawdzających 

wiedzę 

merytoryczną 

pracowników 

Dane z 

monitorowania 

beneficjentów, 

którzy korzystali z 

doradztwa 

pracowników Biura 

LGD 

Wdrażanie 

Planu 

komunikacji 

Dokumentacja 

dotycząca 

monitorowania 

stopnia realizacji 

wskaźników Planu 

komunikacji 

Raport z 

prowadzonych za 

pomocą formularza 

i spotkania z 

lokalną 

społecznością 

konsultacji wraz z 

wynikami analizy 

zgłoszonych uwag 

W przypadku stwierdzenia na 

podstawie monitoringu, że Plan 

komunikacji nie przynosi 

założonych efektów 

Ocena skuteczności 

i efektywności Planu 

komunikacji 

Realizacja 

celów LSR 

Ankiety 

monitorujące 

beneficjentów 

Dokumenty własne 

LGD i analizy 

pracowników biura 

na podstawie 

prowadzonego 

monitoringu 

realizacji 

wskaźników 

Ocena półroczna, dokonywana  

w ciągu dwóch miesięcy po 

zakończeniu półrocza w okresie 

2016r. - I półrocze 2018r. 

Ewaluacja on-going: 

do końca kwietnia każdego roku 

(począwszy od IV.2019) raport 

ewaluacyjny za okres od roku 2016 

do końca roku poprzedzającego rok 

przygotowania raportu 

Ewaluacja ex-post: 

w III lub IV kwartale 2022r. raport 

końcowy za okres 2016-2022 

Ocena stopnia 

realizacji celów 

Realizacja 

budżetu 

LGD 

Ankiety 

monitorujące 

beneficjentów 

Informacje 

przekazywane 

przez Samorząd 

Województwa 

Ocena półroczna, dokonywana w 

ciągu dwóch miesięcy po 

zakończeniu półrocza w okresie 

2016r. - I półrocze 2018r. 

Ewaluacja on-going: 

do końca kwietnia każdego roku 

(począwszy od IV.2019) raport 

ewaluacyjny za okres od roku 2016 

Ocena wysokości 

zakontraktowanych 

środków i stopnia 

ich wykorzystania w 

odniesieniu do 

kosztów bieżących i 

aktywizacji, w 

odniesieniu do 
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Dane księgowe 

Dokumenty własne 

LGD, w tym 

zawierające dane z 

monitoringu 

realizacji budżetu 

do końca roku poprzedzającego rok 

przygotowania raportu 

Ewaluacja ex-post: 

w III lub IV kwartale 2022r. raport 

końcowy za okres 2016-2022 

harmonogramu 

ogłaszania 

konkursów oraz w 

odniesieniu do 

zobowiązań LGD 

wynikających z 

Umowy ramowej – 

ocena efektywności 

Lokalne 

kryteria 

wyboru 

Dane statystyczne 

Dokumenty własne 

LGD, w tym 

zawierające dane z 

monitoringu 

warunków 

społeczno-

gospodarczych 

obszaru objętego 

LSR 

Ocena półroczna, dokonywana w 

ciągu dwóch miesięcy po 

zakończeniu półrocza w okresie 

2016r. - I półrocze 2018r. 

Ewaluacja on-going: 

do końca kwietnia każdego roku 

(począwszy od IV.2019) raport 

ewaluacyjny za okres od roku 2016 

do końca roku poprzedzającego rok 

przygotowania raportu 

Ewaluacja ex-post: 

w III lub IV kwartale 2022r. raport 

końcowy za okres 2016-2022 

Ocena trafności, 

aktualności, 

skuteczności i 

użyteczności 

lokalnych kryteriów 

wyboru 

Promocja 

LGD i 

aktywizacja 

lokalnej 

społeczności 

Rejestr 

ogłoszonych 

konkursów 

Rejestr złożonych 

wniosków o 

przyznanie pomocy 

Listy obecności ze 

szkoleń, spotkań, 

konferencji itp., 

organizowanych 

przez LGD 

Rejestr 

prowadzonego 

doradztwa 

Licznik odwiedzin 

strony internetowej 

Dokumenty własne 

LGD, w tym 

zawierające dane z 

monitoringu 

dotyczące stopnia 

zainteresowania 

działalnością LGD 

i stroną internetową 

LGD 

Ocena półroczna, dokonywana w 

ciągu dwóch miesięcy po 

zakończeniu półrocza w okresie 

2016r. - I półrocze 2018r. 

Ewaluacja on-going: 

do końca kwietnia każdego roku 

(począwszy od IV.2019) raport 

ewaluacyjny za okres od roku 2016 

do końca roku poprzedzającego rok 

przygotowania raportu 

Ewaluacja ex-post: 

w III lub IV kwartale 2022r. raport 

końcowy za okres 2016-2022 

Ocena skuteczności 

działań 

promocyjnych i 

aktywizacji lokalnej 

społeczności 
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Szczegółowy opis dotyczący planowanych efektów działań komunikacyjnych oraz opisu analizy 

efektywności zastosowanych działań komunikacyjnych i środków przekazu zawarty jest w rozdziale IX 

Plan Komunikacji. Szczegółowy opis dotyczący badania jakości i efektywności prowadzonego doradztwa 

zawarty jest w Regulaminie Pracy Biura. 

Na podstawie prowadzonych według powyższej tabeli badań ewaluacyjnych, LGD w okresie realizacji 

LSR będzie przygotowywać w okresie od 2016r. do I półrocza 2018r. dwa razy w roku półroczny raport 

ewaluacyjny – najpóźniej do końca sierpnia za I półrocze, najpóźniej do końca lutego za II półrocze,  

a następnie będzie realizować ewaluację on-going czterokrotnie w okresie trwania LSR, tj. do końca 

kwietnia 2019 r., do końca kwietnia 2020 r., do końca kwietnia 2021 r. oraz do końca 2022 r. w każdym 

przypadku za okres od 2016 roku do końca roku poprzedzającego dany termin.  

Badania te co do zasady realizowane będą w formule wewnętrznej bądź w momencie dużej rozbieżności 

między planem a wynikami monitoringu - w formule hybrydowej. Kluczowym elementem dla ewaluacji 

będzie przeprowadzenie raz do roku warsztatów / ćwiczeń analityczno-refleksyjnych, których celem będzie 

bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak aby lepiej rozumieć 

osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają nas one do osiągniecia 

celów. Wnioski te mogą być podstawą do podjęcia decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań oraz 

stanowią wkład w ewaluację ex-post, a także mogą zasilać o dodatkowe informacje sprawozdanie końcowe 

z realizacji LSR za rok poprzedni. 

Warsztat musi opierać się na rzetelnych wynikach, dlatego całoroczny cykl działań przygotowujący do 

warsztatu powinien przebiegać w następujący sposób: 

▪ Bieżąca działalność biura LGD powinna być nastawiona na zbieranie informacji zwrotnej o odbiorze 

realizacji LSR i działań LGD, poprzez np.: dokumentowanie spotkań z mieszkańcami, 

wnioskodawcami (w biurze LGD i poza nim) pod kątem zgłaszanych uwag, problemów, potrzeb itp., 

zbieranie opinii społeczności lokalnej o odbiorze realizacji LSR poprzez np.: przeprowadzenie 

wywiadów, ankiet, sondaży lub inne narzędzia do zbierania opinii od kluczowych interesariuszy 

(gminy) i przedstawicieli społeczności lokalnej.  

▪ Pracownicy biura LGD przygotowują zestawienie dostępnych danych za badany okres i przekazują je 

uczestnikom warsztatu co najmniej trzy dni przed spotkaniem. Dane powinny dotyczyć co najmniej: 

realizacji finansowej LSR i rzeczowej (osiągnięte wartości wskaźników), funkcjonowania LGD i biura 

(m.in. działań informacyjno-promocyjnych, działań doradczych, funkcjonowania partnerstwa i organów 

LGD), sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD w oparciu o dostępne dane statystyczne, dostępne 

aktualne opracowania. 

▪ Biuro LGD organizuje co najmniej 5-godzinny warsztat na temat realizacji LSR i o działaniach LGD 

w minionym roku. 

 

W warsztatach wezmą udział pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD  

z wszystkich sektorów oraz zaproszeni goście, w tym: Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego 

odpowiedzialny za PROW i RLKS, przedstawiciele innych LGD. 
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Wnioski wyciągnięte z ewaluacji on-going podczas warsztatu powinny być gromadzone  

w uporządkowany sposób i porównywalny z roku na rok, tak by mogły stanowić użyteczny wkład w analizę 

prowadzoną przez ewaluatorów zewnętrznych po zakończeniu realizacji LSR (ex-post). 

W każdym okresie na zakończenie badań sporządzony zostanie raport ewaluacyjny, który będzie zawierać 

następujące informacje: 

➢ wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w minionym okresie wraz z krótkim opisem 

merytorycznym i informacją finansową o każdym z nich, 

➢ analizę i ocenę danych wyszczególnionych w przedmiotowej tabeli, 

➢ wnioski w formie uwag i rekomendacji zmian w sposobie funkcjonowania LGD, które zapewnią 

wyższą efektywność działania LGD i osiągnięcie założonych celów. 

Raport ewaluacyjny będzie wskazywał ewentualne słabe punkty funkcjonowania LGD i/lub wdrażania 

LSR. Wnioski uzyskane z przeprowadzonych badań i analiz z zakresu monitorowania i ewaluacji 

funkcjonowania LGD, a także wdrażania LSR, będą przedmiotem dyskusji na spotkaniu pracowników 

Biura LGD i Zarządu. Celem przedmiotowej dyskusji będzie dokonanie ustaleń, które wnioski płynące z 

dokonanych analiz, przedstawione w raporcie ewaluacyjnym, należy wykorzystać w pracy LGD i/lub  

wdrażaniu LSR oraz w jaki sposób należy to zrobić. Decyzją Zarządu zostanie przygotowany projekt zmian 

w funkcjonowaniu LGD bądź w dokumentach wpływających na dane zagadnienie lub też projekt zmian w 

LSR. Projekty te tworzone będą z zachowaniem zasad dokonywania zmian, opisanymi w LSR, Statucie 

i/lub odpowiednich regulaminach i będą przyczyniać się do podejmowania przez LGD bardziej 

efektywnych działań. Zarząd przekaże pracownikom Biura LGD rekomendacje w tym zakresie. W 

przypadku stwierdzenia znacznych nieprawidłowości zostanie zwołane Walne Zebranie Członków, które 

podejmie decyzję o ewentualnym powołaniu specjalnej komisji składającej się z przedstawicieli Zarządu 

oraz zewnętrznych ekspertów, którzy wspólnie dokonają analizy sytuacji i przygotują odpowiedni program 

naprawczy. Za wdrażanie przedmiotowego planu odpowiedzialne będzie Biuro LGD oraz Zarząd. 

Ewaluacja ex-post LSR zrealizowana będzie w III lub IV kwartale 2022 roku jako badanie zewnętrzne – 

zlecone zewnętrznemu wykonawcy (niezależnemu ewalutaorowi). Ewaluacja ta ma charakter strategiczny, 

podsumowujący, obejmujący cały okres wdrażania LSR, czyli lata 2016-2023. Wykonawca powinien 

posiadać udokumentowane doświadczenie w realizacji przynajmniej dwóch badań ewaluacyjnych 

programów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym jedno powinno dotyczyć obszaru 

rozwoju obszarów wiejskich oraz dysponować zespołem co najmniej 3 ekspertów. 

Raport końcowy powinien syntetycznie i przekrojowo omówić otrzymane wyniki badania,  

co oznacza, że nie możne być formą streszczenia uzyskanych danych i odpowiedzi pochodzących z 

przeprowadzonych badań. 

Wymagana struktura raportu końcowego: 

1. Streszczenie najważniejszych wyników badania. 

2. Spis treści. 

3. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres ewaluacji. 

4. Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania. 
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5. Opis wyników badania wraz z ich interpretacją. 

6. Odpowiedź na wszystkie pytania badawcze. 

7. Podsumowanie zawierające wnioski i rekomendacje. 

8. Bibliografia. 

9. Spis tabel i wykresów. 

10. Aneksy tworzone w toku realizacji badania, zawierające: 

➢ raport metodologiczny wraz z narzędziami badawczymi zastosowanymi w badaniu, 

➢ spis tabel i wykresów, 

➢ anonimowe bazy wyników badania terenowego. 

Powyższy raport zostanie udostępniony na stronie LGD oraz przesłany w formie papierowej  

i elektronicznej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Załącznik Nr 3 

Plan działania 
 

 

Lata 2016-2018 2019-2021 2022 -2023 RAZEM 2016-2023 

Pro-

gram 

Poddzia-

łanie / 

zakres 

Programu 
Nazwa wskaźnika 

Wartość 

z 

jednostką 

miary 

% realizacji 

wskaźnika 

narastająco 

Planowane 

wsparcie 

w PLN 

Wartość  

z  

jednostką 

miary 

% realizacji 

wskaźnika 

narastająco 

Planowane 

wsparcie 

w PLN 

Wartość  

z  

jednostką 

miary 

% realizacji 

wskaźnika 

narastająco 

Planowane 

wsparcie 

w PLN 

Razem 

wartość 

wskaźników 

Razem 

planowane 

wsparcie 

w PLN 

Cel szczegółowy 1.1 PROW  

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 

1
.1

.1
 

wskaźnik produktu: 

liczba operacji 
polegająca na utworzeniu 

przedsiębiorstwa 

2 szt 25 % 

125 000 

5 szt 87,5% 

312 500 

6 szt 100% 

375 000 

13 szt 

812 500 

PROW 
Realizacja 

LSR 

wskaźnik rezultatu: 

liczba utworzonych miejsc 
pracy 

2 PEŚ 25% 5 PEŚ 87,5% 6 PEŚ 100% 13 PEŚ 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 

1
.1

.2
 

wskaźnik produktu: 

liczba operacji 
polegających na rozwoju 

istniejących przedsiębiorstw 

2 szt 20% 

500 000 

7 szt 90% 

1 750 000 

1 szt 100% 

165 417,70 

10 szt 

2 415 417,70 

wskaźnik rezultatu: 

liczba utworzonych miejsc 
pracy 

2 PEŚ 20% 7 PEŚ 90% 1 PEŚ 100% 10 PEŚ 

Razem cel szczegółowy 1.1  625 000   2 062 500  540 417,70  3 227 917,70   

Razem cel ogólny 1  625 000  2 062 500  540 417,70  3 227 917,70   

Cel szczegółowy 2.1 PROW  

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 2
.1

.1
 

wskaźnik produktu: 
liczba nowych lub 

zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury: turystycznej, 
rekreacyjnej lub kulturalnej 

5 szt 33% 

308 000 

8 szt 87% 

1 088 000 

2 szt 100% 

162 394,62 

15 szt 

1 558 394,62 PROW 
Realizacja 

LSR wskaźnik rezultatu: 

liczba osób korzystających z 

nowych lub 

zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury: turystycznej, 
rekreacyjnej lub kulturalnej 

1 500 

osób 
33% 

2 400 

osób 
87% 600 osób 100% 4 500 osób 

Razem cel szczegółowy 2.1  308 000  1 088 000  162 394,62  1 558 394,62   
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Cel szczegółowy 2.2 RPO  

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 2
.2

.1
 

wskaźnik produktu: 

liczba obiektów 

infrastruktury 
zlokalizowanych na 

zrewitalizowanych obszarach 

0 szt 0% 

0 

9 szt 90% 

 

3 344 285,00  

1 szt.  100% 

 

1 580 347,08  

10 szt. 

4 924 632,08 RPO 
Realizacja 

LSR 

wskaźnik produktu: 

powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją 

0 ha  0%  4,48 ha 89% 0,5565 ha  100% 5,0365 ha 

długość przebudowanych 

dróg gminnych 
0 km 0% 0,590 km 100% 0 km 100% 0,590 km 

wskaźnik rezultatu: 

liczba przedsiębiorstw 

ulokowanych na 

zrewitalizowanych obszarach 

0 szt 
0% 

 
2 szt. 100% 0 szt 100% 2 szt. 

wskaźnik rezultatu: 

liczba osób korzystających ze 

zrewitalizowanych obszarów 

0 os 0% 1 020 84% 200 os 100% 1 220 os 

Razem cel szczegółowy 2.2  0  3 344 285,00  1 580 347,08    4 924 632,08    

Cel szczegółowy 2.3 PROW  

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 2
.3

.1
 

wskaźnik produktu: 

liczba zabytków 

poddanych pracom 

konserwatorskim lub 
restauratorskim 

2 szt 29% 

150 000 

 

3 szt 71% 

144 921 

2 szt 100 % 

312 686,68 

7 szt 

607 607,68 PROW 
Realizacja 

LSR wskaźnik rezultatu: 
liczba osób korzystających z 

obiektów poddanych pracom 

konserwatorskim lub 
restauratorskim 

2 000 os 29% 3 000 os 71% 2 000 os 100% 7 000 osób 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 2
.3

.2
 wskaźnik produktu: 

liczba opracowań, broszur i 

innych wydawnictw 
promujących obszar LGD 

2 szt 20 % 

80 000 

3 szt 50 % 

280 000 

5 szt 100 % 

297 500 

10 szt 

657 500 PROW 
Realizacja 

LSR wskaźnik rezultatu: 

liczba osób korzystających z 
opracowań, broszur i innych 

wydawnictw promujących 

obszar LGD 

2 500 os 19 % 3 750 os 48 % 6 750 os 100 % 13 000 osób 
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wskaźnik produktu: 

liczba przedsięwzięć i imprez 
oraz innych wydarzeń o 

charakterze promocyjnym 

10 szt 37 % 12 szt 81% 5 szt 100 % 27 szt 

wskaźnik rezultatu: 

liczba osób korzystających z 
przedsięwzięć i imprez oraz 

innych wydarzeń o 

charakterze promocyjnym 

1 000 os 33 % 1 000 os 67 % 1 000 os 100 % 3 000 osób 

Razem cel szczegółowy 2.3  230 000 
 

424 921 
 

610 186,68  1 265 107,68    

Razem cel ogólny 2  538 000 
 

4 857 206,00 
 

2 352 928,38  7 748 134,38    

Cel szczegółowy 3.1 PROW  

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 

3
.1

.1
 

wskaźnik produktu: 

liczba zrealizowanych 

projektów 

2 szt 67% 

168 580 

0 szt 67 % 

0  

1 szt 100 % 

50 000 

3 szt 

218 580 PROW 
Realizacja 

LSR wskaźnik rezultatu: 
liczba osób przeszkolonych, 

w tym liczba osób z grup 

defaworyzowanych 

334 os 67% 0 os 67 % 166 os 100% 500 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

  
3

.1
.2

 

wskaźnik produktu: liczba  

zrealizowanych projektów 

współpracy, w tym projekt 
międzynarodowych 

1 szt 100% 

64 000 

0 szt 100% 

50 000 

0 szt 100 % 

0 

1 szt 

114 000 PROW 
Projekty 

współpracy 

0 szt 0% 1 szt 100% 0 szt 100 % 1 szt 

wskaźnik rezultatu: 

liczba projektów 

wykorzystujących lokalne 

zasoby 

1 szt 100% 0 szt 100% 0 szt 100% 1 szt 

wskaźnik rezultatu: 

liczba projektów 

skierowanych do 

przedsiębiorców oraz grup 

defaworyzowanych 

0 szt 0% 1 szt 100% 0 szt 100% 1 szt 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 

3
.1

.3
 

wskaźnik produktu: 

liczba osobodni szkoleń dla 

pracowników LGD 

5 

osobodni 

szkoleń 

25% 

1 000 000 

12 

osobodni 

szkoleń 

85% 

1 000 000 

3 

osobodni 

szkoleń 

100 % 

50 000 

20 osobodni 

szkoleń 

2 050 000 PROW 

Koszty 

bieżące i 

animacja wskaźnik produktu: 

liczba osobodni  
szkoleń dla organów LGD 

12 

osobodni 

szkoleń 

20 % 

39 

osobodni 

szkoleń 

85% 

9 

osobodni 

szkoleń 

100 % 
60 osobodni 

szkoleń 



86 
 

wskaźnik produktu: 
liczba podmiotów, którym  

udzielono indywidualnego 
doradztwa 

20 

podmio-

tów 

20% 

65 

podmio-

tów 

85% 

15 

podmio-

tów 

100 % 
100 

podmiotów 

wskaźnik rezultatu: 
liczba osób, które otrzymały 

wsparcie po uprzednim 

udzieleniu doradztwa w 
zakresie ubiegania się o 

wsparcie  na realizację LSR, 

świadczonego w biurze LGD 

17 os 20% 55 os 85% 13 100% 85 osób 

Razem cel szczegółowy 3.1  1 232 580  1 050 000  100 000  2 382 580    

Cel szczegółowy 3.2 RPO  

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 3
.2

.1
 

wskaźnik produktu:  

liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem  
społecznym objętych 

wsparciem w programie 

260 osób 100% 

1 998 653,20 

0 osób 100% 0 0 osób 100 % 0 260 osób 

1 998 653,20 RPO 
Realizacja 

LSR 

wskaźnik rezultatu: 

liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących 

pracy po opuszczeniu 
programu 

20 osób 100% 0 osób 100% 0 0 osób 100 % 0 20 osób 

wskaźnik rezultatu: 
liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu 

11 osób 100% 0 osób 100% 0 0 osób 100 % 0 11 osób 

wskaźnik rezultatu: 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, u których 

wzrosła aktywność społeczna 

147 osób 100% 0 osób 100% 0 0 osób 100 % 0 147 osób 

Razem cel szczegółowy 3.2  1 998 653,20  0  0  1 998 653,20    

Razem cel ogólny 3  3 231 233,20  1 050 000  100 000  4 381 233,20   
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Razem LSR  4 394 233,20 

 
7 969 706,00 

 
2 993 346,08  15 357 285,28 

 

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW 
% budżetu 

poddziałania 

Realizacja LSR 

 3 227 917,70  50,56  
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załącznik Nr 4 

Budżet LSR 

 

Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych działań 

 

  

Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 

 
Wkład 

EFRROW 

Budżet 

państwa 

Wkład własny 

będący 

wkładem 

krajowych 

środków 

publicznych 

RAZEM 

Beneficjenci inni niż 

jednostki sektora 

finansów publicznych 

2 535 655,50 1 449 344,50  3 985 000 

Beneficjenci będący 

jednostkami sektora 

finansów publicznych 

1 453 945,50  831 054,50 2 285 000 

Razem 3 989 601 1 449 344,50 831 054,50 6 270 000 

Zakres wsparcia 

Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW 
RPO Fundusz 

wiodący 
Razem EFSI 

EFS EFRR 

Realizacja LSR (art. 35 

ust. 1 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013) 

600 

6 270 000 
1 998 653,20 4 924 632,08  13 193 285,28 

Współpraca (art. 35 ust. 1 

lit. c rozporządzenia nr 

1303/2013) 

114 000    114 000 

Koszty bieżące (art. 35 

ust. 1 lit. d rozporządzenia 

nr 1303/2013) 

0 0 0 

2 050 000 2 050 000 
Aktywizacja (art. 35 ust. 

1 lit. e rozporządzenia nr 

1303/2013) 

0 0 0 

Razem 6 384 000 1 998 653,20 4 924 632,08 2 050 000 15 357 285,28 
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załącznik Nr 5 

Plan komunikacji 

 

Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem koniecznym w osiąganiu założonych celów. 

Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej komunikacji jest jej obustronność, a więc komunikacja na linii LGD – społeczności lokalne 

– LGD. Takie podejście pozwala na pozyskiwanie informacji zwrotnej i służy transparentności  działań LGD, co jest niezwykle ważne w budowaniu 

zaufania do LGD. 

Prace nad projektem planu rozpoczęto od analizy zagadnień komunikacyjnych pozyskanych w ramach badania przeprowadzonego w maju 2015 

roku pn. Ocena warunków i jakości  życia mieszkańców gmin i miast Powiatu Mogileńskiego, w którym wzięło udział 197 ankietowanych.  

W jednym z pytań ankietowani zostali zapytani o to w jakiej formie wyraża się ich zainteresowanie sprawami lokalnymi. Aż 72 % ankietowanych 

jako główne źródło pozyskiwania informacji wskazało lokalną prasę (w szczególności nieodpłatną) oraz gminne gazetki, 9% wskazało programy 

lokalne w TVP Bydgoszcz, a 9 % zadeklarowało, że regularnie odwiedza stronę internetową swojej gminy. Tylko 1% czyta informacje na tablicach 

ogłoszeń w sołectwach i gminach, 2% odwiedza stronę internetową Starostwa Powiatowego w Mogilnie, 2% słucha serwisów w lokalnych 

rozgłośniach radiowych, 1% uczestniczy w spotkaniach z lokalnymi władzami, a 2% angażuje się w działalność lokalnych organizacji. Kolejnym 

etapem prac były warsztaty z zakresu komunikacji, które miały na celu wypracowanie założeń do planu komunikacji z lokalną społecznością. 

Spotkanie odbyło się w dniu 3 listopada 2015 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Mogilnie na ul. Ogrodowej 10 i uczestniczyło  

w nim 11 osób.  

Uczestnicy spotkania zidentyfikowali następujące problemy komunikacyjne z lokalną  społecznością: 

1. niska frekwencja na spotkaniach organizowanych przez  LGD, gminę i Powiatową Radę Pożytku Publicznego (wysyłane zaproszenia imienne 

głównie do sołtysów i radnych są słabym środkiem przekazu), 

2. zauważa się złe postrzeganie LGD od momentu tworzenia LGD w 2006 roku i ówczesnego finansowania działań LGD, 

3. lokalizacja biura LGD w siedzibie starostwa powiatowego i postrzeganie LGD jako elementu struktury starostwa powiatowego (błędna 

informacja) oraz obserwowany niski poziom zaufania społeczności do władz lokalnych a LGD jest postrzegana jako związana z władzą 

lokalną, co przekłada się na niski poziom zaufania do LGD. 
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4. ogólnie niski poziom aktywności lokalnej społeczności na terenie powiatu mogileńskiego i słabe zaangażowanie w proces konsultacji 

wszelkich dokumentów strategicznych i planistycznych -  mieszkańcy niechętnie włączają się w konsultacje, oczekują gotowych rozwiązań 

(postawy roszczeniowe), nie wierzą, że ich głos ma jakieś znaczenie. 

 

Główne cele działań komunikacyjnych: 

I. Wzrost wiedzy wśród lokalnej społeczności na temat LGD i LSR oraz wzrost wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie pozyskania wsparcia 

w LGD w ramach LSR. 

 II.  Wzrost poziomu aktywizacji społeczności lokalnej.  

III. Budowanie pozytywnego wizerunku LGD i LSR wśród lokalnej społeczności. 

 

LGD zastosuje następujące środki przekazu: 

1. Bezpośrednie  spotkania – z uwagi na dużą ilość informacji, jakie należy przekazać społeczności lokalnej forma bezpośredniej rozmowy jest 

najlepszą formułą. Ważnym aspektem tej formy jest możliwość  bezpośredniej i natychmiastowej dyskusji wśród uczestników spotkania. 

Komunikaty skierowane do uczestników  w czasie organizowanych spotkań będą dostosowane do konkretnych adresatów, ponadto będą 

formułowane w sposób przejrzysty, zrozumiały, bez nadmiernego słownictwa urzędowego.  Informacja o spotkaniach będzie szeroko 

podawana do publicznej wiadomości poprzez m.in: ogłoszenia w lokalnej gazecie „Pałuki i Ziemia Mogileńska”, publikację ogłoszeń na 

stronie internetowej LGD, wysyłanie zaproszeń indywidualnych. 

2. Rozmowy indywidualne – jako forma kontaktu bezpośredniego.   

3. Ogłoszenia w lokalnej gazecie „Pałuki i Ziemia Mogileńska” – publikacja ogłoszeń w lokalnej prasie daje możliwość dotarcia do dużej liczby 

osób, także osób niezwiązanych bezpośrednio z LGD.  

4. Publikacja ogłoszeń na stronie internetowej LGD – informacja jest dostępna non – stop , czyli o każdej porze bez znaczenia w jakich 

godzinach czynne jest biuro LGD.  Dostępność informacji na stronach internetowych daje możliwość wielokrotnego odczytania 

komunikatów. 
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5. Materiały informacyjne w formie ulotek, broszur i publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) – jako forma przekazu treści oraz 

metoda skutecznej archiwizacji materiałów i informacji wydawanych przez LGD.  

6. Biuletyn (co kwartał, w formie drukowanej) oraz newsletter w formie elektronicznej przesyłany drogą mailową (baza mailowa) –  

z usprawnionym systemem dystrybucji – jako metoda systematycznego przekazu bieżących informacji biura LGD do ogółu społeczności. 

7. W przypadku braku innej możliwości, spowodowanej przypadkami losowymi lub sytuacją epidemiologiczną, spotkania bezpośrednie zostaną 

w miarę możliwości zastąpione spotkaniami online lub innymi formami, adekwatnymi do potrzeb i możliwości organizacyjnych. Będzie to 

możliwość do podejmowania działań komunikacyjnych przez LGD w wyjątkowych sytuacjach. 

 

Stosowane działania komunikacyjne oraz wykorzystywane środki przekazu podlegać będą cyklicznym badaniom efektów –  po szkoleniu / 

spotkaniu / konferencji / seminarium / wizycie studyjnej itd., zostanie przeprowadzone badanie ankietowe wśród uczestników na temat 

stosowanych środków przekazu i działań komunikacyjnych. W przypadku działań komunikacyjnych online, ankiety zostaną udostępnione przez 

LGD w wersji elektronicznej. W związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu badanie opinii publicznej na potrzeby monitoringu i 

ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a także na potrzeby przeprowadzenia raz w roku warsztatu refleksyjnego, który jest obligatoryjny na 

podstawie Wytycznej nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ankieta online będzie dostępna na stronie przez cały rok. Informacje zebrane podczas 

przeprowadzonego badania będą podane do publicznej wiadomości m.in. poprzez prezentację podczas spotkania refleksyjnego, zgodnie z zapisami 

ww. wytycznej. 
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Termin Cel komunikacji 
Nazwa działania 

komunikacyjnego 

Adresaci 

działania 

komunikacyjnego 

Środki przekazu 
Wskaźniki wraz z 

wartościami 

Planowane efekty działań 

komunikacyjnych 

od II poł. 

2016 r. 

(cyklicznie 

przed 

każdym 

naborem) 

I.Wzrost wiedzy 

wśród lokalnej 

społeczności  

na temat LGD  

i LSR oraz wzrost 

wiedzy i nabycie 

umiejętności 

 w zakresie 

pozyskania 

wsparcia w LGD w 

ramach LSR. 

Szkolenia / spotkania 

informacyjne związane  z 

naborami wniosków w 

ramach LSR (informowanie 

wnioskodawców o LSR, jej 

głównych celach, zasadach i 

kryteriach przyznawania 

pomocy oraz szczegółowych 

informacji dotyczących 

organizowanych naborów 

wniosków) 

Potencjalni 

Wnioskodawcy 

operacji 

zakładanych  

w LSR 

Bezpośrednie spotkanie lub 

spotkanie online 

liczba spotkań: min. 10, 
 

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: 

listy obecności lub 

elektroniczne listy 

obecności potwierdzone 

przez pracownika biura 

liczba osób uczestniczących  

w spotkaniach: min. 150 
 

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: 

listy obecności lub elektroniczne listy 

obecności potwierdzone przez 

pracownika biura 
 

Wzrost wiedzy wśród lokalnej społeczności 

na temat LGD i LSR oraz wzrost wiedzy i 

nabycie umiejętności w zakresie pozyskania 

wsparcia w LGD w ramach LSR: min. 50% 

uczestników podniesie poziom wiedzy na 

temat LGD i LSR oraz nabędzie umiejętności 

oraz wiedzę na temat pozyskania wsparcia w 

LGD w ramach LSR. 
 

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: 

Po szkoleniu / spotkaniu zostanie 

przeprowadzone badanie ankietowe wśród 

uczestników. W przypadku szkoleń / 

spotkań online ankieta do wypełnienia 

zostanie udostępniona przez LGD w 

wersji elektronicznej. 

od I poł. 

2017 r. 

(cyklicznie 

po każdym 

naborze) 

I.Wzrost wiedzy 

wśród lokalnej 

społeczności na 

temat LGD i LSR 

oraz wzrost wiedzy 

i nabycie 

umiejętności w 

zakresie pozyskania 

wsparcia w LGD w 

ramach LSR. 

Szkolenia / spotkania 

informacyjne związane  z 

prawidłową realizacją oraz 

rozliczeniem operacji 

Wnioskodawcy 

operacji 

zakładanych w LSR 

Bezpośrednie spotkanie lub 

spotkanie online 

liczba spotkań: min. 10 
 

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: 

listy obecności lub 

elektroniczne listy 

obecności potwierdzone 

przez pracownika biura 

liczba osób uczestniczących  

w spotkaniach: min. 50 
 

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: 

listy obecności lub elektroniczne listy 

obecności potwierdzone przez 

pracownika biura 
 

Wzrost wiedzy wśród lokalnej społeczności 

na temat LGD i LSR oraz wzrost wiedzy i 

nabycie umiejętności w zakresie pozyskania 

wsparcia w LGD w ramach LSR: min. 50% 

uczestników podniesie poziom wiedzy na 

temat LGD i LSR oraz nabędzie 

umiejętności oraz wiedzę na temat 

pozyskania wsparcia w LGD w ramach 

LSR. 
 



93 
 

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: 

Po szkoleniu / spotkaniu zostanie 

przeprowadzone badanie ankietowe wśród 

uczestników. W przypadku szkoleń / 

spotkań online ankieta do wypełnienia 

zostanie udostępniona przez LGD w 

wersji elektronicznej. 

od II poł. 

2016 r. 

(tryb ciągły) 

I.Wzrost wiedzy 

wśród lokalnej 

społeczności na 

temat LGD i LSR 

oraz wzrost wiedzy 

i nabycie 

umiejętności w 

zakresie pozyskania 

wsparcia w LGD w 

ramach LSR. 

 

Doradztwo indywidualne 

związane  z naborami 

wniosków, realizacją oraz 

rozliczeniem operacji, 

prowadzone zgodnie z 

dokumentem: Zasady 

udzielania, sposób pomiaru 

oraz metody oceny jakości i 

efektywności doradztwa 

świadczonego w biurze 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Sąsiedzi wokół 

Szlaku Piastowskiego. 

Wnioskodawcy 

operacji 

zakładanych w LSR 

Rozmowy indywidualne 

liczba udzielonych 

konsultacji: min. 100 
 

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: 

Dane na podstawie 

rejestrów udzielonego 

doradztwa oraz innych 

rejestrów prowadzonych 

przez biuro. 

 

liczba osób które skorzystały z doradztwa: 

min. 80 
 

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: 

dane na podstawie rejestrów udzielone 

doradztwa oraz innych rejestrów 

prowadzonych przez biuro. 

 

Wzrost wiedzy wśród lokalnej społeczności 

na temat LGD i LSR oraz wzrost wiedzy i 

nabycie umiejętności w zakresie pozyskania 

wsparcia w LGD w ramach LSR: min. 50% 

beneficjentów (osób / podmiotów) otrzymało 

wsparcie po uprzednim udzieleniu 

indywidualnego doradztwa w zakresie 

ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, 

świadczonego w biurze LGD 
 

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: 

Dane na podstawie rejestrów udzielonego 

doradztwa oraz innych rejestrów 

prowadzonych przez biuro. 

od II poł. 

2016 r. 

(tryb ciągły) 

II.Wzrost poziomu 

aktywizacji 

społeczności 

lokalnej. 

Kampanie informacyjne o 

Lokalnej Grupie Działania, o 

Lokalnej Strategii Rozwoju, 

jej celach, przedsięwzięciach i 

planowanych efektach 

Ogół społeczności 

lokalnej 

Ogłoszenia w lokalnej gazecie 

„Pałuki i Ziemia Mogileńska” 
 

Publikacja ogłoszeń na stronie 

internetowej LGD oraz na profilu 

Facebook LGD 
 

Publikacja ogłoszeń na stronach 

internetowych gmin oraz powiatu 

Materiały informacyjne w formie 

ulotek, broszur i publikacji 

(w formie drukowanej i 

elektronicznej) 
 

Bezpłatny Biuletyn Informacyjny 

(co kwartał, w formie 

liczba ogłoszeń w lokalnej 

prasie: min. 12 
 

 strona internetowa LGD: 

1 
 

liczba ulotek, broszur i 

publikacji: min. 1500 egz. 

 

liczba biuletynów  

informacyjnych: min. 1 

biuletyn 
 

liczba newsletterów  w 

formie elektronicznej:  

min. 1 
 

nakład tygodnika – 3000 egz. tygodniowo 
 

liczba odwiedzin strony LGD – min. 500 

osób miesięcznie 
 

liczba osób, które skorzystały z wydanych 

ulotek – 1500 osób, 

nakład biuletynu – min. 500 egz miesięcznie 
 

liczba osób, które skorzystały z newslettera –  

średnio min. 100 osób miesięcznie 

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: 

Dane i materiały gromadzone przez LGD 

dotyczące realizacji przedmiotowych działań 
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drukowanej ) – z usprawnionym 

systemem dystrybucji 
 

Newsletter w formie 

elektronicznej przesyłany drogą 

mailową raz w miesiącu  

(baza mailowa) 

ZRÓDŁO WERYFIKACJI: 

Dane i materiały 

gromadzone przez LGD 

dotyczące realizacji 

przedmiotowych działań 

 

Wzrost poziomu aktywizacji społeczności 

lokalnej: min. 60 osób rocznie wypełni 

ankietę online dostępną na stronie LGD1 
 

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: 

Dane na postawie raportów  

z przeprowadzonych badań ankietowych. 

od I poł. 

2017 r. do 

zakończenia 

realizacji 

LSR tj. do 

końca 

2023r.) 

II.Wzrost poziomu 

aktywizacji 

społeczności 

lokalnej. 

 

III.Budowanie 

pozytywnego 

wizerunku LGD i 

LSR wśród lokalnej 

społeczności 

Konferencje / seminaria / 

warsztaty / wizyty studyjne 

Ogół społeczności 

lokalnej 

Bezpośrednie spotkanie lub 

spotkanie online 

liczba konferencji, 

seminariów, warsztatów lub 

wizyt studyjnych: min. 8 

 

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: 

listy obecności lub 

elektroniczne listy 

obecności potwierdzone 

przez pracownika biura 

liczba osób uczestniczących: min. 200 

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: 

listy obecności lub elektroniczne listy 

obecności potwierdzone przez 

pracownika biura 
  

Wzrost poziomu aktywizacji społeczności 

lokalnej: min. 50% badanych za pomocą 

ankiety po konferencji / seminarium / 

warsztatach / wizycie studyjnej wskaże, że 

realizowane zadanie wpłynęło na wzrost 

poziomu aktywności społeczności lokalnej.2 

 

Budowanie pozytywnego wizerunku LGD i 

LSR wśród lokalnej społeczności: min. 50% 

badanych za pomocą ankiety po konferencji / 

seminarium / warsztatach / wizycie studyjnej 

wskaże, że realizowane zadanie wpłynęło na 

poprawę wizerunku LGD i LSR2 

 

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: 

Dane na podstawie raportów z 

przeprowadzonych badań ankietowych. 

Zakłada się zwrot min. 50% ankiet 

przekazanych każdemu z uczestników. W 

przypadku konferencji / seminarium / 

warsztatów online ankieta do 

wypełnienia zostanie udostępniona przez 

LGD w wersji elektronicznej. 

 
1 badanie przedmiotowego wskaźnika od dnia 1 stycznia 2019r. 
2 badanie przedmiotowego wskaźnika od dnia przyjęcia aktualnej wersji Planu komunikacji, tj. od dnia 12 października 2018r. 
2 badanie przedmiotowego wskaźnika od dnia przyjęcia aktualnej wersji Planu komunikacji, tj. od dnia 12 października 2018r. 
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od I poł. 

2017r. (do 

zakończenia 

okresu 

realizacji 

LSR tj. do 

końca 

2023r.) 

II. Wzrost poziomu 

aktywizacji 

społeczności 

lokalnej. 
 

III. Budowanie 

pozytywnego 

wizerunku LGD i 

LSR wśród lokalnej 

społeczności 

Promocja 

LGD i LSR podczas imprez 

organizowanych na terenie 

LGD i poza obszarem LGD 

(punkt informacyjny LGD 

utworzony na danej imprezie 

– stoisko promocyjne) i 

imprezy (wydarzenia) 

społeczno-kulturalne 

organizowane przez LGD 

Ogół społeczności 

lokalnej 

Bezpośrednie spotkanie lub inna 

forma 

udział: min. 8 imprez 

promocyjnych, w których 

LGD weźmie udział 

 

liczba imprez (wydarzeń) 

społeczno-kulturalnych 

organizowanych przez 

LGD: min. 4 

 

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: 

Dokumentacja fotograficzna 

potwierdzająca 

przygotowanie stoiska / 

imprezy (wydarzenia) oraz 

raport podsumowujący 

pracownika biura. 

 

liczba osób odwiedzających punkt 

informacyjny: min. 100 
 

liczba osób uczestniczących w imprezach 

(wydarzeniach) społeczno-kulturalnych 

organizowanych przez LGD: min. 160 
 

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: 

Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca 

przygotowanie stoiska / imprezy 

(wydarzenia) oraz raport podsumowujący 

pracownika biura. 
 

Wzrost poziomu aktywizacji społeczności 

lokalnej: zakłada się uzyskanie min. 20 

ankiet podczas każdego utworzenia punktu 

informacyjnego / przeprowadzenia imprezy 

(wydarzenia) społeczno-kulturalnego, z 

czego co najmniej 50% uzyskanych ankiet 

wskaże, że realizowane zadanie wpłynęło na 

wzrost poziomu aktywizacji społeczności 

lokalnej.23 
 

Budowanie pozytywnego wizerunku LGD i 

LSR wśród lokalnej społeczności: zakłada 

się uzyskanie min. 20 ankiet podczas 

każdego utworzenia punktu informacyjnego 

/ przeprowadzenia imprezy (wydarzenia) 

społeczno-kulturalnego, z czego co najmniej 

50% uzyskanych ankiet wskaże, że 

realizowane zadanie wpłynęło na poprawę 

wizerunku LGD i LSR24 
 

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: 

Dane na postawie raportów z 

przeprowadzonych badań ankietowych. W 

przypadku form innych niż spotkanie 

bezpośrednie, ankieta do wypełnienia 

zostanie udostępniona przez LGD w 

wersji elektronicznej. 

 

 

 
 
2 badanie przedmiotowego wskaźnika od dnia przyjęcia aktualnej wersji Planu komunikacji, tj. od dnia 12 października 2018r. 
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Planowany budżet przewidziany na działania komunikacyjne w okresie realizacji LSR 

 Działania komunikacyjne Szczegółowe informacje 

1 
Szkolenia / spotkania informacyjne związane  z naborami wniosków  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
liczba spotkań: min. 10, 

liczba osób uczestniczących w spotkaniach: min. 150 

2 
Szkolenia / spotkania informacyjne związane  z prawidłową realizacją  

oraz rozliczeniem operacji 
liczba spotkań: min. 10, 

liczba osób uczestniczących w spotkaniach: min. 50 

3 

Doradztwo indywidualne związane  z naborami wniosków, realizacją oraz rozliczeniem operacji, prowadzone 

zgodnie z dokumentem: Zasady udzielania, sposób pomiaru oraz metody oceny jakości i efektywności doradztwa 

świadczonego w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. 

liczba udzielonych konsultacji: min. 100 

liczba osób które skorzystały z doradztwa: min. 80 

4 
Kampanie informacyjne o Lokalnej Grupie Działania, o Lokalnej Strategii Rozwoju, jej celach, 

przedsięwzięciach i planowanych efektach 

liczba ogłoszeń w lokalnej prasie: min. 12 

nakład tygodnika: 3000 egz. tygodniowo, 

strona internetowa LGD: 1 

liczba odwiedzin strony LGD: min. 500 osób miesięcznie 

liczba ulotek, broszur i publikacji: min. 1500 egz. 

liczba osób, które skorzystały z wydanych ulotek: 1500 osób, 

liczba biuletynów  informacyjnych: min. 1 biuletyn 

nakład biuletynu: min. 500 egz. miesięcznie, 

liczba newsletterów  w formie elektronicznej: min. 1 

liczba osób, które skorzystały z newslettera: średnio min. 100 osób 

miesięcznie 

5 Konferencje / seminaria / warsztaty / wizyty studyjne 
liczba konferencji, seminariów, warsztatów lub wizyt studyjnych: min. 8 

liczba osób uczestniczących: min. 200 

6 

Promocja LGD i LSR podczas imprez organizowanych na terenie LGD i poza obszarem LGD  

(punkt informacyjny LGD utworzony na danej imprezie – stoisko promocyjne) i imprezy (wydarzenia) 

społeczno-kulturalne organizowane przez LGD 

udział  – min. 8 imprez promocyjnych, w których LGD weźmie udział 

liczba osób odwiedzających punkt informacyjny: min. 100 

liczba imprez (wydarzeń) społeczno-kulturalnych organizowanych przez 

LGD: min. 4 

liczba osób uczestniczących w imprezach (wydarzeniach) społeczno-

kulturalnych organizowanych przez LGD: min. 160 

Planowany budżet przewidziany na działania komunikacyjne w okresie realizacji LSR 498 500 zł 
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