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Projekty współpracy 

 

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zgodnie z podpisaną przez Partnerskie 

LGD umową w ramach projektu współpracy pn. „Kreator przedsiębiorczości” w III kwartale 

realizuje zaplanowane we wniosku zadania. W I kwartale uruchomione zostało i wyposażone 

w odpowiedni sprzęt Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, dofinansowanego ze 

środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach II kwartału 

LCWP korzysta z zakupionego został sprzętu i urządzeń oraz materiałów biurowych, które 

wykorzystywane są w ramach realizacji poszczególnych zadań w projekcie np. projektowanie 

i wydruk plakatów na szkolenia i doradztwo. 

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zgodnie z podpisaną przez Partnerskie 

LGD umową w ramach projektu współpracy pn. „Kreator przedsiębiorczości” w III etapie 

realizuje zaplanowane we wniosku zadania. LGD prowadzi Lokalne Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości, dofinansowanego ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. 

W III etapie w ramach swojego zakresu działań, Lokalne Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości świadczy pomoc doradczą z dwóch zakresów tematycznych: że z zakresu 

pozyskiwania środków finansowych (plakat stanowi załącznik nr 1) oraz zakresu pomocy 

prawnej (plakat stanowi zał. nr 2) 

Z grupy szkoleniowej najlepszych 10 osób zostało wybranych 

do odbycia płatnych kursów zawodowych, które LCWP LGD - 

Dorzecze Wisły sfinansuje w 100%. W chwili obecnej 6/10 osób 

skończyło kursy i przedstawiło do refundacji koszty związane z 

przebytym certyfikowanym kursem zawodowym. Pozostałe 4 osoby są w trakcie realizacji 

kursów. 

LCWP ponadto korzysta z zakupionego został sprzętu i urządzeń oraz materiałów 

biurowych, które wykorzystywane są w ramach realizacji poszczególnych zadań w projekcie 

np. projektowanie i wydruk plakatów na szkolenia i doradztwo. 
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Cała dokumentacja w postaci plakatów informujących o doradztwie i inne informacje 

związane z „Kreatorem przedsiębiorczości” znajduje się na naszej stronie internetowej 

www.dorzeczewisly.pl. Informacje przekazywane są za pośrednictwem stron www gmin 

zrzeszonych w stowarzyszeniu tj. Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany a także 

portalu społecznościowym Facebook. Poszczególne etapy realizacji zadań publikujemy w 

spacje lnie założonej grupie dyskusyjnego na portalu Facebook gdzie z innymi  LGD’ami 

partnerskimi zamieszczamy informacje. 

 Szczegółowe informacje na temat realizacji poszczególnych etapów projektu jak 

również sprawy techniczne związane z kursami zawodowymi i udzielanym doradztwem 

można również uzyskać bezpośrednio w biurze Lokalnego Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości w Połańcu ul. Ruszczańska 27, tel. 15 8650 216.  

 

 

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły rozpoczęła również spotkania z 4 

pozostałymi Lokalnymi Grupami Działania  celem podpisania wspólnej umowy partnerskiej 

na projekt współpracy o charakterze regionalnym. Utworzono akronim projektu który nazywa 

się ŚWiAT (Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka). Zaplanowano złożenie 

wspólnego wniosku o otrzymanie pomocy w IV kwartale 2019 r. 

 

 

 

http://www.dorzeczewisly.pl/
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Załącznik nr 2 
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1.1.5 Kreator przedsiębiorczości 

Wskaźnik produktu - liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym współpracy 

międzynarodowej: 1 (aktualny stan wykonania: 0, projekt realizowany w trakcie) 

Wskaźnik rezultatu - liczba projektów współpracy skierowanych do następujących grup 

docelowych: przedsiębiorcy, grupa defaworyzowana: 1 (aktualny stan wykonania: 0) 

 

1.2.7 Tworzenie, oznakowanie i promocja szlaków turystycznych  

Wskaźnik produktu - liczba zrealizowanych projektów współpracy: 1  

(aktualny stan wykonania: 0) 

Wskaźnik rezultatu - liczba projektów współpracy skierowanych do następujących grup 

docelowych: przedsiębiorcy, grupa defaworyzowana, turyści: 1 (aktualny stan wykonania: 0) 

 

Szkolenia pracowników biura  

 

W analizowanym kwartale nie odbyło się żadne szkolenie. 

 

Działania związane z animacją lokalną 

 

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły stosuje różne formy do promowania i partycypacji 

przy wdrażaniu LSR: 

 m.in. prasa lokalna "Nowiny z łubnickiej gminy", Gazeta lokalna "Kosynier", 

 portal internetowy 

 portal społecznościowy Facebook, 

 usługę Live Chat’a na stronie www, 

 kampania informacyjna na stronie internetowej, i stronach www gmin zrzeszonych, 

 kampania informacyjna w postaci ogłoszeń w siedzibach partnerów gmin. 

 kampania informacyjna: plakaty o naborach i rozpowszechnianie w obszarze, 
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 stoiska informacyjno-konsultacyjne na wydarzeniach gminnych, konferencjach, 

targach, 

 działania w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników biura, 

 dyżur koordynatorów gminnych w poszczególnych gminach zrzeszonych w LGD, 

 przekazywanie bieżących informacji na temat wsparcia. Poczta tradycyjna oraz  

e-mailowa - informacje wysyłane do lokalnych instytucji, urzędów oraz ośrodków,  

 współpraca z partnerami w przekazywaniu informacji na temat ofert wsparcia  

 pełne indywidualne doradztwo.  
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Realizacja planu komunikacyjnego 

 

Lp. Metody komunikacji Osiągany wskaźnik 

Raz w roku 

w latach 

2017–2022 

1. 
Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w siedzibach 

instytucji użyteczności publicznej. 

Liczba instytucji, 

w których 

umieszczono 

ogłoszenie 

0 

2. Artykuły na stronie internetowej LGD. 

Liczba artykułów na 

stronie internetowej  

stowarzyszenia 

21 

3. 
Artykuły na stronach internetowych urzędów gmin  

z linkiem do www LGD. 

Liczba 

zamieszczonych 

artykułów 

25 

4. 
Artykuły na profilu LGD na portalu 

społecznościowym. 

Liczba osób, które 

zobaczyły artykuł 
50 

5. 
Prezentacja informacji podczas wydarzeń na obszarze 

LGD. 
Liczba wydarzeń 0 

6. 

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych 

beneficjentów (grupy docelowej) konkursu w każdej 

gminie LGD. 

Liczba osób, która 

wzięła udział  

w spotkaniach 

0 

7. 
Dyżur koordynatora LGD w poszczególnych gminach 

w wyznaczonych terminach. 

Liczba osób 

korzystająca  

z doradztwa podczas 

dyżuru 

30 

8. Ulotka informacyjna dystrybuowana na obszarze LGD. 

Ilość 

rozdysponowanych 

ulotek 

0 

9. Informacja i doradztwo w siedzibie LGD. 

Liczba osób 

korzystająca 

z doradztwa 

80 

10. Kontakt poprzez rozmowę telefoniczną Liczba osób 80 
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Realizacja wskaźników produktu i rezultatu z zakresu animacji lokalnej 

 
 

1.1.1 Dobre praktyki w zakresie przedsiębiorczości – przykłady działań 

Wskaźnik produktu - Liczba spotkań informacyjno – konsultacyjnych LGD z mieszkańcami: 5 

(aktualny stan wykonania: 11 ) 

Wskaźnik rezultatu – Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-

konsultacyjnych: 100 (aktualny stan wykonania: 154) 

 

 

1.2.2 Wydarzenie podsumowujące i nagradzające najaktywniejszych mieszkańców 

Wskaźnik produktu – Liczba wydarzeń: 5 (aktualny stan wykonania: 3) 

Wskaźnik rezultatu – Liczba uczestników wydarzeń: 50     

(aktualny stan wykonania: 44) 

 


