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Raport kwartalny z zakresu animacji lokalnej  

i projektów współpracy  

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły  

na lata 2016-2023 

 

I kwartał 2019 r. 

 

 

 

Sporządził: 

Dyrektor biura Zarządu Łukasz Orłowski 
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realizacja planu komunikacyjnego 
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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” uruchomiła  

i wyposażyła w odpowiedni sprzęt Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, 

dofinansowanego ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Bezpłatna pomoc związana z wieloma aspektami prowadzenia własnego biznesu, 

wsparcie doradcze przy rejestracji działalności gospodarczej oraz szereg szkoleń – to tylko 

część oferty, jaką przedsiębiorcom i osobom chcącym otworzyć własną działalność, chce 

zapewnić Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Połańcu. 

Głównym celem utworzenia LCWP jest świadczenie usług dla 

przedsiębiorców w postaci doradztwa księgowo-podatkowego, z 

pozyskiwania funduszy unijnych oraz prawnych, które 

zaplanowaliśmy w II etapie, aczkolwiek w tym miesiącu zostaną 

opublikowane zapytania ofertowe w celu zatrudnienia na podstawie 

umowy zlecenia ekspertów, którzy świadczyć będą w/w usługi w 

LCWP LGD - Dorzecze Wisły. 

W ramach zorganizowania LCWP zakupiony został sprzęt i urządzenia oraz materiały 

biurowe, które wykorzystywane są w ramach realizacji poszczególnych zadań w projekcie. 

Została przeprowadzona kampania zachęcająca do wzięcia udziału w naszym projekcie. 

Opracowano formularze i regulaminy. Zostały również w tym celu zaprojektowane  

i wydrukowane ulotki promocyjne oraz plakaty, które rozdysponowane zostały na naszym 

obszarze. 

W chwili obecnej jesteśmy na etapie realizacji zaplanowanych w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym szkoleń dla uczestników biorących udział w projekcie. Zostało 

zrekrutowanych 15 osób, które wezmą udział w cyklu szkoleń. Po odbytych szkoleniach, 

zgodnie z harmonogramem uczestnicy wypełnią test z wiedzy pozyskanej podczas szkoleń 

tematycznych, a po rozmowie z doradcą zawodowych / psychologiem w oparciu o wyniki 
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wyselekcjonowanych zostanie 10 osób, które w III etapie skierowane zostaną do odbycia 

kursów zawodowych. 

 Cała dokumentacja projektowa zamieszczona została na naszej stronie internetowej 

www.dorzeczewisly.pl w zakładce KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 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 projektu można uzyskać w biurze Lokalnego 

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

na stronie www.dorzeczewisly.pl. 

 

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) 

 

 

 

 

 

http://www.dorzeczewisly.pl/
http://www.dorzeczewisly.pl/


 
 
 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel projektu: Wdrażanie LSR 

4 | S t r o n a  
 

 

Szkolenia pracowników biura  

 

W analizowanym kwartale odbyło się szkolenie z prawnych aspektów funkcjonowania 

organizacji pozarządowych, zakładania działalności gospodarczej oraz działalności jednostek 

sektora finansów publicznych. 

Szkolenie odbyło się w Zawidzy w dn. 7 lutego 2019 r.  

Szkolenie dla członków Rady LGD, Zarządu i pracowników biura LGD, łącznie 27 osób, 

wszyscy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia. 

 

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, 

 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: 2) 

Wskaźnik rezultatu – Liczba uczestników wydarzeń: 50     

(aktualny stan wykonania: 41) 

 


