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7Wprowadzenie

Poradnik,.który.mają.Państwo.przed.sobą,.opisuje.przebieg.realizacji.projektu.na.terenie.powiatu.miń-
skiego.wraz.z.wynikami.ewaluacji.i.rekomendacjami.dla.innych.powiatów.wdrażających.programy.roz-
woju. przedsiębiorczości .. Na. podkreślenie. zasługuje. fakt,. że. realizowany. od. 01 .08 .2014. r .. do.
30 .06 .2015.r ..projekt.był.innowacyjny.pod.wieloma.względami ..Umożliwił.bowiem.wdrożenie.nowych,.
modelowych.rozwiązań.w.zakresie.procedur.realizacji.lokalnej.polityki.gospodarczej.na.terenie.powiatu.
mińskiego,.w.województwie.mazowieckim ..Innowacyjne.rozwiązania.były.możliwe,.ponieważ.przy.ich.
przygotowaniu.zastosowano.zasady.modelu.współpracy.pomiędzy.JST.a.NGO ..Przywołany.model.jest.
po.prostu.systemowym.podejściem.do.zagadnienia.współpracy.pomiędzy.samorządem.terytorialnym.
a.trzecim.sektorem ..Najważniejsze.jest.jednak.to,.że.wykorzystuje.on.trzy.płaszczyzny.współpracy:.w.za-
kresie.tworzenia.polityk.publicznych,.ich.realizacji.oraz.tzw ..infrastruktury.współpracy ..Projekt.jest.przy-
kładem.realizacji.zasad.wyrażonych.w.modelu .

Grupę.docelową.projektu.stanowili.przedstawiciele.lokalnego.biznesu,.będący.członkami.NGO.działa-
jących.na.terenie.powiatu.oraz.administracja.publiczna,.w.tym.władza.i.pracownicy.urzędów.szczebla.
gminnego.i.powiatowego .

Celem.poradnika.jest.przedstawienie.etapów.realizacji.projektu.wraz.z.jego.ewaluacją ..Niezwykle.istot-
ne.są.także.rekomendacje.i.wskazanie.dobrych.praktyk.wypracowanych.podczas.trwania.projektu,.któ-
re.mogą.posłużyć.innym.powiatom.przy.budowaniu.narzędzi.wspierających.przedsiębiorczość ..Pokazu-
jąc.poszczególne.etapy.życia.projektu,.starałam.się.uwypuklić.te.działania,.które.miały.dla.niego.i.jego.
uczestników.charakter.zwrotny ..

Należy.pamiętać,.że.efektem.podejmowanych.działań.projektowych.jest.wzrost.efektywności.mecha-
nizmów. konsultacyjnych. i. współpracy. z. partnerami. społecznymi. i. organizacjami. pozarządowymi.
w.zakresie.stanowienia.i.realizacji.polityk.publicznych.i.regulacji.prawnych ..Co.więcej,.wypracowane.
podczas.projektu.mechanizmy.współpracy.zaowocowały. integracją.środowiska.biznesowego.w.po-
wiecie.mińskim .

Dziś,.po.wielu.latach.doświadczeń.realizacji.projektów.unijnych,.już.nikogo.nie.trzeba.przekonywać,.że.
ewaluacja.1.jest.niezwykle.istotna.w.prawidłowej.realizacji.każdego.projektu ..Sposoby.wdrażania.i.mo-
nitorowania.postępów.w.realizacji.rekomendacji.z.niej.wynikające.są.także.bardzo.ważne.i.–.co.najważ-
niejsze. –. oparte. na. skodyfikowanym. modelu. wdrażania.2 .. Istotne. oczywiście. jest. także. zarządzanie.
projektem.oraz.jego.promocja.i.upowszechnianie.wiedzy.na.temat.rezultatów .

1. Zasady.prowadzenia.ewaluacji.określone.zostały.w.rozporządzeniach.krajowych.i.unijnych ..Por ..rozporządze-
nie.Rady.nr.1083/2006.ustanawiające.przepisy.ogólne.dotyczące.EFRR,.EFS.oraz.FS.(artykuł.47.pkt.3).oraz.
ustawa.o.zasadach.prowadzenia.polityki.rozwoju.(art ..17) .

2. Model.wdrażania.rekomendacji.mogą.Państwo.znaleźć.na.stronie:.http://www .efs .gov .pl/AnalizyRaportyPod-
sumowania/Strony/default .aspx#zakladka=3 .

Wprowadzenie
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Najważniejsze.jednak.jest.to,.że.poradnik.zawiera.zestaw.praktycznych.rozwiązań,.z.których.mogą.Pań-
stwo.skorzystać,.tworząc.lokalne.programy.rozwoju.przedsiębiorczości,.przygotowując.strategie.rozwo-
ju.gospodarczego.w.powiecie.czy.gminie,.budując.partnerstwa.lokalne.i.wybierając.grupę.interesariu-
szy,.z.którymi.chcielibyście.Państwo.zbudować.modelowe.rozwiązania.wspierające.przedsiębiorczość.na.
Waszym.terenie .

Anita Frankowiak
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1
Charakterystyka projektu

Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w powiecie 
mińskim

źródło.
finansowania

85%.stanowią.środki.dotacji.rozwojowej.pochodzące.z.EFS.
15%.stanowią.środki.dotacji.celowej.pochodzące.z.budżetu.państwa

program Program.Operacyjny.Kapitał.Ludzki

priorytet V ..Dobre.rządzenie

działanie 5 .4 ..Rozwój.potencjału.trzeciego.sektora

poddziałanie 5 .4 .2 ..Rozwój.dialogu.obywatelskiego

okres.realizacji 01 .08 .2014.r .–.30 .06 .2015.r .

beneficjent Fundacja.Europejskie.Centrum.Przedsiębiorczości.

obszar.realizacji województwo.mazowieckie.powiat.miński

cel.ogólny Wypracowanie.modelowego.rozwiązania.w.zakresie.poprawy.jakości.i.zakresu.współpracy.
samorządu.powiatowego.oraz.NGO.w.zakresie.przygotowania.jednej.z.lokalnych.polityk.
publicznych.–.polityki.gospodarczej.(na.przykładzie.powiatu.mińskiego)

cele.szczegółowe Wzrost.o.20%.potencjału.organizacyjnego.i.merytorycznego.obu.stron.dialogu.(samorząd.
–.NGO).działających.na.terenie.powiatu.mińskiego,.niezbędnego.do.wypełniania.obo-
wiązków.związanych.ze.współpracą.międzysektorową.w.zakresie.przygotowania.i.realizacji.
lokalnej.polityki.gospodarczej.do.czerwca.2015.r .

Wypracowanie.narzędzi,.programów,.standardów.i.procedur.niezbędnych.do.przygotowa-
nia.i.realizacji.lokalnej.polityki.gospodarczej.na.terenie.powiatu.mińskiego.do.czerwca.
2015.r .

Wzrost.o.20%.wiedzy.mieszkańców.powiatu.mińskiego.nt ..współpracy.JST.z.NGO.w.zakre-
sie.realizacji.lokalnych.polityk.publicznych,.w.tym.polityki.gospodarczej.i.wynikających.
z.tego.korzyści.do.czerwca.2015.r .

Wzrost.o.20%.wiedzy.mazowieckich.przedstawicieli.NGO.i.JST.spoza.powiatu.modelowe-
go.w.zakresie.współpracy.międzysektorowej.w.zakresie.przygotowywania.i.realizacji.lokal-
nej.polityki.gospodarczej.do.czerwca.2015.r .

grupa.docelowa Przedstawiciele.lokalnego.biznesu,.będący.członkami.NGO.działających.na.terenie.po-
wiatu.mińskiego;.administracja.publiczna:.w.tym.władza.i.pracownicy.urzędów.szczebla.
gminnego.i.powiatowego
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1.1. Zadania projektowe

Zadania.projektowe.zostały.rozdzielone.pomiędzy.Lidera.a.Partnerów .

Do zadań Lidera (Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Warszawa) 
w projekcie należały:
1. Zarządzanie.projektem

2. Promocja.projektu.

3. Kampania.informacyjna

4. Rekrutacja.uczestników.projektu.(razem.z.partnerami)

5. Obsługa.administracyjna.

6. Obsługa.finansowa

7. Obsługa.techniczna

8. Wzmocnienie.potencjału.infrastrukturalnego.NGO.reprezentujących.lokalny.biznes

9. Powołanie.Grupy.Roboczej.ds ..Przygotowania.Lokalnego.Programu.Rozwoju.Przedsiębiorczości

10. Przygotowanie.wizyty.studyjnej.do.Niemiec

11. Organizacja.szkoleń.i.wybór.kadry.szkoleniowej.

12. Opracowanie.dokumentu.diagnozy.gospodarczej.i.otoczenia.zewnętrznego.dla.powiatu.mińskiego

13. Opracowanie.dokumentu.nt ..wizerunku.przedsiębiorców.w.powiecie.mińskim

14. Przygotowanie.i.opracowanie.lokalnego.programu.rozwoju.przedsiębiorczości.dla.powiatu.mińskiego

15. Przygotowanie.poradnika.dotyczącego.diagnozowania.i.rozwiązywania.lokalnych.problemów.go-
spodarczych

16. Wydanie.obu.części.poradnika.w.wersji.drukowanej

17. Wybór.eksperta.przygotowującego.procedury.i.schematy.tworzenia.dokumentów.planistycznych

18. Sprawozdawczość

19. Rozliczenie.projektu

Partner projektu 1. (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie) był odpowiedzialny za:
1. Zaplecze.eksperckie.w.zakresie.problematyki.gospodarczej

2. Promocję.efektów.projektu.wśród.samorządów.województwa.mazowieckiego

3. Konsultacje.i.doradztwo.dla.personelu.w.zakresie.rynku.pracy

4. Dostarczenie.wyników.badań.Mazowieckiego.Obserwatorium.Rynku.Pracy

Partner projektu 2. (Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa) 
był odpowiedzialny za:
1. Powołanie.i.animację.Lokalnej.Rady.Gospodarczej

2. Opracowanie.dokumentu.diagnozy.nt ..rynku.pracy.w.powiecie.mińskim.

3. Przygotowanie.poradnika.dotyczącego.diagnozowania.i.rozwiązywania.problemów.lokalnego.ryn-
ku.pracy



Charakterystyka projektu 11

Praktycznie rzecz biorąc

4. Wydanie.obu.części.poradnika.w.wersji.online

5. Opracowanie.treści.poradnika.zawierającego.przebieg.realizacji.przedsięwzięcia.na.terenie.powia-
tu.mińskiego.wraz.z.wynikami.ewaluacji.i.rekomendacjami.dla.innych.powiatów.wdrażających.lo-
kalne.programy.rozwoju.przedsiębiorczości

6. Organizację.Mińskiego.Dnia.Przedsiębiorczości

7. Przygotowanie.i.obsługę.konsultacyjnej.platformy.multimedialnej

Partner Wspierający (Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim) 
był odpowiedzialny za:
1. Prowadzenie.biura.lokalnego

2. Działania.promocyjne.na.terenie.powiatu

3. Wsparcie.w.procesie.rekrutacji

4. Organizację.naboru.do.Grupy.Roboczej.i.Lokalnej.Rady.Gospodarczej

1.2. Charakterystyka uczestników 

Grupę.docelową.stanowili.przedstawiciele.lokalnego.biznesu,.będący.członkami.NGO.działających.na.
terenie.powiatu.mińskiego.oraz.administracja.publiczna,.w.tym.władza.i.pracownicy.urzędów.szczebla.
gminnego.i.powiatowego ..Skład.uczestników.projektu.został.dobrany.na.podstawie.zasad.wynikających.
z.„Modelu.współpracy.administracji.publicznej.i.organizacji.pozarządowych”.3 ..Zaproponowany.w.pro-
jekcie.model.współpracy.pomiędzy.JST,.LRG.a.NGO.jest.w.pewnym.sensie.innowacją.społeczną,.po-
nieważ.odpowiada.nie.tylko.na.propozycje.zapisane.w.dokumentach.strategicznych.na.poziomie.unij-
nym. i. krajowym,. ale. także. wykracza. w. swoich. założeniach. poza. powielanie. dawnych. rozwiązań.
i.procedur,.pokazując.jednocześnie.bardziej.efektywne.i.innowacyjne.rozwiązania .

Uczestnicy.projektu.byli.rekrutowani.do.dwóch.niezależnych,.ale.współdziałających.ze.sobą.grup:.Lo-
kalnej.Rady.Gospodarczej.(LRG).mającej.charakter.doradczy.w.zakresie.diagnozowania.i.wypracowy-
wania.rozwiązań,.razem.z.samorządem.powiatowym,.problemów.gospodarczych.oraz.Grupy.Roboczej.
wspierającej.proces.powstawania.Lokalnego.Programu.Rozwoju.Przedsiębiorczości.(LPRP).w.powiecie.
mińskim ..Wybrane.osoby.musiały.spełnić.określone.kryteria.formalne ..

W.przypadku.LRG.nabór.odbywał.się.poprzez.upublicznienie.przez.starostę.informacji.o.tworzeniu.grupy ..
Członkiem.Rady.mógł.zostać.każdy.przedstawiciel.przedsiębiorstwa.lub.osoba.prowadząca.działalność.
gospodarczą,.która.była.zrzeszona.w.jednej.z.organizacji.pozarządowych.działających.na.terenie.powia-
tu.reprezentującej.środowiska.gospodarcze,.działająca.na.ich.rzecz.lub.wspierająca.przedsiębiorczość .

Członkami.Grupy.Roboczej. (GR).mogły.zostać.osoby.zatrudnione.w.organizacji.pozarządowej. (lub. jej.
członkowie).działającej.na.rzecz.rozwoju.gospodarczego.lub.reprezentanci.administracji.samorządowej.
w.powiecie.mińskim .. Istotne.było. także.kryterium.merytoryczne ..Musiały.być. to.osoby.zaangażowane.
społecznie,.z.dużym.potencjałem.w.zakresie.działań.wspierających.przedsiębiorczość,.z.ukończonymi.stu-
diami.i.szkoleniami.w.zakresie.zbieżnym.z.tematami.podejmowanymi.przez.GR ..Uczestnikami.przedsię-
wzięcia.byli.także.mieszkańcy.powiatu.mińskiego,.którzy,.podczas.trzynastu.spotkań.terenowych,.mogli.
zapoznać.się.z.założeniami.programu.rozwoju.przedsiębiorczości.i.co.więcej.partycypować.w.ostatecznym.
kształcie. dokumentu .. Na. podkreślenie. zasługuje. fakt,. że. od. samego. początku. działań. projektowych.
uczestnicy.intensywnie.zaangażowali.się.w.proces.dyskusji.nad.rozwojem.przedsiębiorczości.w.powiecie .

3. Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych ..Za:.http://www .pozytek .gov .pl/files/
Biblioteka/BPP/model_wspolpracy .pdf .
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Print.screen.strony.WWW.powiatu.mińskiego.–.zapowiedź.realizacji.projektu

Print.screen.strony.WWW.powiatu.mińskiego.z.zapowiedzią.naboru.do.Lokalnej.Rady.Gospodarczej

Projektując.dobór.uczestników,.zadbano.także,.by.w.projekcie.znaleźli.się.reprezentanci.różnych.gmin.
powiatu.mińskiego ..Wdrożone.zostały.także.działania.wyrównawcze.na.rzecz.zwiększenia.udziału.ko-
biet.w.projekcie,.z.uwagi.na. ich.niski.udział.w.ciałach.decyzyjnych.zarówno.po.stronie.administracji.
samorządowej,.jak.i.organizacji.pozarządowych .
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1.3. Charakterystyka działań

Projekt.był.złożony.z.wielu.działań,.które.w.sposób.kompleksowy.miały.się.przyczynić.do.wypracowania.
modelowego.rozwiązania.w.zakresie.poprawy.jakości.współpracy.samorządu.powiatowego.oraz.NGO.
w.zakresie.przygotowania.lokalnego.programu.rozwoju.przedsiębiorczości.oraz.wypracowania.modelu.
polityki.gospodarczej.w.powiecie.mińskim ..Działania.projektowe.zostały.podzielone.na.zadania .. Ich.
układ.4.przedstawia.się.następująco:

Zadanie 1. Kampania informacyjna 

Grudzień.2014. r .. był. czasem.pierwszych.działań. informacyjnych. i.medialnych .. Zredagowany. został.
artykuł. prasowy. dotyczący. realizacji. projektu. w. powiecie. mińskim. pt .. „Lider. zmian. gospodarczych”.
i.zlecono.jego.publikację.w.najbardziej.popularnych.tytułach.prasowych.na.obszarze.powiatu ..Były.to:.

„Tygodnik.Siedlecki”.–.nakład.25.tys ..egz .,.dystrybucja.w.7.powiatach,.ok ..11.tys ..odwiedzin.dzien-
nie.w.Internecie;.
„Nowy.Dzwon”.–.nakład.15. tys ..egz .,.dystrybucja.w.7.powiatach,.ok ..8. tys ..odwiedzin.dziennie.
w.Internecie;.
„Co.słychać?”.–.nakład.7.tys ..egz .,.dystrybucja.–.powiat.miński. i.ościenne,.ok ..1600.odwiedzin.
dziennie.w.Internecie ..

Łącznie artykuły dotarły do 47 tys. czytelników prasy i 514,600 internautów 
z powiatu mińskiego i ościennych. 

Na.stronach.gmin.i.powiatu.zostały.umieszczone.banery.promujące.projekt.wraz.z.informacją.o.uru-
chamianej.platformie.konsultacyjnej ..Poniżej.kilka.przykładów.dobrych.praktyk.w.tym.zakresie .

Strona.główna.gazety.„Co.słychać?”.w.wydaniu.online.z.artykułem.nt ..projektu

4. Zadania.na.podstawie.danych.z.Fundacji.Europejskie.Centrum.Przedsiębiorczości.(lider.projektu) .
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Strona.gminy.Cegłów.–.informacja.o.projekcie.

Strona.gminy.Dębe.Wielkie.z.informacją.nt ..trwających.od.maja.do.czerwca.2015.r ..konsultacji.społecznych.
związanych.z.przygotowanym.lokalnym.programem.rozwoju.przedsiębiorczości.

Pamiętając.o.modelowych.rozwiązaniach,.we.wszystkich.artykułach.zostały.zamieszczone.informacje.
nt ..działań.projektowych.zmierzających.do.wzmocnienia.pozycji.kobiet.w.dialogu.międzysektorowym ..
Teksty.są.więc.nie.tylko.odpowiedzią.na.zasadę.równości.szans.i.płci,.ale.także.podkreślają.istotną.rolę.
kobiet.w.życiu.społecznym.i.gospodarczym.regionu .
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Zadanie 2. Wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego NGO reprezentujących 
lokalny biznes 

W.zakresie.tego.zadania.zostały.zrealizowane.dwa.spotkania ..Pierwsze,.z.władzami.samorządowymi.
Mińska.Mazowieckiego.w.siedzibie.lidera,.podczas.którego.zdiagnozowano.potencjał.organizacji.poza-
rządowych.działających.na.terenie.powiatu,.oraz.kolejne,.w.Starostwie.Powiatowym.w.Mińsku,.podczas.
którego.omówiono.działania.przygotowawcze,.związane.z.uruchomieniem.działań.projektowych .

Strona.Urzędu.Miejskiego.w.Kałuszynie.z.informacją.nt ..trwających.od.maja.do.czerwca.2015.r ..konsultacji.
społecznych.związanych.z.przygotowanym.lokalnym.programem.rozwoju.przedsiębiorczości.

Informacja.o.zakupie.sprzętu.i.realizacji.projektu.umieszczona.na.stronie.powiatu.



Rozdział 116

Realizując.zadanie.wzmocnienia.potencjału.infrastrukturalnego,.lider.projektu.kupił.sprzęt.komputero-
wy.(5.laptopów.Lenovo.wraz.z.oprogramowaniem.oraz.5.urządzeń.wielofunkcyjnych.XEROX).i.przeka-
zał.go.organizacjom.pozarządowym.biorącym.udział.w.projekcie ..Słabo.wyposażone.dotychczas.NGO.
otrzymały.konkretne.wsparcie.techniczne ..W.ten.sposób.została.zrealizowana.3.płaszczyzna.współpra-
cy.wynikająca.z.modelu,.a.odnosząca.się.do.tworzenia.warunków.współpracy,.poprzez.podnoszenie.
jakości.infrastruktury.technicznej .

Informacja.o.przekazaniu.sprzętu.NGO.w.ramach.realizowanego.projektu.

Zadanie 3. Powołanie Grupy Roboczej ds. Przygotowania Lokalnego Programu 
Rozwoju Przedsiębiorczości 

Tryb.powoływania.członków.grupy.był.jawny ..Informacje.na.ten.temat.zostały.upublicznione.na.stro-
nach.urzędowych.powiatu.i.gmin ..Gdy.procedura.naboru.do.grupy.roboczej.została.ustalona,.zaplano-
wano.termin.spotkania.inauguracyjnego ..

Grupa.Robocza.(GR).w.tym.projekcie.pełniła.funkcję.doradczą.i.konsultacyjną ..Jej.funkcjonowanie.
było.także.związane.z.cyklem.szkoleń.poświęconych.polityce.gospodarczej.i.lokalnemu.rynkowi.pracy ..
Zgodnie.z.założeniami.wstępnymi.projektu.członkowie.grupy.opracowywali.założenia.Lokalnego.Pro-
gramu.Rozwoju.Przedsiębiorczości.(LPRP) ..Podczas.8 ..warsztatów.przygotowane.zostały.wstępne.za-
łożenia.LPRP .

Nabór.do.Grupy.Roboczej.został.przeprowadzony.na.początku.projektu ..Na.potrzeby.rekrutacji.zostały.
umieszczone.informacje.dotyczące.działań.wyrównawczych.w.kontekście.równości.szans.płci ..W.doku-
mentacji. rekrutacyjnej. podkreślono. stosunek. udziału. kobiet. do. mężczyzn. co. najmniej. na. poziomie.
40.:.60 ..W.procesie.rekrutacji.uwzględniona.została.także.równość.szans.kobiet.i.mężczyzn,.a.na.jej.
podstawie,.a.także.pod.względem.merytorycznym.i.formalnym,.do.udziału.w.projekcie.zakwalifikowano.
7.kobiet.oraz.9.mężczyzn ..Podczas.przeprowadzenia.wyboru.kandydatów.uwzględniono.liczbę.kobiet,.
które.wezmą.udział.w.projekcie ..Spotkanie.inauguracyjne.Grupy.Roboczej,.złożonej.z.16.przedstawicie-
li.organizacji.pozarządowych.działających.w.obszarze.biznesu.oraz.lokalnej.administracji,.odbyło.się.
w. Mińsku. Mazowieckim .. Wtedy. też. GR. poznała. tzw .. dobre. praktyki. partycypacyjne. funkcjonujące.
w.krajach.Europy.Zachodniej .
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Podczas.ośmiu.spotkań.grupy.poddano.pod.dyskusję.wszystkie.dokumenty.pomocnicze.służące.przygo-
towaniu.Lokalnego.Programu.Rozwoju.Przedsiębiorczości.w.powiecie.mińskim ..Należą.do.nich.opraco-
wania. specjalistyczne.w. zakresie:.diagnozy.gospodarczej. i. otoczenia. zewnętrznego,.diagnozy. rynku.
pracy.i.wizerunku.przedsiębiorców.w.powiecie.mińskim.(złożone.w.siedzibie.Fundacji.Europejskie.Cen-
trum.Przedsiębiorczości.–.EuCP) ..Są.to.dokumenty.pomocnicze.przy.tworzeniu.LPRP .

Kolejnym.działaniem.wynikającym.z.zadania.nr.3.było.zorganizowanie.wyjazdu.studyjnego.do.Niemiec,.
podczas.którego.członkowie.GR.mieli. szansę.zapoznać.się.z.modelowymi.rozwiązaniami.w.zakresie.
współpracy.NGO.z.JST.(realizacja.płaszczyzny.1 ..z.modelu.współpracy.–.współpraca.w.zakresie.two-
rzenia.polityk.publicznych) ..Uczestnicy.pojechali.więc.do.Saarbrucken.k ..Frankfurtu.nad.Menem,.w.celu.
zapoznania.się.z.najlepszymi.praktykami.współpracy.na.linii.administracja.–.biznes,.służącymi.rozwo-
jowi.gospodarczemu.i.tworzeniu.miejsc.pracy ..Przewidziano.wiele.spotkań.z.przedstawicielami.lokalnej.
administracji.i.NGO,.w.tym.wizytę.w.regionalnym.Ministerstwie.Gospodarki,.Izbie.Przemysłowo-Han-
dlowej,.Agencji.Rozwoju.Gospodarczego,.Ratuszu,.Hucie.Żelaza,.a.także.w.stowarzyszeniu.AKW.–.naj-
większej.organizacji.pozarządowej.w.regionie .

Saarbrucken.to.miasto.w.zachodniej.części.Niemiec.przy.granicy.z.Francją ..Liczy.177.tys ..mieszkańców.
i. jest.stolicą.kraju.związkowego.Saara ..Pełni.rolę.głównego.ośrodka.gospodarczego.Zagłębia.Saary.
z.wiodącymi.gałęziami.przemysłu,.takimi.jak:.hutnictwo.żelaza,.górnictwo.węgla.kamiennego,.przemysł.
maszynowy,.metalowy,.elektrotechniczny,.włókienniczy,.spożywczy,.poligraficzny,.precyzyjny.i.chemicz-
ny ..W.mieście.działa.port.lotniczy.oraz.uniwersytet.5 ..Kraj.związkowy.Saara.pod.względem.powierzchni.
jest. najmniejszym. landem. spośród. wszystkich. tzw .. terytorialnych. krajów. związkowych. Niemiec .. Po-
wierzchnia.wynosi.zaledwie.2569,7.m2 ..Kraj.zamieszkuje.ok ..1.mln.osób,.graniczy.z.Francją.i.Luksem-
burgiem.6 ..„Najważniejszą.branżą.gospodarczą.jest.przemysł.motoryzacyjny ..W.kraju.Saary.są.produ-
kowane.m .in ..samochody.marki.Ford.(Saarlouis) ..Ponadto.bardzo.silny.jest.też.przemysł.dostawczy.do.
produkcji.aut ..W.kraju.Saary.znajdują.się.następujące.duże.zakłady.produkcyjne:.Bosch,.INA,.Michelin.
(Homburg),.ZF.Getriebe.(Saarbrücken).oraz.firma.Eberspächer.(Neunkirchen) ..Drugą.pod.względem.
znaczenia.branżą.jest.hutnictwo.żelaza.i.stali.(szczególnie.na.potrzeby.motoryzacji),.gdyż.są.tu.zlokali-
zowane.złoża.surowców.naturalnych.jak:.rudy.żelaza.i.węgiel.kamienny ..Największe.zakłady.hutnicze.
to:.Saarstahl.oraz.Dillinger.Hüttenwerk ..W.dalszym.ciągu.dużą.rolę.odgrywa.górnictwo.węgla.kamien-
nego,.choć.obecnie.czynne.są.tylko.dwie.kopalnie.(Bergwerk.Saar.i.RAG.Deutsche.Steinkohle) ..Inne,.
znaczące.w.tym.landzie.branże.to:.przemysł.ceramiczny.reprezentowany.przez.producenta.glazury.i.te-
rakoty.Villeroy.&.Boch.oraz.informatyczny.reprezentowany.m .in ..przez.SAP.oraz.IDS.Scheer.7” ..

Podstawową.formą.organizacji.przedsiębiorstw.na.terenie.kraju.jest.Izba.Przemysłowo-Handlowa.(IPH) ..
Wśród.zadań.Izb.Przemysłowo-Handlowych.na.uwagę.zasługiwały.te,.które.można.byłoby.zaimplemen-
tować.na.terenie.powiatu.mińskiego ..Uwaga.Grupy.Roboczej.zwrócona.była.na.następujące.obszary:

„1.. .Izby.Przemysłowo-Handlowe.biorą.udział.w.procesie kształtowania opinii.w.odniesieniu.do.poli-
tyki.gospodarczej.oraz.do.polityki.w.zakresie.prawa.na.wszystkich.szczeblach.administracji.pań-
stwowej ..W.ścisłej.współpracy.z.samorządami.gmin.w.swoim.regionie.przedstawiają.swoje.stanowi-
sko.w.odniesieniu.do:

.• planów.budżetowych.samorządów,.

.• stawek.podatku.od.prowadzenia.działalności.gospodarczej,

.• planów.zabudowy,.

.• planów.rozwoju.miast,.

.• inwestycji.w.infrastrukturę.oraz.ochronę.środowiska .

5. http://encyklopedia .pwn .pl/haslo/Saarbruecken;3970838 .html .
6. https://kolonia .trade .gov .pl/pl/germany/article/detail,1947,Kraj_Saary .html .
7. Ibidem .
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2. Izby.udzielają,.skupionym.w.nich.przedsiębiorstwom,.różnych form wsparcia ..W.pierwszym.rzę-
dzie.poprzez. informacje.na. łamach.czasopism,.ponadto.poprzez.okólniki,.broszury.na.aktualne.
tematy.oraz.poprzez.komunikaty ..Izby.udzielają.również.konkretnych.informacji,.szczególnie.małym.
i.średnim.przedsiębiorstwom,.głównie.w.sferze.prawa.oraz.stosunków.gospodarczych.z.zagranicą ..
Poza.tym.IPH.zajmują.się.ogólnym.doradztwem.m .in ..na.temat.stosunków.gospodarczych.z.zagra-
nicą,.innowacji,.zagadnień.patentowych .

3. Izby.nadzorują.prowadzenie nauki zawodu.w.przedsiębiorstwach ..W.nich.rejestrowane.są.wszel-
kie.umowy.w.zakresie.kształcenia.w.zawodzie ..Przeprowadzają.również.odpowiednie.egzaminy.czę-
ściowe.oraz.końcowe.w.nauce.zawodu ..Wszystkie.niemieckie.przedsiębiorstwa.–.poza.zakładami.
rzemieślniczymi,.osobami.wykonującymi.wolne.zawody.oraz.gospodarstwami.rolniczymi.–.skupio-
nymi.w.innego.typu.organizacjach.–.są.ustawowo.zobligowane.do.członkostwa.w.Izbie.Przemysło-
wo-Handlowej ..

Przynależność.do.Izby.wiąże.się.z.wieloma.korzyściami.dla.przedsiębiorcy.(np ..dostęp.do.banków.da-
nych.–.wpis.do.baz.jest.jednocześnie.potwierdzeniem.posiadania.specjalistycznych.kwalifikacji.w.danej.
dziedzinie.dla.podmiotów.zewnętrznych) .

Izba.pełni.rolę.typowej.instytucji.otoczenia.biznesu,.czyli.pomaga.rozwiązywać.problemy,.z.jakimi.zgłasza-
ją.się.przedsiębiorcy.(np ..pomoc.specjalistów,.pomoc.w.poszukiwaniu.partnerów.lub.kontrahentów,.cza-
sem.dofinansowanie,.inne.formy.wsparcia) ..Zajmuje.się.też.certyfikacją.zawodów/kwalifikacji.(kształcenie.
zawodowe) ..IPH.jest.kontrolowana.przez.lokalny.parlament.firm.(zrzesza.wszystkie.podmioty)”..8 .

Kolejnym.działaniem.w.omawianym.okresie.była.analiza.rozwiązań.z.zakresu.powoływania.i.działania.
rad.gospodarczych.przy.władzach.różnych.jednostek.terytorialnych ..Przygotowane.zostały.założenia.do.
opracowania.regulaminu.działania.Rady.na.terenie.powiatu.mińskiego.(uwzględniające.zasady.równo-
ściowe.w.odniesieniu.do.naboru) .. Przygotowywano. i. omówiono. zakres.badania. Lokalnego. Indeksu.
Współpracy ..Wszystkie działania zmierzały do tego, aby LPRP był dokumentem w pełni użytecz-
nym i oddającym specyfikę gospodarczą powiatu mińskiego, a także by uwzględniał mocne 
i słabe strony oraz szanse i zagrożenia rozwoju gospodarczego na tym terenie.

Zadanie 4. Powołanie i przygotowanie do pełnienia funkcji Lokalnej Rady 
Gospodarczej 

Podczas.spotkań.przedstawicieli.Grupy.Sterującej.ze.Starostą.Powiatu.Mińskiego.omówiono.tryb.powo-
łania. Lokalnej. Rady. Gospodarczej .. Zaprezentowano. zasady. dotychczas. realizowanej. współpracy. ze.
środowiskiem.gospodarczym,. zidentyfikowano. jej.deficyty. i. sformułowano.główne.punkty.dotyczące.
planu.działania.LRG.i.zasad.jej.funkcjonowania ..Rozpoczęto.prace.nad.przygotowaniem.kryteriów.na-
boru ..Przygotowano.również.narzędzia.do.badania.Lokalnego.Indeksu.Współpracy.(LIW) ..LIW.jest.na-
rzędziem.badawczym,.dzięki.któremu.możemy.zdiagnozować.funkcjonujące.obszary.współpracy.po-
między.JST.a.NGO.oraz.skatalogować.trudności.i.wypracować.modelowe.rozwiązania .

Kryterium.formalnym.(była. już.o. tym.mowa),.które.należało.spełnić,.by.zostać.członkiem.LRG,.było.
prowadzenie.działalności.gospodarczej,.reprezentowanie.przedsiębiorstwa.i.członkostwo.w.NGO ..Kry-
terium.merytorycznym.było.zaangażowanie.w.działalność.na.rzecz.rozwoju.gospodarczego,.realizacja.
działań.CSR.(społeczna.odpowiedzialność.biznesu,.zwana.CR.lub.CSR, ang.: Corporate Social Re-
sponsibility).lub.widoczne.osiągnięcia.biznesowe ..Zasady.naboru,.które.zostały.upublicznione.na.stro-
nie.powiatu,.przedstawiają.się.następująco:

8. Wybór.niektórych.zadań.z.wymienionych.na.stronie:.https://berlin .trade .gov .pl/pl/rfnprzewodnik/article/deta-
il,896,Niemiecki_Zwiazek_Izb_Przemyslowych_i_Handlowych .html .. Na. podstawie. raportu. z. wizyty. studyjnej.
(dokument.wewnętrzny.Fundacji.EuCP) .

https://berlin.trade.gov.pl/pl/rfnprzewodnik/article/detail,896,Niemiecki_Zwiazek_Izb_Przemyslowych_i_Handlowych.html
https://berlin.trade.gov.pl/pl/rfnprzewodnik/article/detail,896,Niemiecki_Zwiazek_Izb_Przemyslowych_i_Handlowych.html
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ZASADY NABORU CZŁONKÓW/CZŁONKIŃ DO LOKALNEJ RADY 
GOSPODARCZEJ POWIATU MIŃSKIEGO 9

§ 1. Informacje ogólne
1. Niniejszy.dokument.określa.zasady.naboru.członków/członkiń.do.tworzonej.przy.Starostwie.Powia-

towym.w.Mińsku.Mazowieckim.Lokalnej.Rady.Gospodarczej.(zwanej.w.dalszej.części.dokumentu.
„Radą”) .

2. Rada.jest.organem.opiniotwórczo-doradczym.Starosty.Powiatu.Mińskiego.w.zakresie.kształtowania.
i.opiniowania.działań.samorządu.powiatowego.w.zakresie. tworzenia. i. realizacji. lokalnej.polityki.
gospodarczej.i.wszelkich.działań.zmierzających.do.wspierania.i.rozwoju.przedsiębiorczości.na.tere-
nie.powiatu.mińskiego.(w.zakresie.pozostającym.w.kompetencjach.samorządu.powiatowego) .

3. Rada. zostaje. powołana. jako. element. projektu. „Przygotowanie. modelowego. programu. rozwoju.
przedsiębiorczości.w.Powiecie.Mińskim”.(VIII.2014–VI.2015),.realizowanego.przez.Fundację.Euro-
pejskie.Centrum.Przedsiębiorczości,.Związek.Pracodawców.Warszawy.i.Mazowsza.oraz.Samorząd.
Województwa.Mazowieckiego.(w.imieniu.którego.działa.WUP.w.Warszawie).we.współpracy.z.po-
wiatem.mińskim,.współfinansowanego.ze.środków.Unii.Europejskiej.w.ramach.Europejskiego.Fun-
duszu.Społecznego.w.ramach.Programu.Operacyjnego.Kapitał.Ludzki,.działanie.5 .4 ..Rozwój.po-
tencjału.trzeciego.sektora,.poddziałanie.5 .4 .2 ..Rozwój.dialogu.obywatelskiego ..

4. Działalność.Rady.będzie.kontynuowana.po.zakończeniu.realizacji.projektu.na.zasadach.określo-
nych.w.regulaminie.jej.funkcjonowania,.który.zostanie.przyjęty.na.jednym.z.pierwszych.posiedzeń .

5. Udział.w.pracach.Rady.ma.charakter.nieodpłatny .

6. Biuro.Rady.zlokalizowane. jest.w.siedzibie.Starostwa.Powiatowego.w.Mińsku.Mazowieckim,.ul ..Ko-
ściuszki.3,.05-300.Mińsk.Mazowiecki,.tel .:.25.759-87-00,.Faks:.25.759-87-02.www .powiatminski .pl

§ 2. Zasady naboru
1. Członkiem/członkinią.Rady.może.być. każdy.przedstawiciel/-ka.przedsiębiorstwa,.prowadzącego.

działalność.gospodarczą.na.terenie.powiatu.mińskiego,.który/-a:

1.1. Jest. zrzeszona/-y. w. jednej. z. organizacji. pozarządowych.10. działających. na. terenie. powiatu.
mińskiego,.reprezentujących.środowiska.gospodarcze.lub.działających.na.ich.rzecz,.jak.rów-
nież.na.rzecz.rozwoju.gospodarczego/wspierania.przedsiębiorczości .

1.2. Wybór.członków/członkiń.Rady.(co.najmniej.12.osób).jest.oparty.wyłącznie.na.kryteriach.me-
rytorycznych,.ocenianych.na.podstawie.nadesłanego.formularza.zgłoszeniowego.(stanowią-
cego.załącznik.nr.1.do.niniejszego.dokumentu),.zawierający:

1.2.1. Informacje.metryczkowe.przedsiębiorstwa .

1.2.2. Informacje.wskazujące.na.dotychczasowe.zaangażowanie.firmy.i/lub.jej.przedstawi-
cieli.w.działania.na.rzecz.rozwoju.powiatu.mińskiego.(0–10.pkt) .

1.2.3. Informacje.potwierdzające.osiągnięcia.biznesowe.przedsiębiorstwa.(0–10.pkt) .

1.2.4. Informacje.potwierdzające.realizację.działań.z.zakresu.społecznej.odpowiedzialności.
biznesu.(0–10.pkt) .

9. Przygotowane.i.opracowane.przez.ZPWiM .
10. Oznaczającej.fundację.(art ..3.ust ..2.ustawy.z.24.kwietnia.2003.r ..o.działalności.pożytku.publicznego.i.o.wo-

lontariacie,. Dz .U .. nr. 96,. poz .. 873. ze. zm .). lub. związku,. lub. stowarzyszenia. (w. rozumieniu. art .. 22. ustawy.
z. 7. kwietnia. 1989. r .. –. Prawo. o. stowarzyszeniach). lub. podmiotu,. o. którym. mowa. w. art .. 3. ust .. 3. ustawy.
z.24.kwietnia.2003.r ..o.działalności.pożytku.publicznego. i.o.wolontariacie. (Dz .U ..nr.96,.poz ..873.ze.zm .).
(z.wyłączeniem.stowarzyszeń.jednostek.samorządu.terytorialnego) .

http://www.powiatminski.pl/
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1.3. Oceny.11.zgłoszeń.dokonuje.zespół.projektu,.o.którym.mowa.w.§.1.pkt.1 ..

1.4. W.przypadku.większej.niż.oczekiwana.liczby.zgłoszeń.o.przyjęciu.w.skład.Rady.będzie.decy-
dowała.suma.punktów.uzyskanych.z.oceny.poszczególnych.części.formularza .

1.5. Jakkolwiek.o.naborze.decydują.wyłącznie.kryteria.merytoryczne,.w.przypadku.dużej. liczby.
zgłoszeń.o.przyjęciu.w.skład.Rady.decydować.będzie.również.zasada.równoważenia.składu.
pod.kątem.reprezentacji.płci. (ok ..40/60.K/M).oraz. struktury.wielkościowej.przedsiębiorstw.
(dołożymy. starań,.by.w. składzie.Rady. znaleźli. się.przedstawiciele/-ki. zarówno.małego,. jak.
i.dużego.biznesu) ..

1.6. Podmioty.gospodarcze,.zainteresowane.udziałem.swoich.przedstawicieli.w.pracach.Rady,.pro-
simy.o.nadsyłanie.zgłoszeń.drogą.mailową.(skan.dokumentu.z.podpisem).na.adres.u .soro-
ka@powiatminski .pl.lub.faksem;.Faks:.25.759-87-02.do.30.grudnia.2014.r .

§ 3. Zadania członków/członkiń Rady 
1. W.okresie.realizacji.projektu.członkowie/członkinie.Rady.zobowiązują.się.do:

1.1. Aktywnego.udziału.w.procesie.kształcenia,.przewidzianego.dla.Członków.Rady..
(co.najmniej.3.dni.szkoleniowe) .

1.2. Aktywnego.udziału.w.spotkaniach.dyskusyjnych,.służących.badaniu.Lokalnego.Indeksu.Współ-
pracy.organizacji.pozarządowych.z.administracją.publiczną.(2.spotkania) .

1.3. Aktywnego. udziału. w. spotkaniach. konsultacyjnych,. dotyczących. przygotowania. programu.
rozwoju.przedsiębiorczości.w.powiecie.mińskim.(3.spotkania) .

2. Zadania.Rady.po.zakończeniu.realizacji.projektu.określi.Rada.w.porozumieniu.ze.Starostą.w.ra-
mach.regulaminu.swojego.działania .

Formularz.zgłoszenia.do.LRG.przedstawia.się.następująco.12:

Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDTA/KANDYDATKI 
DO LOKALNEJ RADY GOSPODARCZEJ POWIATU MIŃSKIEGO

Lp .

Dane podstawowe 1 Nazwa.przedsiębiorstwa.
i.adres:

2 NIP:

3 Liczba.osób.zatrudnio-
nych:

4 Imię.i.nazwisko.osoby.
delegowanej.do.udziału.
w.Radzie:

5 Nazwa.organizacji.poza-
rządowej,.do.której.należy.
kandydat/kandydatka:

11. Ocena.dotyczy.działalności.przedsiębiorstwa,.a.nie.zgłaszanego.przezeń.kandydata/kandydatki .
12. Opracowany.przez.ZPWiM .

mailto:u.soroka@powiatminski.pl
mailto:u.soroka@powiatminski.pl
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Proszę.o.opisanie.
zaangażowania..
w.działania.na.rzecz.
rozwoju.powiatu.
mińskiego

6

Proszę.opisać.
osiągnięcia.
biznesowe.
przedsiębiorstwa.

7

Proszę.opisać.
doświadczenie..
w.realizacji.działań.
na.rzecz.społecznej.
odpowiedzialności.
biznesu.

8

Oświadczam/-y,.że.zapoznaliśmy.się.z.Zasadami nabory członków/członkiń do Lokalnej Rady Gospodar-
czej i.wyrażam/-y.zgodę.na.udział.w.procesie.kwalifikacyjnym .

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Podpis.osoby/osób.upoważnionych.do.reprezentowania.firmy. Podpis.kandydata/kandydatki.

Strona.WWW.powiatu.mińskiego.z.informacją.o.naborze.do.Lokalnej.Rady.Gospodarczej.
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Kolejnym.krokiem.było.powołanie.Lokalnej Rady Gospodarczej.(LRG).w.powiecie.mińskim ..Jej.człon-
kowie.uczestniczyli.w.pierwszym.badaniu.lokalnego.indeksu.współpracy,.według.przygotowanej.uprzed-
nio.metodologii ..Celami.przyszłych.działań.i.głównymi.obszarami.interwencji.Lokalnej.Rady.Gospodar-
czej.są:

1. koordynowanie.wszelkich.działań.wspierających.przedsiębiorczość.i.rozwój.gospodarczy.oraz.po-
tencjał.MŚP;

2. współpraca. z. jednostkami. naukowymi. i. szkoleniowymi.w. zakresie. pozyskania.przedsiębiorczych.
kadr;.

3. budowanie.wiedzy.nt ..przedsiębiorczości.w.regionie.poprzez.procesy.partycypacyjne;

4. promocja.lokalnych.przedsiębiorców.i.usług;

5. koordynowanie.działań.w.zakresie.oferty.inwestycyjnej.powiatu;

6. koordynowanie.procesu.współpracy.MŚP.z.instytucjami.otoczenia.biznesu.i.pobudzanie.tych.insty-
tucji.do.aktywnej.współpracy;

7. inicjowanie.wspólnych.przedsięwzięć.sfery.prywatnej.i.publicznej;

8. zapewnienie.koordynacji.działań.władz.powiatu.i.instytucji.otoczenia.biznesu.przy.wsparciu.przed-
siębiorców;

9. likwidowanie.barier.informacyjnych.w.powiecie;

10. upowszechnianie.wiedzy.na.temat.prowadzenia.działalności.gospodarczej;

11. upowszechnienie.wiedzy.na.temat.form.wsparcia.dla.przedsiębiorców;

12. promocja.kształcenia.technicznego;

13. promocja.inwestycyjna;

14. kształtowanie.postaw.proinnowacyjnych;

15. wsparcie.merytoryczne.dla.inwestorów.i.przedsiębiorców,.w.tym.upowszechnianie.dobrych.praktyk.
krajowych;

16. badanie.tzw ..klimatu.gospodarczego.w.powiecie .

Zadanie 5. Opracowanie materiałów edukacyjnych dotyczących współpracy 
międzysektorowej w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej polityki 
gospodarczej 

W.ramach.tego.zadania.przeprowadzono.analizę.rynku.w.zakresie.poszukiwania.potencjalnych.auto-
rów.materiałów.edukacyjnych.oraz.ekspertów.do.przygotowania.lokalnego.programu.rozwoju.przedsię-
biorczości .. LPRP. jest.wynikiem. realizacji. pierwszej. płaszczyzny.w.obszarze.3 .. (współtworzenie. przez.
samorząd.terytorialny.i.NGO.strategii.i.programów.realizacji.polityk.publicznych).wspomnianego.już.
modelu.współpracy ..Wstępnie.nakreślono.mapę.problemów.związanych.z.rozwojem.przedsiębiorczości.
w.powiecie.mińskim ..Przygotowano.także.wstępny.plan.badania.wizerunku.przedsiębiorców.w.powiecie.
i.otoczenia.gospodarczego ..

W. tym. samym. czasie. Związek. Pracodawców. Warszawy. i. Mazowsza,. w. ramach. spotkań. roboczych,.
opracował.założenia.realizacyjne.do.zadania.nr.5.oraz.przygotował.zarys.działań.ewaluacyjnych ..Po.
stronie.Związku.pozostało. także.przygotowanie.poradnika.nt .. rynku.pracy.w.powiecie.mińskim.wraz.
z. programem. szkoleń. dla. LRG. dotyczącym. Programu. Rozwoju. Przedsiębiorczości .. Poradniki cz. 1 
(otoczenie gospodarcze) i cz. 2 (rynek pracy) są twardym produktem projektu oraz bardzo 
ważnym elementem wsparcia w zakresie przygotowania i wdrażania lokalnej polityki gospo-
darczej przez władze powiatu.



Charakterystyka projektu 23

Praktycznie rzecz biorąc

Zadanie 6. Opracowanie LPRP oraz narzędzi jego monitorowania i ewaluacji 

Lokalny Program Rozwoju Przedsiębiorczości jest najważniejszym dokumentem projektu o cha-
rakterze praktycznym..Jego.przygotowanie.w.projekcie.wynika,.jak.zostało.już.powiedziane,.z.wdroże-
nia.zasad.modelu.współpracy.(P1,.O3,.O4).13 ..Zawarte.w.nim.działania.i.rekomendacje.są.wiążącymi.
wytycznymi.dla.Rady.Powiatu.w.zakresie.stanowienia.polityk.publicznych.w.obszarze.gospodarczym ..Wraz.
z.jego.powstaniem,.w.oddzielnym.dokumencie,.powinny.zostać.przygotowane.narzędzia.monitorowania.
i.ewaluacji.programu.z.dedykowanym.programem.szkoleniowym.z.powyższego.zakresu ..

Opracowanie.LPRP.było.możliwe.dzięki.wykorzystaniu.narzędzi.pomocniczych.(przygotowanych.wcze-
śniej.w.projekcie,.o.których.była.już.mowa),.tj ..opracowanie.nt ..otoczenia.gospodarczego,.rynku.pracy.
i.wizerunku.przedsiębiorców.w.powiecie.mińskim ..Jeśli.chodzi.o.narzędzia.monitorowania.i.ewaluacji,.
to.muszą.być.zgodne.z.priorytetowymi.działaniami,.celami. i.obszarami.uwypuklonymi.w.programie ..
Władze,.jeśli..dokument.zostanie.przyjęty,.dysponować.będą.modelowym.programem,.dzięki.któremu.
mogą.dokonywać.pogłębionych.analiz.nt .:

Struktura.pogłębionych.analiz.–.opr ..własne.A ..Frankowiak

Zadanie 7. Przygotowanie i prowadzenie internetowej platformy komunikacyjnej 

Zatrudniono.administratora.platformy.i.zapoznano.go.z.założeniami.projektu.i.celami.funkcjonowania.
platformy ..Przygotowano.projekt.funkcjonalny.platformy.i.teksty,.które.zostaną.wykorzystane.przy.bu-
dowaniu.tego.narzędzia,.a.następnie.skonfigurowano.platformę ..Partner.projektu.(Związek.Pracodaw-
ców.Warszawy.i.Mazowsza.–.ZPWiM).był.odpowiedzialny.za.prace.wdrożeniowe ..Platforma komuni-
kacyjna jest kolejnym innowacyjnym narzędziem partycypacyjnym w projekcie. Znalazły.się.na.
niej. fragmenty. do. konsultacji. będące. podstawą. przygotowywanego. Lokalnego. Programu. Rozwoju.
Przedsiębiorczości .. Jest. to. także.miejsce.publikacji.wyników.ankiety. zbiorczej,.po.13.spotkaniach.na.
terenie.gmin.powiatu.mińskiego ..Jest.to.narzędzie.konsultacyjne,.dzięki.któremu.można.prowadzić.dia-
log.z.lokalną.społecznością.(sondy,.pytania,.fragmenty.programu.do.konsultacji) ..

13. Gdzie:.P1.–.płaszczyzna.1 ..Współpraca.jednostek.samorządu.terytorialnego.z.organizacjami.pozarządowymi.
w. zakresie. tworzenia. polityk. publicznych;. O3. –. Współtworzenie. przez. samorząd. terytorialny. i. organizacje.
pozarządowe.strategii.i.programów.realizacji.polityk.publicznych.oraz.rozwiązań.instytucjonalnych;.O4.–.Kon-
sultowanie.założeń.projektów.i.aktów.normatywnych.oraz.zasad.realizacji.innych.przedsięwzięć .
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Platforma.po.zakończeniu.projektu.zostanie.przekazana.Starostwu.Powiatowemu.w.Mińsku.Mazowiec-
kim.do.dalszego.rozwijania.procesu.konsultacji .

Zadanie 8. Miński Dzień Przedsiębiorczości – czerwiec 2015 roku

Miński.Dzień.Przedsiębiorczości.to.wydarzenie.promujące.przedsiębiorczość.i.podejmowanie.inicjatyw.
biznesowych ..W.ramach.zadań.zaplanowano.konferencję.podsumowującą.projekt.z.udziałem.władz.
wojewódzkich,. samorządowych. i. regionalnych. oraz. zaproszonych. gości. z. powiatów. ościennych .. Na.
konferencji.został.zaprezentowany.mieszkańcom.program.rozwoju.przedsiębiorczości ..Ważnym.wyda-
rzeniem.była.także.impreza.plenerowa,.połączona.z.prezentacją.oferty.lokalnych.przedsiębiorców.i.in-
stytucji.działających.na.ich.rzecz ..Zaplanowano,.że.w.wydarzeniu.weźmie.udział.ponad.400.osób.i.oko-
ło.20.firm.i.instytucji ..Bardzo.ważnym.aspektem.tego.dnia.jest.pobudzenie.wśród.mieszkańców.aktywnej.
postawy.proprzedsiębiorczej,.dzięki.której.wzrośnie.liczba.podejmowanych.inicjatyw.biznesowych.w.te-
renie ..Funkcję.edukacyjną.w.tym.zakresie,. już.po.zakończeniu.projektu,.będzie.pełniła.powołana.do.
życia.Lokalna.Rada.Gospodarcza ..Lokalna.społeczność.poznała.założenia.LPRP .

1.4. Metodologia badań

„Metodologia.badań.ewaluacyjnych.dysponuje.wieloma.technikami.gromadzenia.i.analizowania.infor-
macji,.służącymi.realizacji.badań ..Ich.umiejętny.dobór.jest.bardzo.ważny ..Od.precyzyjnie.opracowanej.
metodologii.zależy.powodzenie.procesu.badawczego ..Znajomość.podstaw.metodologii.badań.jest.ko-
nieczna.na.etapie.zlecania.badania.ewaluacyjnego ..Zlecający.dzięki.niej.jest.w.stanie.ocenić,.czy.za.
pomocą.zaproponowanej.przez.wykonawcę.metodologii.da.się.pozyskać.niezbędne.dane.i.przeprowa-
dzić.odpowiednią.ich.analizę,.osiągając.zakładane.w.badaniu.cele ..

Podobnie. jest.na.etapie.odbioru.badania ..Bez.znajomości.metodologii.zlecający.nie.będzie.w.stanie.
sprawdzić,.czy.wykonane.badanie.zostało.zrobione.należycie ..Brak.wiedzy.na.temat.metodologii.pro-
wadzi.do.dwóch.podstawowych.niebezpieczeństw:.marnotrawstwa.środków.(gdy.zapłacimy.za.źle.zro-
bione.badanie).oraz.do.podejmowania.decyzji.na.podstawie.fałszywych.przesłanek”.14 ..

Każda.ewaluacja.powinna.odpowiedzieć.na.pytanie,.czy.działania.podejmowane.w.projekcie.przyniosły.
oczekiwane.rezultaty?.Przypomnę, że w celach szczegółowych ważny jest wzrost o 20%:

Potencjału organizacyjnego i merytorycznego obu stron dialogu działających na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości na terenie powiatu (wyniki.pracy/wywiadów.pogłębionych.Grupy.Roboczej.i.LRG);

Wiedzy mieszkańców powiatu nt. współpracy JST i NGO w zakresie lokalnych polityk publicz-
nych (metoda.pomiaru.–.ankiety.ze.spotkań),.na.podstawie.których.lider.opracował.raport.zbiorczy;

Wiedzy mazowieckich przedstawicieli NGO i JST spoza powiatu w zakresie współpracy mię-
dzysektorowej w obszarze gospodarczym (liczba.osób,.które.zapoznają.się.z.materiałami.eduka-
cyjnymi.wytworzonymi.w.projekcie,.testy.badające.wzrost.kompetencji) .

14. Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej pod.red ..S ..Bienias.i.inni,.Warszawa.2012,.s ..85 .
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Dość.interesującą.kwestią,.z.punktu.widzenia.procesu.ewaluacji,.jest.sam.mechanizm.zmian.projako-
ściowych.w.obszarze.partycypacji.społecznej .

Na.katalog.wybranych.metod.i.technik.badawczych.w.ewaluacji.składają.się.następujące.15:

Techniki badawcze Metoda badawcza

Zbieranie.danych.administracyjnych Metoda.monograficzna

Konsultacje.z.interesariuszami
Badania.wykonalności.ewaluacji
Miejscowa.ewaluacja
Ewaluacja.kształtująca/rozwijająca

Metody.uczestniczące

Technika.ankietowania
Technika.wywiadu.indywidualnego
Technika.wywiadu.zogniskowanego
Technika.gry.symulacyjnej

Metody.badań.społecznych

Mapowanie.myśli
Panel.ekspertów
Badanie.delfickie
Analiza.przyczynowo-skutkowa

Metody.heurystyczne

Model.logiczny
Analiza.wielokryterialna
Analiza.SWOT
Analiza.wejścia.–.wyjścia

Metody.analizy.logicznej

Benchmarking.(analiza.porównawcza) Metody.analizy.i.krytyki.piśmiennictwa

Metody.obserwacyjne

W.projekcie.„Przygotowanie.modelowego.programu.rozwoju.przedsiębiorczości.w.powiecie.mińskim”.
największe.znaczenie.miała.analiza.danych.pierwotnych.i.wtórnych ..Dane.pierwotne.uzyskiwane.były.
bezpośrednio.od.osób.ankietowanych. (spotkania.konsultacyjne. z.mieszkańcami). i.w. trakcie. spotkań.
Grupy.Roboczej.i.Lokalnej.Rady.Gospodarczej ..Dane.wtórne.zostały.wykorzystane.przy.opracowaniu.
wspomnianych.już.analiz.nt ..otoczenia.gospodarczego,.rynku.pracy.i.wizerunku.przedsiębiorców,.a.tak-
że.przy.przygotowaniu.poradników.nt ..rynku.pracy.i.gospodarki.w.powiecie.mińskim ..Katalog źródeł 
wykorzystanych w projekcie przedstawia się następująco:

15. Na.podstawie:.Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych pod red. K. Pylaka, MRR, Warszawa.
2009,.s ..64,.za:.EVALSED,.ze.zmianami .
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1.5. Przebieg realizacji przedsięwzięcia 
na terenie powiatu mińskiego 

Przebieg realizacji przedsięwzięcia na ternie powiatu mińskiego

Rodzaj przedsięwzięcia Uczestnicy/odbiorcy

Kampania.informacyjna/.
artykuły.w.gazetach.

Mieszkańcy.powiatu.mińskiego

Procedura.rekrutacji.do.Grupy.Roboczej.

(8.NGO.+.8.adm ..)

Osoby.spełniające.kryteria

Procedura.rekrutacji.do.Lokalnej.Rady

Gospodarczej.(12.osób.NGO)

Osoby.spełniające.kryteria

Spotkanie.inauguracyjne.–.siedziba.PUP.Mińsk.Mazowiecki członkowie.Grupy.Roboczej.i.goście

I.Badanie.LIW Lokalna.Rada.Gospodarcza

Przekazanie.sprzętu.dla.NGO. NGO.z.powiatu.mińskiego

I,.II.panel.dyskusyjny. Grupa.Robocza

Badanie.wizerunku.przedsiębiorców Powiat.miński.

Wizyta.studyjna.w.Niemczech Grupa.Robocza

III,.IV.panel.dyskusyjny. Grupa.Robocza

V,.VI.panel.dyskusyjny Grupa.Robocza

VII,.VIII.panel.dyskusyjny Grupa.Robocza

13.spotkań.konsultacyjnych.z.mieszkańcami.nt ..zapisów.w.Lokalnym.
Programie.Rozwoju.Przedsiębiorczości

Mieszkańcy.wszystkich.gmin.powiatu

Szkolenia.3-dniowe.poświęcone.rynkowi.pracy.i.współpracy.JST.i.LRG.
z.NGO .

LRG.i.GR

Spotkanie.konsultacyjne.z.LRG,.II.pomiar.LIW Lokalna.Rada.Gospodarcza

Szkolenie.z.narzędzi.monitorowania.LPRP Lokalna.Rada.Gospodarcza,.GR

Miński.Dzień.Przedsiębiorczości Uczestnicy.projektu,.mieszkańcy,.
zaproszeni.goście
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1.6. Lokalny Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Głównym produktem tego projektu jest LPRP. Stanowi podstawę określania obszarów inter-
wencji Lokalnych Rad Gospodarczych w odniesieniu do diagnozowania i rozwiązywania lo-
kalnych problemów gospodarczych. 

Jest to kluczowe narzędzie, dzięki któremu można określić nie tylko słabe i mocne strony po-
wiatu, ale także zbudować matrycę ryzyka występowania danego zjawiska, a także skatalo-
gować realne potrzeby i oczekiwania interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. 

LPRP.jest.więc.istotnym.dokumentem,.jeśli.weźmiemy.pod.uwagę.proces.implementacji.zmian.w.obsza-
rze.gospodarczym.i.partycypację.lokalnego.środowiska.na.rzecz.rozwoju.przedsiębiorczości ..„Działania.
na.rzecz.wspierania.rozwoju.gospodarczego.podejmowane.są.przez.podmioty.władzy.publicznej.na.
wielu. płaszczyznach .. Najważniejszą. z. nich. jest. płaszczyzna. ponadpaństwowa,. którą. stanowią. takie.
organizacje.międzynarodowe,.jak.Międzynarodowy.Fundusz.Walutowy,.Bank.Światowy.czy.Unia.Euro-
pejska”.16 ..Rozpatrując.jednak.proces.tworzenia.systemu.współpracy.na.poziomie.regionalnym,.należy.
uwypuklić. rolę,. jaką. spełniają. strategie. rozwoju. regionu,. powiatu,. gminy .. To. właśnie. one. wskazują.
w.sposób.kompleksowy.cele,.warunki.i.sposoby.osiągania.stopnia.rozwoju.gospodarczego ..„Strategia.
rozwoju.(…).pełni.następujące.funkcje:

.h społeczną,.polegającą.na.reprezentacji.i.ochronie.interesu.lokalnego,.rozumianego.jako.wykorzy-
stanie.zasobów.gminy.i.szans.otoczenia.w.sposób.zapewniający.optymalne.zaspokojenie.potrzeb.
jej.mieszkańców.i.prowadzący.do.wzrostu.poziomu.i.jakości.życia,

.h marketingową,.obejmującą.komunikację.władz.lokalnych.ze.społecznością.lokalną,.identyfikację.
otoczenia,.na.które.należy.oddziaływać,

.h informacyjną,.polegającą.na.diagnozowaniu.aktualnej.sytuacji.gminy,.istniejących.potencjalnych.
zagrożeń.i.szans.rozwojowych,.a.także.wskazywaniu.celów.rozwoju.oraz.wyznaczaniu.priorytetów.
i.kierunków.decyzyjnych”.17 ..Dlatego.samorządom.zależy,.by.strategie.były.przygotowywane.kom-
pleksowo.i.uwzględniały.nie.tylko.atuty.regionu,.ale.także.ograniczenia.i.luki.w.rozwoju.gospodar-
czym ..Istnieje.jednak.pewne.zagrożenie.przy.opracowywaniu.dokumentów.tego.typu,.a.mianowicie.
jego.upolitycznienie ..Wtedy.staje.się.on.„dokumentem.propagandowym,.zawierającym.listę.celów.
–.życzeń.niewspółmiernych.do.posiadanych.środków.i.możliwości.realizacyjnych ..To.niezrozumienie.
istoty.strategii.sprawia,.że.tak.opracowana.nie.nadaje.się.do.późniejszych.realizacji,.gdyż.nie.liczy.
się.z.możliwościami.i.rzeczywistymi.potrzebami.lokalnej.wspólnoty”.18 .

Przy opracowywaniu LPRP dość ważną rolę odgrywały konsultacje społeczne. Są przykładem 
bezpośredniego udziału wspólnoty w dialogu nt. danego problemu gospodarczego. W powie-
cie mińskim odbyło się 13 spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami we wszystkich gminach 
i były one poświęcone dyskusji nad zapisanymi celami w LPRP.

„Celem.konsultacji.jest.uzyskanie.legitymizacji.społecznej.dla.decyzji.podejmowanych.przez.organ.przed-
stawicielski ..Podobnie.więc.jak.w.przypadku.innych.form.demokracji.bezpośredniej,.intencją.jest.łagodze-

16. M ..Cilak,.Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd terytorialny. Problematyka 
prawno-finansowa,.Toruń.2013,.s ..23 .

17. Ibidem,.s ..32 ..Cyt ..za:.A ..Chrisidu-Budnik,.Z problematyki tworzenia strategii rozwoju gminy.(w:).Studia nad 
samorządem terytorialnym,.Wrocław.2002,.s ..303 .

18. Ibidem,.s ..33 .



Rozdział 128

nie.niedostatków.demokracji.przedstawicielskiej ..W.przeciwieństwie.do.referendum.opinia.społeczności.
dotycząca.określonej.sprawy.wyrażona.w.konsultacjach.nie.ma.charakteru.władczego”.19 ..Niemniej.jed-
nak.konsultacje.pełnią.istotne.funkcje.partycypacyjne.w.procesie.zarządzania.w.samorządzie.terytorial-
nym ..„Publiczny.charakter.działalności.samorządu.terytorialnego.wymaga.otwartości.władz,.różnych.form.
angażowania.mieszkańców.i.grup.obywatelskich.w.procesy.decyzyjne.oraz.budowanie.systemu.faktycznej.
konkurencji.społecznej ..Władze samorządowe muszą być jak najbliżej mieszkańców i tworzyć au-
tentyczne mechanizmy kontaktów ze społecznością lokalną. Tylko.w.ten.sposób.jest.możliwe.uzyska-
nie.społecznego.poparcia.dla.zmian.i.prawdziwej.akceptacji.dla.prowadzonej.polityki”.20 ..

Nikogo.nie.trzeba.specjalnie.przekonywać,.że.sprawne.zarządzanie.w.samorządzie.jest.podstawą.wzro-
stu.gospodarczego.i.rozwija.lokalną.przedsiębiorczość ..

Lokalny Program Rozwoju Przedsiębiorczości. daje. możliwość. zarządzania. rozwojem. gospodar-
czym.na.bieżąco ..Jeśli.założymy,.że.powinien.wynikać.z.zapisów.strategii.opracowanej.w.powiecie,.to.
jednocześnie.wskazujemy.na.jego.moc.sprawczą ..LPRP to dokument wykonawczy, który ukonkret-
nia zapisy strategii. Oczywiście.musimy.pamiętać,.że.rudymentarne.znaczenie.dla.rozwoju.przedsię-
biorczości.ma.polityka.powiatu ..„Z.punktu.widzenia.tej.polityki.przedsiębiorczość.należy.rozumieć.jako.
postawę.sprzyjającą.rozwojowi.gospodarczemu.gminy,.inicjatywom.lokalnym.i.samodzielnemu.rozwią-
zywaniu.problemów ..

Rozwój.gospodarczy.na.szczeblu.lokalnym.oznacza.przyrost.środków.i.możliwości,.które.pozwalają.lo-
kalnej.władzy.i.mieszkańcom.lepiej.zaspokajać.większą.liczbę.potrzeb.na.wyższym.poziomie ..Ten.roz-
wój.nie.powinien.powodować.wzrostu.zanieczyszczeń.środowiska.przyrodniczego.ani.zmiany.sposobu.
życia,. który.dotychczas.był. ceniony.przez.mieszkańców ..Niezbędnymi.warunkami. rozwoju. są:.wolny.
dostęp.do.rynku.i.konkurencja,.dominacja.sektora.prywatnego,.otwartość.na.zmiany.otoczenia,.ela-
styczny.rynek.pracy,.niskie.obciążenia.zysku.i.płac,.stabilność.polityczna.i.makroekonomiczna”.21 ..Lokal-
ny.Program.Rozwoju.Przedsiębiorczości.powinien.te.parametry.uwzględniać ..

Musimy.także.pamiętać,.że.w.grudniu.2013.r ..Rada.Unii.Europejskiej.formalnie.zatwierdziła.przepisy.
dotyczące. polityki. spójności. na. lata. 2014–2020 .. Podkreśla. się. w. nich. rolę. rozwoju kierowanego 
przez lokalną społeczność. Tak.rozumiany.rozwój.ma.angażować.i.mobilizować.lokalne.społeczności.
do.działania.na.rzecz.inteligentnego.rozwoju.lokalnego.uwzględniającego.włączenie.społeczne ..Spo-
łeczność.powiatu,.lokalne.grupy.działania,.liderzy.opinii.powinni.współuczestniczyć.w.budowaniu.i.przy-
gotowywaniu. lokalnych. strategii. rozwoju. dotyczących. różnych. obszarów. i. uwzględniających. lokalne.
potrzeby,.ograniczenia.oraz.potencjał ..Tak.przygotowane.działania.w.ramach.programu.rozwoju.go-
spodarczego.będą:

1. zachęcać.do.dyskusji.nad.lokalnymi.wyzwaniami.gospodarczymi;

2. stymulować.innowacyjność.i.nowoczesną.przedsiębiorczość;

3. zachęcać.do.zarządzania wielopoziomowego i praktyk partycypacyjnych .

Dlatego wszystkie dokumenty o charakterze strategicznym, tj. strategie rozwoju lokalnego, 
strategie rozwoju gospodarczego, programy rozwoju przedsiębiorczości, powinny być spójne 
z programami europejskimi i funduszami strukturalnymi, a także opierać się na dokładnie 
przygotowanej analizie SWOT oraz założeniach finansowych i konkretnych planach działania 
w wyznaczonych obszarach..Nowością.jest.fakt,.że.w.okresie.programowania.2014–2020.„bardziej.
wyraźnie.określone.wsparcie,.w.formie.wspólnych.ram.prawnych.i.harmonizacji.zasad.dla.czterech.eu-
ropejskich.funduszy.strukturalnych.i.inwestycyjnych,.zwiększa.spójność.i.zachęca.do.wspierania.w.ra-

19. K .. Ostaszewski,. Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w administracji publicznej,.
Lublin.2013,.s ..102 .

20. M ..Campion,.Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości,.Kraków.2012,.s ..263 .
21. Ibidem,.s ..271 .
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mach.kilku.funduszy.pojedynczych.lokalnych.strategii.kierowanych.przez.społeczność ..Kilka.elementów.
wspólnych.przepisów.dotyczących. europejskich. funduszy. strukturalnych. i. inwestycyjnych.ma.na. celu.
uproszczenie.wdrażania.lokalnego.rozwoju.kierowanego.przez.społeczność.dla.beneficjentów:

1. Wspólna metodologia lokalnego rozwoju.kierowanego.przez.społeczność.będzie.stosowana.we.
wszystkich.europejskich.funduszach.strukturalnych.i.inwestycyjnych.oraz.w.regionach.–.umożliwiając.
wszystkim.terytoriom.korzystanie.ze.wsparcia.UE.na.rzecz.budowania.możliwości,.lokalnego.part-
nerstwa.publiczno-prywatnego.i.jego.strategii,.współpracy.i.wymiany.doświadczeń ..

2. Wsparcie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.będzie.spójne.i.skoordyno-
wane ..Ułatwi.to.beneficjentom.tworzenie.wielofunduszowych.strategii,.które.są.lepiej.dostosowane.
do.ich.potrzeb.i.obszarów,.na.przykład.w.obszarze,.który.zawiera.zarówno.aspekty.obszarów.wiej-
skich,.jak.i.miejskich ..Zostanie.to.zapewnione.poprzez.koordynację.rozwijania.potencjału,.wyboru,.
zatwierdzania.i.finansowania.strategii.rozwoju.lokalnego.kierowanego.przez.społeczność.oraz.lo-
kalnych.grup.działania .

3. Fundusz wiodący.. W. przypadku. wspólnie. finansowanych. strategii. możliwe. będzie. wspieranie.
kosztów.bieżących. związanych. z. zarządzaniem. realizacją. i.animacją. strategii. rozwoju. lokalnego.
kierowanego.przez.społeczność.poprzez.jeden.fundusz.(tj ..fundusz.wiodący) ..

4. Środki motywacyjne..W.zakresie.polityki.spójności,.w.przypadku.programów.operacyjnych,.w.któ-
rych.cała.oś.priorytetowa. jest. realizowana.poprzez. lokalny.rozwój.kierowany.przez.społeczność,.
maksymalna.stawka.współfinansowania.ze.środków.EFRR.i/lub.EFS.na.poziomie.osi.priorytetowej.
zostanie.zwiększona.o.10.punktów.procentowych ..W.przypadku.EFRROW,.zależnie.od.okoliczności,.
maksymalna. stawka. współfinansowania. dla. lokalnego. rozwoju. kierowanego. przez. społeczność.
może.oscylować.między.80%.a.90% ..W.przypadku.EFMR.(projekt).maksymalna.stawka.dofinanso-
wania.wynosi.75% ..A.jeśli.unijny.priorytet.poświęcony.rozwojowi.terytorialnemu.na.obszarach.ry-
backich.dotyczy.wyłącznie.rozwoju.lokalnego.kierowanego.przez.społeczność,.stawka.dofinanso-
wania.zostanie.zwiększona.o.10.punktów.procentowych”.22 .

Skuteczna.implementacja.rozwiązań.projektowych.jest.możliwa.przy.kompleksowym.wsparciu.otocze-
nia ..Ono.tak.naprawdę.odgrywa.ważną.rolę.w.rozwoju.powiatu ..Dlatego.też.żaden.program.działania.
nie.zostanie.zrealizowany,.jeśli.w.otoczeniu.nie.będzie.osób.kreatywnych,.chcących.wziąć.odpowiedzial-
ność.za.podejmowane.działania.i.na.przykład.tworzyć.lokalne.rady.gospodarcze ..LPRP jest dokumen-
tem strategicznym, w którym znaczenie ma jakość współpracy Lokalnych Rad Gospodarczych 
i powiatu. Jest także dokumentem, w którym dzięki analizie czynników wpływających na po-
ziom przedsiębiorczości i co za tym idzie rozwoju lokalnego, możemy konkretnie wskazać 
działania poprawiające warunki prowadzenia działalności gospodarczej i zaplanować do-
stępne zasoby ..

22. http://ec .europa .eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_pl .pdf .
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2.1. Czym jest ewaluacja, a czym monitoring projektu

„Najogólniej. ewaluację.23. zdefiniować. możemy. jako. badanie. społeczno-ekonomiczne,. realizowane.
w.celu.oceny.jakości.i.efektów.prowadzonych.działań ..Ocena.taka.dokonywana.jest.na.podstawie.odpo-
wiednich.kryteriów ..Najczęściej.stosowanymi.kryteriami.w.procesie.ewaluacji.są:.skuteczność,.efektyw-
ność,.użyteczność,.trwałość.i.trafność ..W.celu.przeprowadzenia.oceny.ewaluacja.posługuje.się.odpowied-
nio.dobranymi.metodami.badań.społecznych.i.ekonomicznych ..Istotną.cechą.ewaluacji.jest.jej.utylitarny.
charakter ..Głównym.celem.badania.ewaluacyjnego.nie.jest.bowiem.jedynie.zwiększanie.zasobu.wiedzy.
teoretycznej,.ale.przede.wszystkim.poprawianie. jakości.wdrażanych. interwencji”.24 ..Ewaluacja. jest.więc.
„systematycznym.badaniem,.prowadzonym.z.użyciem.zróżnicowanych.metod,.złożonym.ze.zbierania.da-
nych,.analizy,.oceny.oraz.informowania.o.wynikach ..Jego.celem.jest.oszacowanie.(w.odniesieniu.do.jasno.
sformułowanych.kryteriów).jakości.i.wartości.procesu.oraz.efektów.wdrażania.interwencji.publicznych”.25 .

Głównym celem ewaluacji i monitoringu projektu.jest.„analiza.i.weryfikacja.prawidłowości.reali-
zacji,. stopnia.osiągania.zaplanowanych.celów.przedsięwzięcia,.skuteczności. i.efektywności.wszyst-
kich.podjętych.działań. i. rozwiązań.w.procesie.badawczym.oraz.całym.przedsięwzięciu ..Ewaluacja.
projektu. to. ocena. wyników. podjętych. działań. i. rezultatów,. ma. za. zadanie. sprawdzenie. spójności.
przeprowadzonych.w.projekcie. działań,. ich. racjonalności. i. użyteczności. dla. grupy. docelowej. oraz.
umożliwienie.określenia.stanu.faktycznego.realizacji.projektu.wraz.z.opiniami.uczestników.projektu.
na.temat.jego.skuteczności ..

W ramach projektu zastosowane zostały kryteria ewaluacyjne takie jak: 

a. Trafność (adekwatność).–.ocena.sposobu.doboru.zastosowanych.działań.i.założeń.metodycz-
nych.pod.kątem.realizacji.celu.głównego.i.celów.szczegółowych.projektu,.a.także.ocena.związku.
pomiędzy.celami.a.istniejącymi.problemami,.które.mają.zostać.rozwiązane.dzięki.realizacji.pro-
jektu ..

b. Skuteczność.–.ocena.stopnia,.w.jakim.działania.w.ramach.projektu.przyczyniły.się.do.realizacji.
zaplanowanych.celów.przedsięwzięcia,.weryfikacja,.czy.cele.projektu.nazwane.na.etapie.plano-
wania.zostały.osiągnięte.oraz.potencjalnie,.jakie.bariery.i.problemy.mogły.wpłynąć.negatywnie.
na.ich.realizację ..

c. Użyteczność.–.ocena,.do.jakiego.stopnia.oddziaływanie.projektu.odpowiada.potrzebom.grupy.
docelowej/odbiorcom.projektu,.czy.zmiany.wywołane.realizacją.projektu.są.korzystne.z.punktu.
widzenia.jego.grupy.docelowej ..

23. Informacje.nt ..ewaluacji.są.dostępne.na.stronie.http://www .ewaluacja .gov .pl .
24. Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej pod.red ..S ..Bienias.i.inni,.Warszawa.2012,.s ..11 .
25. Ibidem,.s ..13 .
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d. Trwałość.–.ocena,.czy.uprzednio.zaplanowane.pozytywne.efekty.projektu.są.nadal.widoczne.po.
zakończeniu.jego.realizacji ..Kryterium.to.ma.zastosowanie.przy.ocenie.wartości.projektu.w.kate-
gorii.jego.użyteczności,.w.dłuższej.perspektywie.czasowej .

Ewaluacja.projektu.realizuje.powyższe.funkcje.w.różnym.stopniu,.przy.czym.szczególną.uwagę.zwraca.
się.na.racjonalność.podejmowanych.działań,.ocenę.i.–.potencjalne.–.zwiększenie.efektywności.zarzą-
dzania.programem ..Celem.ewaluacji.jest.ocena.efektów.interwencji.(realizacji.projektu).oraz.diagnoza.
ewentualnych.problemów,.słabości.i.barier.w.realizacji.projektu,.co.w.ostateczności.ma.doprowadzić.do.
usprawnienia.zarządzania.przedsięwzięciami.podobnego.typu ..Umożliwi.to.lepsze.zrozumienie.bieżą-
cych.i.długofalowych.efektów.realizacji.projektu.oraz.posłuży.do.formułowania.rekomendacji.użytecz-
nych.z.punktu.widzenia.sprawnego.wdrażania.w.przyszłości.innych.przedsięwzięć.o.zbliżonej.specyfice.
lub.strukturze.wsparcia”.26 ..

Print.screen ..Źródło:.Ewaluacja. Poradnik…,.op ..cit .,.s ..20 ..Opracowanie.na.podstawie.The New 
Programming Period 2007–2013. Indicative guidelines on evaluation methods. Monitoring 
and evaluation indicators,.Working.Document.No ..2,.DG.Regio,.2006.

Monitorowanie.jest.także.bardzo.ważnym.elementem.w.realizacji.każdego.projektu ..To.swoista.infor-
macja.zwrotna.nt ..realizacji.przedsięwzięcia ..„Monitoring.jest.przede.wszystkim.odpowiedzią.na.potrze-
by.kontroli,.sprawozdawczości,.zarządzania.jakością,.zarządzania.zmianą.oraz.ewaluacji ..Zadania.mo-
nitoringu.to:.

1. Monitoring na potrzeby kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej) 

Monitoring.ma.na.celu.pomiar.postępu,.systematyczne.kontrolowanie,.czy.wszystkie.zaplanowane.czyn-
ności.przebiegają.zgodnie.z.planem.na.każdym.etapie.realizacji.projektu ..Realizatorzy.pozyskując.dane.
ilościowe.i.jakościowe.oraz.gromadząc.wymaganą.dokumentację,.wykorzystują.ją.następnie.na.potrze-
by.weryfikacji.zgodności.z.planem.oraz.na.potrzeby.informacyjne.dla.ewentualnych.kontroli.zewnętrz-

26. Na.podstawie:.Raport.końcowy.z.monitoringu.i.ewaluacji.projektu.„Nowa.praca.–.Twój.biznes”,.Lublin.2012,.
s ..16 .
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nych ..Wewnętrzne.procedury.raportowania.powinny.być.spójne.i.pozwalać.na.czas.opracowywać.zbior-
cze.formularze.sprawozdawczości.zewnętrznej ..

2. Monitoring na potrzeby sprawozdawczości (raporty wewnętrzne i zewnętrzne) 

Dane.zebrane.w.trakcie.procesu.monitorowania.(wiarygodne.informacje.finansowe.i.statystyczne).są.
analizowane.i.wykorzystywane.do.przygotowywania.raportów.merytorycznych.i.finansowych.zarówno.
na.potrzeby.samych.realizatorów,.w.celu.redystrybucji.do.zespołów.wdrażających,.jak.i.w.celu.opraco-
wania.i.prezentacji.wymaganych.okresowych.i.końcowych.sprawozdań.zewnętrznych ..

3. Monitoring na potrzeby zarządzania jakością 

Jakość.w.projekcie.rozumiana.jest.jako.stopień.zaspokojenia.potrzeb.adresatów.projektu.oraz.spełnie-
nia.ich.wymagań ..Zarządzanie.jakością.oznacza.zatem.czuwanie.nad.wypracowywaniem.pożądanych.
efektów. projektu,. porównywanie. ich. adekwatnie. do. oczekiwań. i. przyjętych/obowiązujących. norm.
i.standardów.oraz.podejmowanie.działań.zaradczych,.gdy.zidentyfikuje.się.odstępstwa ..

4. Monitoring na potrzeby zarządzania zmianą 

Wspomaganie.procesu.decyzyjnego.umożliwia.zarządzanie.informacją,.ułatwia.znajdowanie.rozwią-
zań.w.sytuacjach,.kiedy.zostały.zidentyfikowane.zagrożenia,.pozwala.na.korygowanie.odchyleń,.nowe-
lizację.planów,.spełniając.tym.samym.rolę.systemu.wczesnego.ostrzegania.o.ewentualnych.nieprawi-
dłowościach.i.pozwalając.na.wprowadzenie.koniecznych.działań.korygujących.(poprawek) ..

5. Monitoring na potrzeby ewaluacji (ocena okresowa i końcowa – wartościowanie) 

Efekty.monitorowania.będą.kluczowym.źródłem. informacji.dla.bieżącej.oceny. i.ewaluacji.końcowej ..
Ewaluacja.końcowa.skupia. się.najczęściej.na.ocenie.projektu.w.kontekście.osiągnięcia. zakładanych.
celów.i.wypracowanych.rezultatów.w.odniesieniu.do.istotnych.kryteriów.oceny.takich.jak:.adekwatność,.
skuteczność,.użyteczność,.efektywność.czy.trwałość”.27 .

Adresatami monitoringu i ewaluacji projektu. „Przygotowanie. modelowego. programu. rozwoju.
przedsiębiorczości.w.powiecie.mińskim”.są:

1. Zleceniodawca.projektu,.czyli.Ministerstwo.Pracy.i.Polityki.Społecznej,

2. Zleceniodawca.ewaluacji,.a.więc.beneficjent.projektu.–.Fundacja.Europejskie.Centrum.Przedsię-
biorczości.w.Warszawie,

3. Uczestnicy.projektu:.przedstawiciele.powiatu.mińskiego,.członkowie.Lokalnej.Rady.Gospodarczej,.
członkowie.Grupy.Roboczej,

4. Grupy.zainteresowane.projektem:.przedsiębiorcy,.PUP,.mieszkańcy.powiatu,.organizacje.publiczne,.
NGO .

27. Ibidem,.s ..17 .
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2.2. Wyniki ewaluacji projektu

Ewaluacja.ocenia.rzeczywiste.lub.spodziewane.efekty.realizacji.projektu ..Nie.powinna.się.jednak.ogra-
niczać.jedynie.do.pomiaru.efektów,.ale.opisywać.związki,.jakie.zaszły.pomiędzy.działaniami.a.efektami.
w.projekcie ..„Pomiar.efektów.interwencji,.wraz.z.wyjaśnieniem,.w.jaki.sposób.nasze.działania.przyczy-
niły.się.do.ich.osiągnięcia,.pozwala.na.gromadzenie.wiedzy.użytecznej.w.realizacji.polityk.publicznych ..
Wiedza.ta.umożliwia.nam.bowiem.formułowanie.rekomendacji,.a.następnie.podejmowanie.na.ich.pod-
stawie. decyzji,. które. służą.poprawie. jakości. prowadzonych.przez. nas. działań ..Dzięki. temu.możliwe.
staje.się.lepsze.i.bardziej.ekonomiczne.gospodarowanie.zasobami”.28 ..Wyniki.ewaluacji.w.omawianym.
projekcie.są.szczególnie.istotne.ze.względu.na.ich.partycypacyjny.i.międzysektorowy.charakter .

Podstawowym. podziałem. stosowanym. przy. budowaniu. wyników. ewaluacji. jest. „klasyfikacja. według.
momentu.realizacji.w.cyklu.interwencji.publicznej,.w.którym.ewaluacja.jest.podejmowana ..Ze.względu.
na.moment.uruchomienia.badania.ewaluacyjnego.rozróżniamy:

.• ewaluację ex-ante.(przed.rozpoczęciem.realizacji.interwencji),

.• ewaluację on-going.(w.trakcie.wdrażania.interwencji),

.• ewaluację ex-post.(po.zakończeniu.realizacji.interwencji).29 .

Kryteria ewaluacyjne zastosowane w tym projekcie odnoszą się do ewaluacji ex-post i. są.
przedstawione.w.kolejnym.punktach.i.w.części.poświęconej.rezultatom .

2.2.1. Zaangażowanie i poziom współdziałania uczestników projektu

O.stopniu.zaangażowania.i.współdziałania.uczestników.projektu.świadczy.ich.obecność.na.spotkaniach.
Grupy. Roboczej,. szkoleniach. dla. Lokalnej. Rady. Gospodarczej. oraz. na. spotkaniach. konsultacyjnych.
mieszkańców.w.poszczególnych.gminach ..Stopień.zaangażowania.przedstawiają.poniższe.tabele .

Tabela 1
Spotkania.konsultacyjne.Grupy.Roboczej.(8.paneli.dyskusyjnych)

Działania w projekcie a stopień zaangażowania uczestników

Grupa 
Robocza

Liczba.uczestni-
ków.w.projekcie.
–.16 osób

panel.1 2 3 4 5 6 7 8

średni.
udział.
procentowy

92,1% 12.
(75%)

12.
(75%)

13.
(81,2%)

13.
(81,2%)

15.
(93,7%)

15.
(93,7%)

13.
(81,2%)

13.
(81,2%)

Tabela 2
Szkolenia.i.konsultacje.dla.LRG

Działania w projekcie a stopień zaangażowania uczestników

Lokalna Rada Go-
spodarcza i przed-
stawiciele JST i NGO

Szkolenie.rynek.
pracy

Szkolenie.
współpraca.JST.
i.LRG

Spotkanie.
konsultacyjne.
i.I.pomiar.LIW.

Spotkania.
konsultacyjne.
i.II.pomiar.LIW

Średni.udział.
procentowy

12 osób (100%) 12.(100%) 10.(83,3%) 10.(83,3%) 9.(75,%) 85,4%

28. Ewaluacja. Poradnik dla pracowników…,.op ..cit .,.s ..15 .
29. Ibidem,.s ..17 .
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Tabela 3
Wyjazd.studyjny.do.Niemiec.dla.przedstawicieli.GR

Działania w projekcie a stopień zaangażowania uczestników

Wizyta.studyjna.w.Niemczech.
dla.Grupy.Roboczej

Liczba.członków.GR Liczba.uczestników.
wyjazdu

Udział.procentowy

luty.2015.r . 16 16 100%

Tabela 4
Szkolenie.dla.wybranych.przedstawicieli.LRG.i.GR

Działania w projekcie a stopień zaangażowania uczestników

Szkolenie.dla.LRG ..Narzędzia.monitorowania.LPRP. 19 .06 .2015

10.osób.(100%) (9).90%

Tabela 5
13.spotkań.konsultacyjnych.z.mieszkańcami.wszystkich.gmin.w.powiecie.nt ..LPRP

Działania w projekcie a stopień zaangażowania uczestników  

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nt. Lokalnego Programu 
Rozwoju Przedsiębiorczości.

obecnych udział 
procentowy

328 100%

18 .05 .2015.(poniedziałek).–.gmina.Mińsk.Mazowiecki.miasto.–..
godz ..17 .00.Centrum.Edukacyjne.OMEGA

26 101%

19 .05 .2015.(wtorek).–.Gmina.Kałuszyn,.godz ..18 .00,.Dom.Kultury 25 100%

20 .05 .2015.(środa).–.Gmina.Jakubów,.godz .18 .00,.Urząd.Gminy 25 100%

21 .05 .2015.(czwartek).–.Gmina.Mrozy,.godz ..20 .00.Dom.Kultury 25 100%

22 .05 .2015.(piątek).–.Gmina.Mińsk.Mazowiecki,.godz .17 .00..
Zespół.Szkół.Janów

25 100%

23 .05 .2015.(sobota).–.Gmina.Latowicz,.godz .19 .00,.Urząd.Gminy 25 100%

23 .05 .2015.(sobota).–.Gmina.Sulejówek,.godz ..14 .00.Cech.Rzemiosł 25 100%

26 .05 .2015.(wtorek).–.Gmina.Dobre,.godz .18 .00.Urząd.Gminy 25 100%

27 .05 .2015.(środa).–.Gmina.Siennica,.godz ..18 .00.Urząd.Gminy 25 100%

28 .05 .2015.(czwartek).–.Gmina.Cegłów,.godz ..18 .00.Urząd.Gminy 25 100%

31 .05 .2015.(niedziela).–.Gmina.Stanisławów,.godz ..19 .00..
Zespół.Szkół/gimnazjum

25 100%

02 .06 .2015.(wtorek).Gmina.Halinów,.godz ..15 .00.Urząd.Gminy 27 102%

02 .06 .2015.(wtorek).Gmina.Dębe.Wielkie,.godz ..18 .00.Urząd.Gminy 25 100%
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Tabela 6
Spotkania.konsultacyjne.i.pomiary.LIW.dla.członków.LRG

Działania w projekcie a stopień zaangażowania uczestników

Konsultacje.I styczeń.2015 12.osób.(100%)

Konsultacje.II czerwiec.2015 9.osób.(75%)

2.2.2. Zarządzanie projektem

Projekt.został.przygotowany.i.był.realizowany.w.partnerstwie:.Lider.(L),.czyli.Fundacja.Europejskie.Cen-
trum.Przedsiębiorczości.(Warszawa),.Partner.1.(P1).–.Samorząd.Województwa.Mazowieckiego,.w.któ-
rego.imieniu.działa.Wojewódzki.Urząd.Pracy.w.Warszawie.(realizacja.zadań.bezkosztowa),.Partner.2.
(P2).–.Związek.Pracodawców.Warszawy. i.Mazowsza.oraz.Partner.Wspierający. (PW),. czyli. Starostwo.
Powiatowe.w.Mińsku.Mazowieckim.(realizacja.zadań.bezkosztowa) .

Główne.biuro.projektu.mieści.się.przy.ulicy.Kopernika.34.w.Warszawie,.w.siedzibie.Fundacji ..Tam.znaj-
duje.się.pełna.dokumentacja.projektu,.kluczowy.personel.oraz.zaplecze.techniczne . Biuro lokalne.jest.
prowadzone.w.siedzibie.Starostwa.Powiatowego.w.Mińsku.Mazowieckim .

Kierownik.projektu.jest.odpowiedzialny.za.podejmowanie.kluczowych.decyzji,.nadzór.nad.prawidłową.
realizacją.projektu.pod.względem.finansowym,.merytorycznym,.formalnym.oraz.za.zarządzanie.zespo-
łem.projektowym,.promocję.i.rekrutację.uczestników,.archiwizację.dokumentów,.kontakty.z.instytucją.
pośredniczącą,.a.także.współpracę.z.podmiotami.zewnętrznymi ..Zespół.projektowy.jest.odpowiedzialny.
za.sprawozdawczość,.monitoring.i.ewaluację.projektu,.a.także.za.bieżącą.obsługę.finansową,.formula-
rze.PEFS,.zawieranie.umów.z.uczestnikami.i.wykonawcami ..Księgowość.odpowiada.za.terminowe.wy-
konywanie.przelewów.(to.ostatnie.zadanie.niestety.nie.było.wykonywane.prawidłowo),.rozliczenia.z.per-
sonelem.i.kontrahentami .

Wskaźniki.projektu.są.na.bieżąco.monitorowane,.zgodnie.z.systemem.zarządzania.jakością.wdrożonym.
w.ZPWiM.i.opisywane.przez.wprowadzenie.działań.korygujących.i.zapobiegawczych ..Kontroli.podlega-
ły.listy.obecności,.wnioski.o.płatność,.protokoły.z.posiedzeń,.raporty.z.wizyt.i.raporty.ewaluacyjne.(1.ra-
port.na.ok ..6.miesięcy) .

2.2.3. Metodyka zarządzania według PRINCE2 w projekcie POKL 95/13 30

W pierwszej fazie projektu.zaangażowane.było.kierownictwo.Fundacji.EuCP,.Związku.Pracodawców.
Warszawy.i.Mazowsza,.Samorządu.Województwa.Mazowieckiego,.który.do.działań.operacyjnych.wy-
znaczył.Wojewódzki.Urząd.Pracy.oraz.Starostwo.Powiatowe.w.Mińsku.Mazowieckim ..

W.ramach.przygotowywania.założeń.projektu.uruchomiono.następujące.podprocesy:

.• PP1 ..Mianowanie.Przewodniczącego.Komitetu.Sterującego.i.Kierownika.Projektu

.• PP2 ..Mianowanie.członków.zespołu.zarządzania.projektem

.• PP4 ..Opracowanie.głównych.założeń.projektu.

.• PP5 ..Zdefiniowane.formuły.realizacyjnej.

.• PP6 ..Zaplanowanie.etapu.inicjowania

30. Ta.część.poradnika.jest.w.całości.zestawieniem.opracowanym.przez.Barbarę.Kaznowską.z.Fundacji.EuCP,.która.
wskazała.i.opisała.metodykę.PRINCE2,.jako.jedyną.dla.tego.projektu ..Jako.źródła.wiedzy.wskazała:.PRINCE2. 
Skuteczne zarządzanie projektami,.OGC,.Londyn.2006;.K ..Bradley,.Podstawy metodyki PRINCE2,.2002 .
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W.efekcie.podjętych.działań.w.ramach.tego.etapu.osiągnięto.następujące.cele:

.• Utworzono.zespół.zarządzający.projektem

.• IP1.–.Określono.cele.projektu.oraz.jego.jakość

.• IP2.–.Zdefiniowano.metody.gwarantujące.skuteczność.realizacji.celów

.• IP3.–.Dokonano.oceny.zasadności.ekonomicznej.poszczególnych.działań.i.ich.ryzyka

.• IP4/IP5.–.Zaplanowano.prace.planistyczne.nad.projektem,.ustalono.dokumentację.projektową

.• Określono.elementy.sterowania.i.uzyskano.zgodę.na.inicjowanie

Powyższe.podprocesy.miały.zapewnić.precyzyjne.planowanie,.szczególnie.w.odniesieniu.do.starannego.
oszacowania.pracochłonności.i.kosztów ..

Struktura organizacyjna definiuje.role.i.odpowiedzialność.osób.zarządzających.i.realizujących.pro-
jekt ..W.projekcie.mińskim.przyjęto.następujące.zasady.w.tym.zakresie:

.• kierownik.projektu.występuje.w.roli.pracownika.najemnego.i.bierze.na.siebie.obowiązek.wytworze-
nia.produktów.projektu,

.• projekt.na.zewnątrz.reprezentuje.Komitet.Sterujący,

.• w.skład.Komitetu.Sterującego.wchodzą.osoby,.które.mają.władzę.przydzielania.zasobów.do.pro-
jektu,

.• PRINCE2.opiera.się.na.kontraktach,.co.sprawia,.że.w.tej.metodyce.nie.stosuje.się.poleceń.służbo-
wych,

.• odpowiedzialność.za.nadzór.spoczywa.na.każdym.członku.Komitetu.Sterującego .

Zakresy obowiązków

1. Zakres.obowiązków.Komitetu Sterującego:

1.1. Strategiczne.zarządzanie.projektem,

1.2. Strategiczne.sterowanie.projektem .

2. Komunikacja.Komitetu.Sterującego.z.otoczeniem.projektu:

2.1. Zawiadomienie.o.rozpoczęciu.inicjowania.projektu,

2.2. Zawiadomienie.o.rozpoczęciu.realizacji.projektu,

2.3. Informacje.zwrotne,

2.4. Zawiadomienie.o.rozpoczęciu.zamykania.projektu,

2.5. Zawiadomienie.o.zamknięciu.projektu .

3. Zakres.obowiązków.Starostwa.Powiatowego.w.Mińsku.Mazowieckim.–.Głównego Beneficjenta 
opracowywanego w ramach projektu produktu:

3.1. Reprezentuje.interesy.przyszłych.beneficjentów.wypracowywanego.programu,

3.2. Nadaje.priorytet.zagadnieniom.projektowym,.które.dotykają.mieszkańców,.których.repre-
zentuje,

3.3. Dokonuje.cząstkowej.i.końcowej.akceptacji.programu,

3.4. Odpowiada.za.spełnienie.przez.program.przyjętych.wymagań.funkcjonalnych.i.jakościowych,

3.5. Odpowiada.za.to,.aby.program.przyniósł.w.przyszłości.spodziewane.korzyści .
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4. Zakres.obowiązków.kierownika projektu:

4.1. Ponosi.odpowiedzialność.za.bieżące.planowanie,.zarządzanie.i.sterowanie,

4.2. Odpowiada.za.dostarczenie.produktów,

4.3. Odpowiada.za.opracowanie.i.aktualizację.wszelkich.planów.w.projekcie,

4.4. Udziela.pracownikom.specjalistycznych.wskazówek.odnoszących.się.do.realizacji.poszczegól-
nych.zadań,

4.5. Dokonuje.odbioru.zadań,

4.6. Prowadzi.dokumentację.projektu,

4.7. Dokonuje.rejestracji.zagadnień.projektowych,

4.8. Aktualizuje.plany,

4.9. Analizuje.skutki.wprowadzanych.zmian,

4.10. Składa.raporty.Komitetowi.Sterującemu.ze.stanu.zaawansowania.i.postępów.projektu .

Druga faza – zarządzanie strategiczne projektem.–.jest.nadzorowana.przez.Komitet.Sterujący.w.ra-
mach.kwartalnych.posiedzeń,.jakkolwiek.bieżące.zarządzanie.pozostaje.w.gestii.kierownika.projektu,.
który.informuje.KS.o.podejmowanych.działaniach.w.okresowych.protokołach ..Komitet.Sterujący.podej-
muje.decyzje.w.ramach.następujących.podprocesów:

.• ZS1 ..Zezwolenie.na.inicjowanie.projektu.

.• ZS2 ..Zezwolenie.na.realizację.projektu

.• ZS3 ..Zezwolenie.na.realizację.etapu.lub.planu.nadzwyczajnego

.• ZS4 ..Podejmowanie.decyzji.doraźnych

.• ZS5 ..Zatwierdzenie.zamknięcia.projektu

Planowanie.–.jako.proces.trwający.przez.cały.okres.realizacji.projektu.–.obejmuje.w.projekcie.mińskim.
następujące.podprocesy:

.• PL1 ..Projektowanie.planu.działania.w.odniesieniu.do.poszczególnych.zadań.

.• PL2 ..Definiowanie.i.analizowanie.produktów.w.celu.przeprowadzenie.rozeznania.rynku,.opracowa-
nia.zapytania.ofertowego.etc ..mających.wyłonić.realizatorów/wykonawców.

.• PL3 ..Określanie.działań.i.zależności.pomiędzy.poszczególnymi.zadaniami.czy.etapami

.• PL4 ..Szacowanie.zasobów,.kosztów.itp .

.• PL5 ..Opracowanie.i.aktualizację.harmonogramu.projektu

.• PL6 ..Analizowanie.i.minimalizowanie.ryzyka

.• PL7 ..Realizację.planu

Etap planowania został.ograniczony.poprzez.włączenie.wielu.działań.do.etapu.inicjacji.projektu.na.
etapie.opracowywania.wniosku.projektowego ..Założono.w.tym.dokumencie.realizację.następujących.
czynności,.które.są.obecnie.realizowane ..Dotyczy.to.w.szczególności:

1. wyboru.narzędzi.i.metod.planistycznych

2. identyfikacji.produktów.projektu

3. sekwencjonowania.produktów.projektu

4. zdefiniowania.działań.do.przeprowadzenia.w.ramach.projektu
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5. oszacowania.pracochłonności.działań

6. opracowania.harmonogramu

7. oceny.ryzyka

8. zredagowania.planu.opisowego

Sterowanie etapem leży.w.gestii.kierownika.projektu. i. jest.realizowane.na.bieżąco ..Obejmuje.ono.
następujące.podprocesy:

.• SE1 ..Zgodę.na.wykonanie.grupy.zadań

.• SE2 ..Ocenę.postępów.

.• SE3 ..Rejestrowanie.zagadnień.projektowych.

.• SE4 ..Analizowanie.zagadnień.projektowych.

.• SE5 ..Ocenę.stanu.zaawansowania.etapu

.• SE6 ..Raportowanie.o.ważnych.zdarzeniach

.• SE7 ..Podejmowanie.działań.korekcyjnych.

.• SE8 ..Informowanie.KS.o.sytuacjach.nadzwyczajnych.w.projekcie

.• SE9 ..Odbiór.wykonanego.zadania.

Kroki

1. Zebrać.dane.o.pracach.wykonanych.w.bieżącym.etapie

2. Opracować.plan.kolejnego.etapu.lub.plan.wyjątkowy.oraz.zaktualizować.plan.projektu

3. Sprawdzić,.czy.zaszły.zmiany.w.uzasadnieniu.biznesowym.i.ryzyku

4. Przygotować.protokół.dla.Komitetu.Sterującego .

Zarządzanie wytwarzaniem produktów w.ramach.metodyki.PRINCE2.w.projekcie.mińskim.obejmu-
je.następujące.podprocesy:

.• WP1 ..Przyjęcie.grupy.zadań.do.realizacji.

.• WP2 ..Wytwarzanie.grupy.zadań.

.• WP3 ..Dostarczanie.grupy.zadań.

Każdy produkt wytwarzany w projekcie podlega następującym procedurom: 

1. Ustalenie.zakresu.prac.z.kierownikiem.projektu

2. Zaplanowanie.prac.zespołu

3. Nadzór.nad.pracą.zespołu

4. Odbiór.raportów.z.postępów.prac.i.jakości.produktów

5. Odbiór.i.zatwierdzenie.wykonanych.produktów

Zarządzanie Zakresem Etapu w.projekcie.mińskim.polega.na. założeniu,. że każdy.etap.musi.być.
ukończony.i.zaakceptowany.zanim.Komitet.Sterujący.autoryzuje.przejście.do.następnego.etapu ..W.tym.
procesie.weryfikowane. jest,. czy.w. ramach.etapu.dostarczone.zostały.wszystkie.wymagane.produkty.
i.czy.zakładane.parametry.wykonania.nie.uległy.zmianie ..Jednocześnie.Komitet.Sterujący.opracowuje.
na.tym.etapie.szczegółowy.plan.następnego.etapu ..
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Zarządzanie.Zakresem.Etapu.obejmuje.następujące.podprocesy:

.• ZE1 ..Planowanie.etapu.

.• ZE2 ..Uaktualnienia.planu.projektu.

.• ZE3 ..Uaktualnienie.uzasadnienia.ekonomicznego.projektu.

.• ZE4 ..Uaktualnienie.rejestru.ryzyka.

.• ZE5 ..Raportowanie.końca.etapu.

.• ZE6 ..Opracowanie.planu.naprawczego.

W ramach trzeciej fazy – zamykania projektu.–.podjęto.następujące.działania:

.• ZP1 ..Przygotowano.projekt.do.zamknięcia

.• ZP2 ..Określono.działania.następcze.

.• ZP3 ..Dokonano.przeglądu.oceniającego.projekt.

Procedury: 

1. Sprawdzić,.czy.program.i.powiązane.z.nim.produkty.zostały.dostarczone.beneficjentowi.i.czy.zosta-
ły.przez.niego.zaakceptowane,

2. Sporządzić.listę.wszystkich.działań,.jakie.będą.musiały.być.zainicjowane.przez.pracowników.odpo-
wiedzialnych.za.wdrażanie.programu.na.rzecz.beneficjenta,

3. Zaplanować,.jak.i.kiedy.będzie.można.ocenić,.czy.dostarczony.program.przynosi.oczekiwane.ko-
rzyści,

4. Złożyć.raport.ewaluacyjny.projektu .

Komponenty.dodatkowe.PRINCE2,.jako.grupa.produktów.zarządczych.wykorzystywanych.w.procesach.
w.ramach.projektu.mińskiego:.

Zarządzanie ryzykiem w. tym. przypadku. służy utrzymywaniu. ryzyka. w. akceptowalnych. granicach.
w.sposób.efektywny.i.racjonalny.kosztowo.i.opiera.się.na.3.zasadach:

1. Tolerancji.na.ryzyko

2. Odpowiedzialności.za.ryzyko

3. Własności./.źródła.ryzyka

Parametry ryzyka w PRINCE2

1. Prawdopodobieństwo.wystąpienia.ryzyka

2. Oddziaływanie.na.projekt

3. Bliskość.czasowa.ewentualnego.wystąpienia

Kroki sterowania ryzykiem

1. Identyfikowanie.ryzyka

2. Kategoryzowanie

3. Wyznaczanie.właściciela

4. Ocena.prawdopodobieństwa.wystąpienia

5. Ocena.oddziaływania.na.projekt
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6. Ocena.oddalenia.w.czasie

7. Ocena.ryzyka.(iloczyn)

8. Wyznaczenie.obszaru.ryzyka.–.linii.tolerancji

9. Określenie.opcji.działań

9.1. Prewencja.(zapobieganie)

9.2. Redukcja.(ograniczenie)

9.3. Przeniesienie.(transfer)

9.4. Akceptacja

9.5. Tworzenie.rezerw.(działanie.awaryjne)

9.6. Zalecanie.działania.najwłaściwszego

9.7. Wyważenie.kosztów.ewentualnych.działań.wiążących.ryzyko.z.kosztami.zmaterializowania.się.
ryzyka

Zarządzanie jakością

Celem.projektu.jest.wytworzenie.produktów.zgodnych.z.ich.przeznaczeniem,.zaspokajających.potrzeby.
oraz.oczekiwania.jakościowe.beneficjenta ..Oczekiwania.jakościowe.są.określone.w.Umowie.z.Instytucją.
Wdrażającą,.w.umowach.partnerskich.oraz.we.wniosku.projektowym .

Zarządzanie.jakością.opiera.się.na.4.składnikach:

.• Systemie.Zarządzania.Jakością.

.• Funkcji.zapewniania.jakości.

.• Planowaniu.jakości.

.• Kontroli.jakości.

Jakość.produktów,.jakie.powstają.w.projekcie.mińskim.realizowanym.według.metodyki.PRINCE2,.osią-
gnięta.musi.być.poprzez.podwójną.–.obiektywną.–.kontrolę ..Obiektywizm.tej.kontroli.polega.na.wyklu-
czeniu.z.jej.przebiegu.zarówno.Kierownika.Projektu,.jak.i.wytwórców.produktów ..Sprawowana.jest.przez.
nadzór.merytoryczny.projektu .

Zarządzanie konfiguracją w.projekcie.mińskim.składa.się z.5.elementów:

.• Planowanie.

.• Identyfikacja.

.• Kontrola.

.• Omówienie.statusu.

.• Weryfikacja.

Zarządzanie.konfiguracją.musi.zapewnić:

1. Mechanizmy.zarządzania,.śledzenia.i.utrzymywania.kontroli.nad.wszystkimi.produktami.projektu .

2. Pewne.i.bezpieczne.przechowywanie.każdego.produktu .

3. Możliwość.wyboru.składników,.które.zawierać.będzie.ukończony,.funkcjonujący.program ..Zakłada.
to.oddanie.gotowego.programu.wraz.z.jego.uaktualnieniami .

4. System.rejestrowania,.śledzenia.i.dokumentowania.wszystkich.zagadnień.projektowych .
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2.2.4. Rezultaty

Głównym celem omawianego projektu jest wypracowanie modelowego rozwiązania w zakre-
sie poprawy jakości i zakresu współpracy samorządu powiatowego oraz NGO w zakresie przy-
gotowania jednej z lokalnych polityk publicznych – polityki gospodarczej w powiecie mińskim.

Projekt.był.realizowany.poprzez.cel.główny.i.cele.szczegółowe. Cel.główny.projektu.opiera.się.na.nastę-
pujących.wskaźnikach.i.odpowiadających.im.rezultatach ..

Wskaźnik 1.

Opracowany.i.przygotowany.oraz.przyjęty. i.wdrożony.przez.Radę.Powiatu.Lokalny.Program.Rozwoju.
Przedsiębiorczości.wraz.z.narzędziami.jego.monitorowania.i.ewaluacji.31 .

Rezultat 1.

Wzrost.konkurencyjności.powiatu.mińskiego.poprzez.zastosowanie.narzędzi.diagnostyczno-wykonaw-
czych.przy.budowaniu.partnerstw.lokalnych.na.rzecz.rozwoju.gospodarczego .

Wskaźnik 2.

LPRP.jako.modelowe.rozwiązanie.w.zakresie.promocji.przedsiębiorczości.i.rozwoju.gospodarczego.po-
wiatu.mińskiego .

Rezultat 2.

Dostępność.LPRP.dla.innych.powiatów.(po.zakończeniu.projektu) ..Wzrost.świadomości.innych.samorzą-
dów.na.temat.modelowych.rozwiązań.w.obszarze.gospodarczym .

Wskaźnik 3.

Liczba.jednostek.samorządu.terytorialnego.(20),.które.zapoznają.się.z.przykładami.modelowego.roz-
wiązania.i.zadeklarują.wykorzystanie.go.do.realizacji.podobnych.działań.na.swoim.terenie31 .

Rezultat 3.

Upowszechnianie.modelowych.rozwiązań.wspierających.przedsiębiorczość .

Wskaźnik 4.

Liczba.JST,.które.wdrożyły.podczas.trwania.projektu.LPRP.–.(1).–.powiat.miński .

Rezultat 4.

Przyjęcie.i.zaakceptowanie.przez.Radę.Powiatu.zapisów.w.LPRP .

Cele szczegółowe

Projekt.zakładał.realizację.4.celów.szczegółowych ..Pierwszym.z.nich.był.wzrost.o.20%.potencjału.orga-
nizacyjnego.i.merytorycznego.obu.stron.dialogu.(JST.i.NGO).działających.na.terenie.powiatu.mińskie-
go,.niezbędnego.do.wypełnienia.obowiązków.związanych.ze.współpracą.międzysektorową.w.zakresie.
przygotowania.i.realizacji.lokalnej.polityki.gospodarczej .

31. Na.dzień.20.czerwca.2015.r ..ten.wskaźnik.nie.został.jeszcze.osiagnięty .
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Cel szczegółowy 1.

Wzrost o 20% potencjału organizacyjnego i merytorycznego obu stron dialogu działających 
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu mińskiego, niezbędnego do wypeł-
niania obowiązków związanych ze współpraca międzysektorową w zakresie przygotowania 
i realizacji lokalnej polityki gospodarczej.

Wskaźnik 1.

Liczba.osób.(obu.stron.dialogu),.którzy.podnieśli.swoje.kwalifikacje.(ankiety,.wywiady.pogłębione).–.32 .

Rezultat 1.

Wzrost.świadomości.nt ..budowania.modelowej.współpracy.pomiędzy.JST.i.NGO.w.zakresie.budowania.
polityk.publicznych .

Wyniki.ankiet.przeprowadzonych.podczas.spotkań.konsultacyjnych.wskazują.jednoznacznie,.że.nastąpił.
wyraźny.wzrost.potencjału.merytorycznego.i.organizacyjnego.wśród.przedstawicieli.JST.i.NGO ..Na.16.
członków.Grupy.Roboczej.14.wskazało,.że.ich.świadomość.współpracy.była.dotychczas.niewystarcza-
jąca,.a.projekt.przyczynił.się.do.ponad.20%.wzrostu.ich.kompetencji .

Z.uczestnikami.Grupy.Roboczej,.podczas.ostatniego.spotkania.w.maju.2015.r ..oraz.podczas.kilku.spo-
tkań.w.czerwcu,.zostały.przeprowadzone.indywidualne wywiady pogłębione,.z.których.wynika.jed-
noznacznie,. że. 62,5%. (10. osób). rozmówców. zauważyło,. że. ich. wiedza. w. przedmiotowym. zakresie.
znacznie.wzrosła,.a.dzięki.dostępowi.do.opracowań.specjalistycznych,.które.omawiali,.zrozumieli,.jak.
wiele.jest.do.zrobienia.w.powiecie.mińskim,.jeśli.chodzi.o.rozwój.przedsiębiorczości ..Jedynie.18,75%.
(3.osoby).nie.potrafiło.wskazać.konkretnych.korzyści.merytorycznych,.a.pozostałe.18,75%.(3.osoby).nie.
miało.zdania.na.ten.temat .

Lokalna.Rada.Gospodarcza,.podczas.spotkania.9.stycznia.2015.r .,.wypełniła.ankietę.ewaluacyjną.oraz.
kwestionariusz.pierwszego.pomiaru.Lokalnego.Indeksu.Współpracy ..Z.zestawienia.wynika.wyraźnie,.że.
wg.ankietowanych.model.współpracy.biznesu.z.NGO.i.JST.odnosi.się.do.wszystkich.form.współpracy ..
Dla.uczestników.warsztatów.i.projektu.największe.znaczenie.miała.jednak.dyskusja,.która.wywiązała.się.
po.wypełnieniu.ankiety ..Wskazali.właściwie.jednoznacznie,.że.współpraca.pomiędzy.JST.a.nimi.prak-
tycznie.nie. istnieje,.że.nie.ma.form.wsparcia.(poza. jednym.z.uczestników). i.że.są.pozostawieni.sami.
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sobie ..Ważna.dla.nich.była.diagnoza.dwóch.zakresów:.opinii.nt ..współpracy.i.poziomu.zadowolenia.
z.tejże ..Jednocześnie.wyartykułowali.wątpliwości ..Dotyczyły.one.następujących.zakresów:.

a. Narzędzie. pomiaru. jest. zdaniem. wszystkich. uczestników. jednostronne. i. nie. oddaje. specyfiki.
funkcjonowania.biznesu.i.zakresu.interakcji.pomiędzy.biznesem.a.JST ..

b. Uczestnicy.uznali,.że.ankieta.nie.uwzględnia.tego,.co.naprawdę.dzieje.się.na.styku.biznesu.i.JST ..

Na.początku.projektu.zdecydowana.większość.przedsiębiorców.podkreśliła,.że.nie.ma.lub.ma.spora-
dyczne.kontakty.z.JST.i.NGO,.a.także.innymi.organizacjami.i.mediami ..70%.badanych.wskazało.za-
kres.2 ..Poziom.współpracy.nie.przekroczył.3.punktów.w.skali.1–4 ..Problemem.jest.także.brak.rzeczywi-
stej.współpracy.wśród.przedsiębiorców.na.rzecz.powiatu ..Nie.mają.wspólnych.działań,.które.mogliby.
koordynować ..Dlatego.LRG.jest.narzędziem,.które.idealnie.rozwiąże.problemy.lokalnego.środowiska,.
o.ile.nastąpi.pełne.zaangażowanie.jej.członków.w.proces .

Drugi.pomiar.LIW.(czerwiec.2015.r .).wskazał.poprawę.relacji.pomiędzy.NGO.a.JST.i.zwiększenie.ak-
tywności. w. realizacji. zadań. wynikających. z. LPRP .. Przedsiębiorcy. wskazali. bowiem,. że. ich. kontakty.
z.NGO.i.JST.wzrosły.z.skali.1–4.do.3 ..Wskaźnik.20%.został.więc.przekroczony ..Większość.ankietowa-
nych.(9/12),.czyli.75%.potwierdziła.wzrost.swojego.potencjału.merytorycznego,.co.będą.mogli.oczywi-
ście.wykazać.w.praktyce,.realizując.zadania.przynależne.Lokalnej.Radzie.Gospodarczej ..Niewątpliwie.
też.uwierzyli,.że.można.wypracować.wspólne.działania.na.rzecz.rozwoju.gospodarczego.powiatu .

Wskaźnik 2.

Liczba.doposażonych.organizacji.pozarządowych.wspierających. i.koordynujących.działania.na.rzecz.
współpracy.administracji.publicznej.z.NGO .

Rezultat 2.

Poprzez.doposażenie.w.sprzęt.komputerowy.5.organizacji,.działających.na.terenie.powiatu.mińskiego.
na.rzecz.rozwoju.przedsiębiorczości,.wzrosła.ich.konkurencyjność.na.lokalnym.rynku ..Dysponując.no-
woczesnymi.rozwiązaniami.technicznymi,.mogą.sprawniej.zarządzać.ofertami.przetargowymi,.zamó-
wieniami,.a.także,.poprzez.aktywność.multimedialną,.być.bliżej.mieszkańców.powiatu.(realizacja.mo-
delu współpracy…;.płaszczyzna.3;.obszar.1) .

Wskaźnik 3.

Liczba.powołanych.podmiotów.reprezentujących.środowiska.gospodarcze.wobec.administracji.samo-
rządowej .

Rezultat 3.

Członkowie.Lokalnej.Rady.Gospodarczej.mogą.aktywnie.wpływać.na.decyzje.gospodarcze.zapadające.
na.poziomie.władz.powiatowych ..Co.więcej,.musimy.pamiętać,.że.współpraca.lokalnych.rad.gospodar-
czych.i.powiatu.powinna.wyraźnie.zmierzać.do.wskazania.rozwiązań.problemów.gospodarczych.oraz.
wspierać.te.działania,.które.są.„lokomotywami.gospodarczymi” ..Pobudzenie.rozwoju.gospodarczego.
może.nastąpić.jedynie.w.oparciu.o.wewnętrzne.zasoby.i.skuteczne.metody.promocji ..LRG.mogą.także.
wspierać.promocję.lokalnych.firm.i.produktów,.chociażby.poprzez.nawiązywanie.współpracy.z.regiona-
mi.partnerskimi.oraz.prowadzenie.kampanii. informacyjnych.nt ..możliwości.wsparcia.poprzez.lokalne.
instytucje.otoczenia.biznesu .

Wskaźnik 4.

Liczba.badań.i.diagnoz,.które.wesprą.merytorycznie.działania.NGO.i.samorządu.w.obszarze.tworzenia.
i.wdrażania.polityk.lokalnych,.w.tym.polityki.gospodarczej .
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Rezultat 4.

W.projekcie.powstały.dwa.ważne.opracowania.dotyczące.obszaru.gospodarczego.i.rynku.pracy.oraz.
jedno.nt ..wizerunku.przedsiębiorców.w.powiecie.mińskim ..Są.pełną.diagnozą.w.swoich.zakresach,.a.co.
najważniejsze,.mogą.służyć.jako.podstawa.do.uaktualniania.wszystkich.dokumentów.programowych.
na.terenie.powiatu.mińskiego .

Cel szczegółowy 2.

Wypracowanie narzędzi, programów, standardów i procedur niezbędnych do przygotowania 
i realizacji lokalnej polityki gospodarczej na terenie powiatu mińskiego.

Wskaźnik 1.

Liczba.przygotowanych.programów.rozwoju.przedsiębiorczości.(1.szt .).zawierających.zestaw.standar-
dów.i.procedur.realizacyjnych .

Rezultat 1.

Przygotowany.w.projekcie.i.przyjęty.przez.Radę.Powiatu.do.realizacji.lokalny.program.rozwoju.przedsiębior-
czości.jest.zestawieniem.konkretnych,.praktycznych.zadań.wraz.z.uzasadnieniem.i.podziałem.na.założenia.
i.wskaźniki.oraz.ze.wskazaniem.źródeł.finansowania ..Konkretnym,.twardym.rezultatem.będzie.zastosowa-
nie.zapisów.w.praktyce ..W.ten.sposób.powstanie.realna.szansa.na.rozwój.gospodarczy.w.powiecie .

Wskaźnik 2.

Liczba.przygotowanych.narzędzi.monitoringowych.i.ewaluacyjnych.dla.programu.(1.szt) .

Rezultat 2.

Skuteczna.ewaluacja.zależy.od.dobrego.monitoringu.i.właściwie.dobranych.narzędzi.do.zaproponowa-
nych.działań ..Dlatego.niezwykle.ważnym.produktem.w.tym.zakresie.jest.zestaw.narzędzi.monitorowania.
postępu.realizacji.LPRP.i.jego.ewaluacji ..Na.podkreślenie.zasługuje.fakt,.że.przez.cały.okres.projektowy.
duże.znaczenie.miała.bieżąca.ocena.realizowanych.działań.oraz.działania.partycypacyjne,.włączające.
lokalną.społeczność.w.projekt .

Cel szczegółowy 3.

Wzrost o 20% wiedzy mieszkańców powiatu mińskiego nt. współpracy JST i NGO w zakresie 
lokalnych polityk publicznych (metoda.pomiaru.–.ankieta.podsumowująca.ze.spotkań.konsultacyj-
nych),.w tym polityki gospodarczej i wynikających z tego korzyści

Wskaźnik 1.

Odsetek.procentowy.osób.(20%),.które.zadeklarują.wzrost.wiedzy.w.przedmiotowym.obszarze.zbadany.
poprzez.ankiety.początkowe.i.końcowe.podczas.spotkań.konsultacyjnych .
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Rezultat 1.

Podczas.13. spotkań.konsultacyjnych.z.mieszkańcami,.które.odbyły. się.w. ramach.projektu,. została.
przeprowadzona.ankieta.początkowa.i.końcowa.badająca.m .in ..wzrost.wiedzy.mieszkańców.na.temat.
rozwoju.przedsiębiorczości. i. działań.wspierających. rozwój.gospodarczy ..W.panelach.dyskusyjnych.
wzięło.udział.328.mieszkańców.gmin.powiatu.mińskiego ..Średnia.przypadająca.na.gminę.to.ponad.
25.osób.(25,23).na.spotkaniu ..Konsultowano.nie.tylko.perspektywy.rozwoju.gmin.i.powiatu,.ale.także.
główne. zapisy. Lokalnego.Programu.Rozwoju. Przedsiębiorczości ..Na.pytanie:.Czy.dzięki. spotkaniu.
wzrosła.Pana/Pani.wiedza.nt ..możliwości.współpracy.Jednostek.Samorządu.Terytorialnego.z.organi-
zacjami. pozarządowymi. w. zakresie. tworzenia. polityk. publicznych. –. 297. ankietowanych. (90,54%).
odpowiedziało,. że. tak,.natomiast.31.ankietowanych. (9,45%),. że.nie ..Stąd wniosek, że założony 
w projekcie wskaźnik został znacząco przekroczony. Co.więcej,.uczestnicy.spotkań.wnieśli.na-
prawdę.wiele.uzupełnień.do.LPRP.(mogą.to.Państwo.prześledzić.na.podstawie.ankiety.dołączonej.do.
poradnika.–.zob ..aneks) ..Omówione.zależności.przedstawia.poniższy.wykres .

Na.dość.ważne.pytanie.–.obejmujące.swoim.zakresem,.tak.podkreślane.w.poradniku,.praktyki.partycy-
pacyjne:.Czy. jednostki. samorządu. terytorialnego.do.procesu. tworzenia.dokumentów.planistycznych.
powinny. zapraszać.przedstawicieli:. lokalnej. społeczności,.organizacji.pozarządowych. i.przedsiębior-
ców?.–.zdecydowana.większość,.bo.aż.322.(98,17%).osoby.odpowiedziały,.że.tak,.a.jedynie.6.(1,82%).
było.przeciw.takiemu.rozwiązaniu .

Na.pytanie.ankietowe:.Czy przedstawiony.w.trakcie.spotkania.schemat.postępowania.partycypacyjne-
go.odniesie.pozytywny.efekt,.tzn ..czy.tworzone.programy.planistyczne.będą.spełniać.w.pełni.potrzeby.
lokalnej.społeczności.–.aż.271.osób.(82,62%).odpowiedziało,.że.tak,.a.57.(17,37%),.że.nie ..Założony.
w.projekcie.wskaźnik.20%.został.zrealizowany.i.przekroczony .
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Cel szczegółowy 4.

Wzrost o 20% wiedzy mazowieckich przedstawicieli NGO i JST spoza powiatu w zakresie 
współpracy międzysektorowej w zakresie przygotowania i realizacji lokalnej polityki gospo-
darczej

Wskaźnik 1.

Odsetek.procentowy.osób,.które.zadeklarują.wzrost.wiedzy.w.przedmiotowym.obszarze.(20%) .

Rezultat 1.

Upowszechnienie.zapisów.LPRP.i.modelowych.rozwiązań.wynikających.z.modelu.współpracy.(P2;.O1,.O3;.
P3,.O1).32 ..Pomiar.rezultatu.odbył.się.za.pomocą.ankiet.rozdawanych.wśród.mazowieckich.przedstawicie-
li.NGO.i.JST,.w.których.wskazywali.poziom.wzrostu.wiedzy.w.przedmiotowym.zakresie.(25.osób) ..Spośród.
ankietowanych.72%.(18.osób).zadeklarowało.wzrost.wiedzy.nt ..współpracy.międzysektorowej,.5.(20%).
wskazało,.że.nie.wzrosła.ich.wiedza.w.tym.zakresie,.2.(8%).osoby.nie.miały.zdania.na.ten.temat .

32. Gdzie:.P2.–.Współpraca.samorządu.z.organizacjami.pozarządowymi.w.zakresie.realizacji.zadań.publicznych;.
O1.–.Realizacja.zadań.publicznych.z.wykorzystaniem.form.finansowych;.O3.–.Partnerstwo.projektowe.w.reali-
zacji. zadań. publicznych;. P3. –. Infrastruktura. współpracy,. tworzenie. warunków. do. społecznej. aktywności;.
O1.–.System.wspierania.inicjatyw.obywatelskich.i.organizacji.pozarządowych .
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Wskaźnik 2.

Liczba.osób.(60),.która.zapozna.się.z.materiałami.edukacyjnymi.wytworzonymi.w.projekcie .

Rezultat 2.

Wszystkie.osoby.zaangażowane.w.realizację.polityki.gospodarczej.w.powiecie.mińskim,.tj ..przedstawi-
ciele.Grupy.Roboczej.(16.osób),.członkowie.LRG.(12.osób),.pracownicy.PUP.i.Starostwa.Powiatowego.
(12).odpowiedzialne.za.wspieranie.przedsiębiorczości.oraz.przedstawiciele.ościennych.powiatów.(25).
oraz.mieszkańcy.biorący.udział.w.Mińskim.Dniu.Przedsiębiorczości.zapoznali.się.z.materiałami.eduka-
cyjnymi.wytworzonymi.w.projekcie .
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Projekt.realizuje.działania.zmierzające.do.zastosowania.zasad.wyrażonych.w.„Modelu.współpracy.po-
między.JST,.LRG.a.NGO.33” ..Model wytworzony w tym projekcie jest w pewnym sensie innowacją 
społeczną, ponieważ wykracza w swoich założeniach poza powielanie dawnych rozwiązań 
i procedur, pokazując jednocześnie bardziej efektywne i innowacyjne rozwiązania. W.każdym.
dobrze.funkcjonującym.modelu.są.wyraźnie.określone.relacje.pomiędzy.uczestnikami.procesu,.a.także.
zdefiniowane.zależności.będące.następstwem.procesów,.które.model.kształtują ..Model.Lokalnej.Współ-
pracy.(MLW).pomiędzy.LRG.a.JST.i.NGO,.czyli.proces.powstawania.partnerstwa.lokalnego.na.rzecz.
rozwoju.gospodarczego.oraz.wzrostu.efektywności.mechanizmów.konsultacyjnych. i.wynikające. stąd.
zadania,.oparty.został.na.zasadach.synergii,.koordynacji.i.partycypacji.społecznej ..Synergia.oznacza.
w.praktyce.grupę.interesariuszy,.partnerów.i.członków.LRG.utworzoną.w.celu.wsparcia.działań.na.rzecz.
rozwoju.przedsiębiorczości.i.potencjału.gospodarczego.w.regionie ..W ten sposób zbudowana zosta-
ła ważna wartość dodana projektu – realne wdrożenie dobrych praktyk partycypacyjnych 
i lokalnego modelu współpracy,.który.zaowocował.konkretnymi.rozwiązaniami.podczas.spotkań.GR.
i.LRG.(raporty.ze.spotkań.dostępne.w.siedzibie.Lidera) .

3.1. Użyteczność Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości

Lokalny.Program.Rozwoju.Przedsiębiorczości,.jak.już.wspomniano,.jest.podstawą.określenia.i.sprecyzo-
wania.obszarów.interwencji.lokalnych.rad.gospodarczych.w.odniesieniu.do.diagnozowania.i.rozwiązy-
wania.lokalnych.problemów.gospodarczych.i.rynku.pracy ..To.tak.naprawdę.najważniejszy.dokument.
projektu.o.charakterze.praktycznym ..Zawarte.w.nim.działania.i.rekomendacje.są.wiążącymi.wytycznymi.
dla.rady.powiatu.w.zakresie.stanowienia.polityk.publicznych.w.obszarze.gospodarczym ..Wraz.z.jego.
powstaniem,.w.oddzielnym.dokumencie,.zostały.przygotowane.narzędzia.monitorowania. i.ewaluacji.
programu.z.dedykowanym.programem.szkoleniowym.z.powyższego.zakresu ..

Na.podkreślenie.zasługuje.fakt,.że.jednym.z.ważnych.celów.tego.projektu,.zawartych.w.LPRP,.jest.budo-
wanie.tożsamości.lokalnej.i.świadomości.społecznej,.bez.których.to.komponentów.nie.będzie.możliwy.
skuteczny.rozwój.kapitału.ludzkiego ..Do.celów.nadrzędnych.dla.powiatu.mińskiego.budujących.jego.
rozwój.zaliczyć.należy:

1. „budowę.gospodarki.opartej.na.wiedzy.przez.wspieranie.programów.kreatywności.i.przedsię-
biorczości.dla.dzieci.i.młodzieży,.wspieranie.programów.przedsiębiorczości.i.innowacyjności.na.
uczelniach.wyższych.(…);

33. Por ..z:.Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych ..Za:.http://www .pozytek .gov .pl/
files/Biblioteka/BPP/model_wspolpracy .pdf .
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2. uwzględnienie.w.ofercie.edukacyjnej.szkół.(…).potrzeb.innowacyjnych.pracodawców.przez.włą-
czenie.ich.przedstawicieli.do.procesu.opracowania.planów.i.programów.nauczania.(…);

3. usprawnienie.procesów.komercjalizacji.wiedzy;

4. wzmacnianie. przedsiębiorczych. i. innowacyjnych. umiejętności. i. postaw. mieszkańców. w. celu.
wzmocnienia.postaw.konkurencyjnych;

5. wzrost.konkurencyjności.i.innowacyjności.przedsiębiorstw,.który.przejawia.się.we.wzroście.wy-
korzystania.nowoczesnych.technologii.i.rozwiązań.w.nowoczesnej.gospodarce.w.celu.zwiększe-
nia.szans.na.sukces.innowacyjnych.projektów.biznesowych;

6. polepszenie. stopnia. powiązań. nauki. z. sektorem. przedsiębiorstw,. stosowanie. nowoczesnych.
rozwiązań.technologicznych.w.praktyce;

7. aktywne.wspieranie.przedsiębiorstw.współpracujących.z.innymi.podmiotami.w.obszarze.inno-
wacyjności.w.ramach.np ..klastrów;

8. cykliczną.ocenę.potencjału.gospodarki.regionalnej.pod.kątem.inicjowania.nowych.powiązań.
klastrowych;

9. zapewnienie.przedsiębiorstwom.efektywnego.wsparcia.w.postaci.kapitału,.wiedzy.i.infrastruktury;

10. wspieranie.działalności.badawczo-rozwojowej.w.przedsiębiorstwach;

11. poprawę.jakości.funkcjonowania.instytucji.publicznych.oraz.rozbudowę.mechanizmów.partner-
stwa.publiczno-prywatnego;

12. poprawę.jakości.kapitału.ludzkiego.i.zwiększenie.spójności.społecznej;

13. budowę.i.modernizację.infrastruktury.technicznej.i.społecznej,.mającej.podstawowe.znaczenie.
dla.wzrostu.konkurencyjności.struktur.lokalnych.i.regionu;

14. wyrównywanie.szans.rozwojowych.i.wspomaganie.zmian.strukturalnych.na.obszarach.wiejskich;

15. dbałość.o.jakość.środowiska.przyrodniczego,.z.wizją.bezpieczeństwa.ekologicznego.dla.przy-
szłych.pokoleń”34 .

Niewątpliwie.ważną.kwestią,.poruszoną.w.LPRP,.jest.precyzyjne.określenie.barier.i.czynników.utrudnia-
jących.rozwój.przedsiębiorczości.na.terenie.powiatu,.a.tym.samym.też.wskazanie.tych.obszarów,.które.
powodują,.że.powiat.przegrywa.z.innymi.regionami.pod.względem.konkurencyjności.gospodarczej .

34. Z ..Makieła,.Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji,.Warszawa.2013,.
s ..28–29 .
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3.2. Lokalne Rady Gospodarcze jako realne 
wsparcie dla działań gospodarczych 

Rozwój.dialogu.obywatelskiego,.w.odniesieniu.do.dyskusji.o.otoczeniu.gospodarczym,.jest. tematem,.
któremu.UE.poświęca.coraz.większą.uwagę ..Lokalne Rady Gospodarcze są przykładem partycy-
pacyjnej formy uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji na szczeblu powiatowym. Dia-
log.społeczny.w.obszarze.gospodarczym.jest.naprawdę.możliwy ..Prawidłowo.prowadzony.umożliwia.
nie. tylko. realizację. twardych. zadań,. ale. także. zabezpiecza.prawidłowe. interakcje. z. interesariuszami.
zewnętrznymi.i.wewnętrznymi ..Dlatego.niezwykle.istotne.wydaje.się.przygotowanie.LRG.do.pełnienia.
funkcji.konsultacyjno-doradczo-informacyjnej .

LRG pełnią funkcję opiniodawczo-doradczą i reprezentują środowiska gospodarcze, a zatem 
powinny aktywnie wpływać na rozwój gospodarczy w powiecie. W.Polsce.problematyka.rozwoju.
została.uregulowana.między.innymi.w.przepisach.ustawy.z.6.grudnia.2006.r ..o.zasadach.prowadzenia.
polityki.rozwoju,.w.której.nie.zdefiniowano.wprost.pojęcia.„rozwój”,.lecz.przedstawiono.jako.przedmiot.
oddziaływania. polityki. rozwoju,. określając. tę. politykę. jako. „zespół. wzajemnie. powiązanych. działań.
podejmowanych.i.realizowanych.w.celu.zapewnienia.trwałego.i.zrównoważonego.rozwoju.kraju,.spój-
ności.społeczno-gospodarczej,.regionalnej.i.przestrzennej,.podnoszenia.konkurencyjności.gospodarki.
oraz. tworzenia.nowych.miejsc.pracy.w.skali.krajowej,. regionalnej. lub. lokalnej”. [Ustawa.z.6.grudnia.
2006.r ..o.zasadach.prowadzenia.polityki.rozwoju,.art ..2].35 ..

Musimy.pamiętać,.że.członkowie.LRG.powinni.dość.sprawnie.poruszać.się.w.działaniach.systemowych.
i.politykach.publicznych.powiatu ..Infrastruktura.tej.współpracy.w.dużej.mierze.zależeć.będzie.od.przy-
gotowania.merytorycznego.obu. stron ..Tylko wtedy LRG będą potrafiły wypracować narzędzia 
i wzorce działań, dzięki którym będą mogły wpływać na otoczenie gospodarcze i rozwój 
przedsiębiorczości.

Musimy.także.mieć.na.uwadze,.że.kluczowym.elementem.transformacji.ustrojowej.w.Polsce.był.rozwój.
oddolnych.inicjatyw,.a.co.za.tym.idzie,.powolne.kształtowanie.się.kultury.dialogu.i.partycypacji.społecz-
nej ..Można.więc.postawić.tezę,.że.o.jakości.współpracy.JST.i.LRG.świadczy.nie.tylko.ich.aktywność,.ale.
także. liczba.członków.aktywnie.wspierających.oraz. liczba.partnerstw.lokalnych ..Co.więcej,. jednostki.
biorące.udział.w.procesie.muszą.być.świadome.swojego.potencjału,.dzięki.któremu.budowany.jest.ka-
pitał.społeczny.danego.regionu ..

LRG są realnym wsparciem dla działań gospodarczych..Inicjowane.przez.nie.działania.powinny.
być.widoczne.i.odczuwalne.w.otoczeniu.zewnętrznym,.a.co.najważniejsze.angażować.JST.i.NGO.do.
współpracy ..Do.tego.niezbędne.jest.zaangażowanie.wszystkich.stron,.bo.dzięki.niemu.tworzą.się.więzi,.
które.mają.charakter.normatywny. (tworzenie.modelowych.reguł.postępowania) ..Strony.mogą.wtedy.
wyrażać.bez.obaw.swoje.interesy,.a.także.żądania ..Zaufanie.jest.immanentnym.elementem.tego.proce-
su ..Lokalne Rady Gospodarcze odgrywają w tym procesie znacząca rolę..Po.pierwsze.wszystkie.
swoje.działania.powinny.opierać.o.szeroko.rozumianą.kulturę.współpracy.i.w.ten.sposób.budować.nie.
tylko.porozumienie,.ale.kreować.pozytywny.wizerunek.partnerów ..

Mogą.przekazywać.i.udostępniać.informacje.na.temat.swoich.partnerów.i.ich.kompetencji.oraz.zaan-
gażowania.w.model.współpracy ..Powinny.kształtować.odpowiednie.postawy.wobec.partnerów.wyraża-
jące.się.poprzez.uznanie.ich.odrębności.i.równe.ich.traktowanie,.a.także.poszanowanie.ról,.wdrożenie.
rozwiązań.partycypacyjnych.oraz.rozbudowywanie.kompetencji.komunikacyjnych.(pod.warunkiem.ich.
skutecznego.zaimplementowania.w.modelu.współpracy) ..Członkowie.LRG.powinni.umieć. zbudować.
odpowiedni.poziom.zaufania.„między.stronami.współpracy,.w.szczególności.poprzez:

1. unikanie.przypisywania.partnerowi.negatywnych.intencji.w.podejmowanych.przez.niego.działaniach;

2. inicjowanie.wspólnych.działań.na.wielu.płaszczyznach,.a.nie.redukowanie.współpracy.do.jednego.
wymiaru.(prostego,.najczęściej.odwołującego.się.do.finansowania.działań);

35. Za:.http://www .wzieu .pl/zn/690/ZN_690 .pdf .
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3. otwarte.wyrażanie.uznania.dla.działań.partnera,.dostrzeganie.i.docenianie.pozytywnych.efektów.
jego.aktywności;

4. unikanie.podejmowania.nieuzasadnionych.i.godzących.w.zasadę.suwerenności.działań.kontrolnych;

5. unikanie.kreowania.relacji.polegających.na.podległości/dominacji.(np ..urzędnik.–.petent);

6. stosowanie. przepisów.prawa. jako. jednego. z.wielu. instrumentów.pozwalających. na.współpracę,.
a.nie.jako.jej.podstawy”.36 .

Lokalne.Rady.Gospodarcze,.budując.model.wspópracy.pomiędzy.JST.a.NGO,.powinny:

Rola.LRG.w.modelu.współpracy.na.rzecz.działań.gospodarczych.–.opracowanie.własne.A ..Frankowiak

Poprzez:

adn ..1 ..Staże,.doradztwa,.szkolenia,.w.tym.wykorzystanie.do.współpracy.rad.Działalności.Pożytku.
Publicznego;

adn ..2 ..Biuletyny,.gazetki,.ulotki,.materiały.promocyjne,.materiały.informacyjne;

adn ..3 ..Dokumenty.programowe,.strategie,.opracowania.gospodarcze,.umowy.jednoroczne.i.wie-
loletnie,.wzmacnianie.relacji.interpersonalnych,.budowanie.zespołów.programowych,.grup.dorad-
czych.i.wspierających.z.wykorzystaniem.potencjału.NGO;

adn ..4 ..Dialog.społeczny,.partycypacja.obywatelska,.wspólne.definiowanie.zadań,.konsultacje.spo-
łeczne .

Model.współpracy.LRG.i.JST.na.rzecz.rozwoju.gospodarczego.regionu.powinien.opierać.się.na.społecz-
nych. i. kulturowych.normach,.by.móc.na. tej.podstawie.pobudzić.kulturę. zaufania. społecznego .. Jeśli.
zaufanie. z. członków.LRG.przeniesie. się.na.pozostałych.aktorów.społecznych,.a. także.mieszkańców,.
stanie.się.samo.w.sobie.normą.pożądaną.społecznie ..W.ramach.projektu.zostały.wypracowane.dwa.
poradniki,.w.których.znajdą.Państwo.informacje.nt ..modelowych.rozwiązań.zakresie.współpracy.pomię-
dzy.LRG.a.JST.w.obszarze.gospodarczym.i.rynku.pracy ..

Pamiętajmy,.że.kultura.zaufania.i.dialogu.uruchamia.większą.aktywność.społeczną,.a.także.wpływa.na.
procesy.wspierające.przedsiębiorczość.i.rozwiązania.innowacyjne ..Partycypacja.bowiem.to.nie.zwykłe.
członkostwo.w.LRG,.lecz.współuczestnictwo,.czyli.działanie.wspólnie.z.innymi .

36. Ibidem,.s ..91 .
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3.3. Wykorzystanie modelu współpracy pomiędzy JST a NGO 
przy budowaniu innowacyjnych modeli gospodarczych 

Wiadomo,.że.to.samorządy.mogą.kształtować.rozwiązania.prawne.w.obszarze.gospodarczym,.a.przede.
wszystkim.posiadają.zasoby.finansowe.do.realizacji.tych.zadań ..Zadania.własne.powiatu.to.te,.które.są.
wyraźnie.wskazane.w.ustawie ..Na.poziomie.powiatów.i.gmin.wygląda.to.inaczej,.ponieważ.mamy.za-
dania.wynikające.z.art ..7 ..ust ..1.u .s .g ..oraz.tzw ..zadania.inne.służące.zaspokajaniu.potrzeb.mieszkań-
ców .. „Konstytucyjnie. gwarantowana. podmiotowość. publicznoprawna. i. samodzielność. JST. znajduje.
swoje.odzwierciedlenie.nie.tylko.w.przypisaniu.im.znaczącej.odpowiedzialności.za.zaspokajanie.potrzeb.
obywateli,.ale.także.w.doborze.metod.i.narzędzi.realizacji.ciążących.na.nich.zadań ..

Fundamentalne.znaczenie.należy.przypisać.zasadzie.samodzielności.JST ..Samodzielność.jednostek.samo-
rządu. terytorialnego. jest. zjawiskiem.wielowymiarowym”.37 ..Współpraca.pomiędzy.JST.a.LRG. także. jest.
wielowymiarowa.i.opiera.się.na.ramach.prawnych,.przy.czym.najwięcej.ograniczeń.występuje.przy.wydat-
kowaniu.środków.publicznych ..JST.i.LRG.powinny.działać.na.rzecz.mieszkańców.i.wdrażać.rozwiązania.
poprawiające.i.podnoszące.standardy.życia.w.danym.regionie ..Współpraca.zbudowana.jest.na.zasadach:.
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności oraz pomocniczości, partnerstwa i suwerenności 
stron ..„Model.finansowej.współpracy.oparty.jest.na.zasadzie efektywności realizacji.zadań.publicznych ..

Oceniając.mechanizm.realizacji.zadań.publicznych.(…),.powinno.się.brać.pod.uwagę.nie.tylko.koszt.
wykonania.danej.usługi,.lecz.i.to,.czy.skutecznie.realizuje.ona.założone.cele.i.czy.wpływa.na.poprawę.
jakości.życia.społecznego ..Zgodnie.z.tą.zasadą.wskazane.jest,.aby.jednostki.samorządu.terytorialnego.
i.LRG.skoncentrowały.wszystkie.swoje.najlepsze.zasoby.do stworzenia rzetelnej diagnozy,.odzwier-
ciedlającej.obraz.społeczności.lokalnej,.oceniającej.stan.jej.aktywów.i.pasywów,.silnych.i.słabych.stron ..
Diagnoza.pozwoli.przeanalizować.lokalne.zasoby.i.możliwość.ich.kreatywnego.wykorzystania ..Na.tak.
rozumianą.efektywność.wpływają.zatem.dobrze.przygotowane.programy współpracy,.zawierające.
zdefiniowane.cele.oraz.istnienie.–.na.poziomie.lokalnym.lub.krajowym.–.standardów zadań publicz-
nych ..Standardy.te.zostały.skatalogowane.w.przytaczanym.już.niejednokrotnie.w.tym.poradniku.mode-
lu.współpracy.pomiędzy.JST.a.NGO .

Realizacja.tej.zasady.przejawia.się.też.w.wyborze.odpowiednich.form.przekazania.zadań.publicznych.–.
w.postaci.trybów.konkursowych.i.pozakonkursowych,.jak.i.zakupu.usług.–.z.uwzględnieniem.zasad jaw-
ności i konkurencyjności ..Efektywne.realizowanie.zadań.wymaga.też.czasu,.dlatego.współpraca.finan-
sowa.powinna.opierać.się.na.umowach wieloletnich,.które.zapewniają.z.jednej.strony.ciągłość.działań,.
z.drugiej.dają.możliwość.realizacji.zadań.w.sposób.zaplanowany,.z.wykorzystaniem.większej.liczby.metod,.
co.wpływa.znacząco.na.efektywność ..Dodatkowo,.opierając.się.na.zasadzie partnerstwa,.JST.i.LRG.
powinny.dążyć.do.realizacji.zadań.wspólnie,.włączając.w.to.swoje.zróżnicowane.zasoby.i.kompetencje”.38 ..

Byłoby.dobrze,.gdyby. stosowane.przez. JST.narzędzia.miały. charakter.komplementarny ..Najbardziej.
rozpoznawalnym.mechanizmem.współpracy. finansowej. jest. zlecanie. zadań.publicznych. poprzez. ich.
powierzanie lub wspieranie. (co.zostało.pokazane.na.schemacie.powyżej) ..Wybór.pierwszej.opcji.
daje.nam.możliwość.podpisywania.umów.wieloletnich.lub.rocznych ..W.„Strategii.Rozwoju.Kraju.2020”.
wskazuje.się.na.zwiększenie.poziomu.efektywności.usług.publicznych.poprzez.wykorzystanie.m .in . in-
strumentów zwrotnych, tj. poręczenia czy pożyczki. Natomiast.w.„Strategii.Rozwoju.Kapitału.Spo-
łecznego”.zwraca.się.uwagę.na regranting (zob ..art ..16.ust ..7.ustawy),.który.zakłada,.że.otrzymana.
dotacja.może.być.przez.JST.przekazana.innym.podmiotom . 

„Jednostki.samorządu.terytorialnego.mogą.także.udzielać.pożyczek, gwarancji i poręczeń (art ..5.
ust ..8.ustawy),.istnieje.mechanizm.inicjatywy lokalnej (rozdział.2a.ustawy),.rozumianej.jako.„formy.

37. E ..Nowacka,.Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej,.Warszawa.2010,.s ..22 ..
38. http://mechanizmywspolpracy .pl/download/Mechanizmy_Rekomendacje_MPiPS .pdf .
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współpracy.jednostek.samorządu.terytorialnego.z.ich.mieszkańcami,.w.celu.wspólnego.realizowania.
zadania. publicznego. na. rzecz. społeczności. lokalnej”,. budżetu. partycypacyjnego. współtworzonego.
przez.mieszkańców.danej. jednostki.samorządu. terytorialnego,.a. także. inne. tryby.zlecania.zadań.do.
realizacji.organizacjom.pozarządowym.oraz.podmiotom.wymienionym.w.art ..3.ust ..3 ..–.tryb uprosz-
czony, tzw ..tryb.małych.zleceń.lub.małych.grantów.(art ..19a.ustawy) ..

Dodatkowo.dostępna.jest.możliwość.przekazania.podmiotowi.niezaliczanemu.do.sektora.finansów.pu-
blicznych.dotacji na zadanie publiczne z częścią przewidzianą na wykonanie inwestycji (art ..127.
i.221.ustawy.o.finansach.publicznych) ..Jest.to.konsekwencja.nowelizacji.ustawy.o.finansach.publicznych.
z.2010.r ..Formą.współpracy.organów.administracji.publicznej.z.organizacjami.pozarządowymi,.która.
łączy.w.sobie.element.zlecania.zadań.z.wykonywaniem.przedsięwzięć.poprzez.zaangażowanie.do.re-
alizacji.projektu.dwóch.zasobów.–.publicznego.i.prywatnego,.jest.partnerstwo publiczno-prywatne 
uregulowane.przepisami.ustawy.z.19.grudnia.2008.r ..o.partnerstwie.publiczno-prywatnym”.39 ..

Z przygotowanego w projekcie poradnika nt. współpracy pomiędzy LRG a JST wynika, że JST 
i LRG, tworząc model współpracy, powinny:

1. umiejętnie.wskazywać.obszary.wspólne.pomiędzy.lokalnymi.dokumentami.strategicznymi.a.konkur-
sami,.które.chcą.zrealizować,

2. nastawić.się.na.wieloletnią.współpracę.z.interesariuszami.(zasada.efektywności),.

3. prowadzić.ciągły.monitoring.wydatków.pośrednich.i.bezpośrednich,

4. opiniować.i.monitorować.realizację.zleconych.zadań.publicznych,

5. zadbać.o.to,.by.procesy.partycypacyjne.nie.były.tylko.zapisem.w.dokumentach,

6. włączać.jak.największą.reprezentację.interesariuszy.zewnętrznych.w.realizację.zadań.publicznych,

7. dbać,.by.nie.wystąpił.konflikt.interesów.(zasada.uczciwej.konkurencji),

8. przestrzegać.jawnych.wyników.konkursów,.upubliczniać.je.na.oficjalnych.stronach.WWW.lub.w.Biu-
letynie.Informacji.Publicznej.(zasada.jawności) .

Kolejnym przykładem wykorzystania modelu współpracy.jest.współpraca.pozafinansowa ..To.bar-
dzo.ważne,.ale.nie.przez.wszystkich.doceniane,.narzędzie.budowania.modelu.współpracy.JST.i.LRG ..
Obejmuje.wykorzystanie.wszystkiego,.co.stanowi.potencjał.osobowy.i.materialny.obu.stron ..„Samorząd.
powinien.wypracować.procedury.[wzory.dostępne.w.podręczniku.w.części.niezbędnik.innowacyjnego.
samorządowca],.które.pozwolą.wykorzystać.zasoby.komunalne.do.realizacji.zadań.publicznych .. (…).
Zasoby.te.powinny.być.dostępne.dla.każdej.organizacji,.która.chce.podjąć.działania.mające.na.celu.
zaspokojenie.potrzeb.mieszkańców ..Wymaga.to.wypracowania.ogólnodostępnych.procedur.zapewnia-
jących.równy.dostęp.do.zasobów.partnerów.dla.każdego.zainteresowanego.podmiotu”.40 ..

Niefinansowa.forma.współpracy.przejawia.się.także.w.budowaniu.i.sprawnym.funkcjonowaniu.zespo-
łów.lub.grup.roboczych.związanych.z.obszarem.gospodarczym.(była.już.o.tym.mowa.w.części.poprzed-
niej) ..Zespoły.te.powinny.działać.na.zasadzie.partnerstwa .

Interesującą.koncepcją,.wspomagającą.modelową.współpracę,.jest.partnerstwo projektowe w re-
alizacji zadań publicznych .. W. odniesieniu. do. LRG. partnerstwo. to. może. oznaczać. np .. okresową.
współpracę.przy.realizacji konkretnych zadań z obszaru gospodarczego lub przedsiębiorczości, 
a więc wszelkich działań podnoszących konkurencyjność regionu.w.sposób.pośredni.lub.bezpo-
średni.przy.wykorzystaniu. (opcjonalnie). zaangażowania. interesariuszy.zewnętrznych. i.wewnętrznych ..
Oczywiście.współpraca.powinna.być.oparta.na.trzech.istotnych.zasadach.współpracy.–.zasadę.efektyw-

39. Ibidem,.s ..4 .
40. Model współpracy…,.op ..cit .,.s ..64 .
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ności,.innowacyjności.i.suwerenności.stron ..„Współpraca.partnerska.wymaga.wypracowania.procedur.
zgodnych.z.obowiązującym.prawem,.w.tym.szczególnie.zasad.wybierania.partnerów.niepublicznych,.
przy.partnerstwach.inicjowanych.przez.samorząd,.oraz.określania.kryteriów.postępowania.przez.samo-
rząd.do.partnerów.inicjowanych.przez.organizacje.pozarządowe”.41 ..

Z.punktu.widzenia.działalności.LRG.o.wiele.bardziej.istotne.wydaje.się.pójście.w.stronę.tych.rozwiązań,.
które.dają.możliwość.promowania. idei.przedsiębiorczości. i. innowacyjności. (konkursy,.wystawy,. targi.
etc…).oraz.działań.edukacyjnych ..Można.w.tym.celu.wykorzystać.konkretne.zapisy.naniesione.do.wie-
loletnich.lub.rocznych.planów.współpracy .

Widocznym efektem współpracy JST z LRG w tym obszarze powinny być: 

1. wzmocniona.świadomość.lokalnej.odpowiedzialności.za.rozwój.gospodarczy;

2. rozwijana.kultura.innowacyjności;

3. promocja.zatrudnienia;

4. promocja.gospodarcza;

5. wydane.opinie. i. rekomendacje. organizacjom.pozarządowym.wspierającym. rozwój. gospodarczy.
i.przedsiębiorczość;

6. wymierne.efekty.edukacyjne.–.seminaria,.warsztaty,.szkolenia,.doradztwo,.etc…;

7. upowszechniona.i.na.bieżąco.uaktualniania.informacja.o.konkursach.lub.grantach;

8. patronaty.honorowe .

W.modelu.współpracy.JST.z.LRG.na.rzecz.rozwoju.gospodarczego.ważne.jest.także.prawidłowe.i.do-
głębne.poznanie.potrzeb.inwestorów.i.określenie.parametrów.atrakcyjności.regionu ..Poprawnie.skata-
logowane.potrzeby.będą.podstawą.utworzenia.listy.sprawdzającej.poprawność.wdrażania.procedury.
inwestycyjnej.w.regionie .

Współpraca.pozafinansowa. jest. dobrą. podstawą.do.wspierania. procesów. integracyjnych.w.powiecie,.
a.także.do.tworzenia.partnerstw.lokalnych.na.rzecz.rozwoju.gospodarczego.i.promocji.przedsiębiorczości .

Kolejnym.przykładem.wykorzystania.modelu.współpracy.JST.z.LRG.na.rzecz.rozwoju.gospodarczego.jest.
wspieranie.procesów.integracyjnych,.czy.to.w.postaci.oddolnych.inicjatyw.obywatelskich,.czy.też.działań.
angażujących.obie.strony.interesariuszy ..Dlatego.wskazane.jest,.by.członkowie.LRG.znali.bardzo.dobrze.
realia.działania.samorządu.i.potrzeby.mieszkańców ..Podążając.za.zapisami.„Modelu.współpracy.admi-
nistracji.z.NGO”,.wspieranie.procesów.integracyjnych.powinno.się.odbywać.w.trzech.obszarach:

1. „Współpracy organizacji jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami poza-
rządowymi w zakresie tworzenia polityk publicznych, w tym:
a. wzajemnego.informowania.się;
b. współtworzenia.strategii.i.programów.polityk.publicznych;.
c. konsultowania.projektów.aktów.prawa.lokalnego;
d. współpracy.przy.wdrażaniu.polityk.publicznych;
e. uczestnictwa.organizacji.w.ocenie.wykonania.strategii.i.programów.polityk.publicznych .

2. Współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań 
publicznych, w tym:
a. finansowania.działań.organizacji.związanych.z.wykonywaniem.zadań.publicznych;

41. Ibidem,.s ..68 .
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b. wykorzystania.niefinansowych.form.wsparcia.działań.organizacji.związanych.z.wykonywa-
niem.zadań.publicznych;

c. tworzenia.partnerstw.między.organizacjami.a.administracją.samorządową .

3. Infrastruktury współpracy, tworzenia warunków do rozwoju aktywności społecznej, 
a w tym:
a. tworzenia.przez.samorządy.systemów.wspierania.organizacji.pozarządowych;
b. wspierania.przez.samorządy.integracji.środowisk.pozarządowych”42 .

W.cytowanym.już.wielokrotnie.„Modelu.współpracy . . .”.wspieranie.procesów.integracyjnych.jest.określo-
ne.poprzez.„zastosowanie.szeregu.metod,.w.tym.budowania.reprezentacji.(np ..federacje,.koalicje,.rady.
organizacji),.ciał.dialogowych.itp ..Zintegrowane.środowisko.lokalnych.organizacji.pozarządowych.oka-
zuje. się. bardziej. pożądanym. partnerem. samorządu,. ponieważ. efektywniej. i. skuteczniej. wpływa. na.
kształt.polityk.publicznych.oraz. realizację.powierzonych.zadań. i.usług,.a. także.staje.się. rzecznikiem.
grup.organizacji.w.relacjach.z.samorządem”.43 ..Należy.więc.postawić.pytanie:.jak.wymienione.metody.
można.zastosować.we.współpracy.JST.i.LRG?.Na.pewno.JST.powinny.zadbać.o.to,.by.ich.przedstawi-
ciele.doskonale.znali.środowisko.gospodarcze.na.swoim.terenie.i.potrafili.stworzyć.mapę.kompetencyj-
ną.(o.czym.była.mowa.w.poprzedniej.części) ..Natomiast.LRG.powinny.dokładnie.określić.potencjał,.
jakim.dysponują.w.zakresie.kompetencji. twardych. i.miękkich,. i.w. jakim.obszarze. (obszarach).mogą.
służyć.merytorycznym.wsparciem.samorządowi ..Efektem.takich.działań.powinno.być.zawieranie.szero-
kich,.ale.przemyślanych.partnerstw.i.porozumień,.których.skutki.nie.będą.przypadkowe,.a.efekty.rze-
czywiście.wpłyną.na.rozwój.gospodarczy.regionu .

Model Lokalnej Współpracy (MLW) pomiędzy LRG a JST i NGO, czyli proces powstawania 
partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju gospodarczego oraz wzrostu efektywności mechani-
zmów konsultacyjnych i wynikające stąd zadania, powinien być oparty na zasadach synergii, 
koordynacji i partycypacji społecznej..Synergia.oznacza.w.praktyce.grupę.interesariuszy,.partnerów.
i.członków.LRG.utworzoną.w.celu.wsparcia.działań.na.rzecz.rozwoju.przedsiębiorczości. i.potencjału.
gospodarczego.w.regionie ..By.współpraca.przebiegała.sprawnie. i.bez.zakłóceń,.oprócz.dobrej.woli.
i.umiejętności.komunikacyjnych.potrzebne.są.wzory.procedur.kompetencji,.zasad.i.dokumentów,.które.
każde.działanie. uczynią. transparentnym .. Proponowane.procedury. i.wzory. dokumentów,.w.pewnym.
sensie,.regulują.zakres.planowanych.czynności.i.mają.być.po.prostu.praktycznym.ułatwieniem.w.komu-
nikacji.pomiędzy.JST.a.LRG.i.NGO .

3.4. Rekomendowane działania przy wdrażaniu 
programów rozwoju przedsiębiorczości 

Rekomendacje,.które.znajdą.Państwo.w.poradniku,.są.wynikiem.doświadczenia.praktycznego.zdobyte-
go. podczas. opracowywania. i. konsultowania. Lokalnego. Programu. Rozwoju. Przedsiębiorczości .. Nie.
wszystkie.cele.i.zadania.były.oczywiste.do.skatalogowania ..Wcześniejsze.badania.(opracowania.projek-
towe,.o.których.była.już.mowa).wyraźnie.pokazały.słabe.strony.powiatu.mińskiego,.ale.też.uwypukliły.
zasoby,.jakimi.region.dysponuje ..LPRP.jest.więc.wynikiem.połączenia.potrzeb,.oczekiwań.i.możliwości.
powiatu .

42. G ..Makowski,.Niezbędnik do (samo)oceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi (Lokalny 
Indeks Jakości Współpracy),.Warszawa.2011,.s ..12.za:.http://www .civitas .edu .pl/poradnik_multimedialny .

43. Model współpracy administracji….,.op ..cit .,.s ..80 .
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Należy.pamiętać,.że.realizacja.każdego.działania.i.celu.programu.jest.uzależniona.od.jakości.współ-
pracy.LRG.i.JST ..Lokalne.Rady.Gospodarcze.są.niezbędnym.ogniwem.przy.tworzeniu.i.realizacji.polityk.
publicznych .

Rekomendacja 1.

Lokalne.Rady.Gospodarcze.powinny.obserwować.wdrożenie.zapisów.LPRP.i.monitorować.ich.wyko-
nanie ..

Rekomendacja 2.

Powinny.nade.wszystko.wspierać.promocję.lokalnych.firm.i.produktów,.poprzez.chociażby.nawiązywa-
nie.współpracy. z. regionami.partnerskimi.oraz.prowadzenie.kampanii. informacyjnych.nt ..możliwości.
wsparcia.poprzez.lokalne.instytucje.otoczenia.biznesu .

Rekomendacja 3.

Lokalne.Rady.Gospodarcze.mogłyby.współuczestniczyć.w.procesie.przygotowywania. i. opracowania.
materiałów.promujących.rozwój.przedsiębiorczości,.gospodarki.i.inwestycji ..Corocznie,.przy.wsparciu.
instytucji.otoczenia.biznesu,.powinny.zaproponować.wydarzenia.promujące.lokalne.produkty.i.gospo-
darkę ..Mogłyby.także.podjąć.współpracę.z.siecią.Aniołów.Biznesu.i.przybliżyć.przedsiębiorcom.tę.formę.
pozyskiwania.wsparcia.finansowego ..

Rekomendacja 4.

Rady,.w.miarę.możliwości. lokalnych,.mogłyby.wspierać.współpracę.pomiędzy. instytucjami.otoczenia.
biznesu.a.ośrodkami.innowacji,.które.zajmują.się.inkubacją.przedsiębiorczości.innowacyjnej ..

Rekomendacja 5.

Wszelkie.plany.rozwojowe.w.zakresie.rozwoju.gospodarczego.powinny.mieć.charakter.partnersko-eks-
percki,.czyli.LRG.powinny.zadbać.o. jak.najszersze.partnerstwo. lokalne.wspierane.ewentualnie.przez.
konsultantów.zewnętrznych ..Jednym.z.efektów.prac.LRG.powinien.być.dokument.analityczny.nt ..struk-
tury.gospodarczej.w.ujęciu.porównawczym.i.dynamicznym ..Planowanie.lokalnego.rozwoju.i.rozwiązy-
wanie.problemów.gospodarczych,.jako.zakres.działania.LRG,.zawsze.powinno.być.oparte.na.identyfi-
kacji.domen.strategicznych.dla.danego.powiatu .

Rekomendacja 6.

Lokalne.Rady.Gospodarcze.i.władze.powiatu.mogą.opracować.konkretne.wytyczne.wspierające.proces.
przekształceń.własnościowych.i.udogodnień.dla.inwestorów ..Pod.uwagę.należy.także.wziąć.rozwiązania.
w.obszarze.outsourcingu.usług.biznesowych,.a.co.za.tym.idzie.–.aktywne.udostępnianie.powierzchni.biu-
rowych.i.infrastruktury ..Bardzo.ważna.w.tym.zakresie.jest.bieżąca.wymiana.informacji.gospodarczej.po-
między.administracją,.a.przedsiębiorcami.(np ..umieszczanie.na.stronie.starostwa.informacji.o.możliwych.
inwestycjach. i. planach. zagospodarowania) .. LRG. mogłyby. współuczestniczyć. w. zbudowaniu. prostej.
i.ograniczonej.czasowo.ścieżki.otrzymywania.przez.przedsiębiorców.decyzji.administracyjnych .

Rekomendacja 7.

Lokalne.Rady.Gospodarcze.powinny.współuczestniczyć.w.budowaniu.oferty.szkoleniowej.dla.pracowni-
ków.urzędów.i.administracji.(mających.kontakt.z.MŚP) ..Celem.interwencji.powinno.być.przekierowanie.
wsparcia.tam,.gdzie.ono.jest.naprawdę.potrzebne,.a.więc.LRG.powinny.współpracować.przy.diagnozie.
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gospodarczej.potencjału.MŚP ..Razem.z.władzami.powinny.zadbać.o.stworzenie.klimatu.dla.prowadze-
nia. i. rozwoju. działalności. gospodarczej .. Likwidowanie. barier. i. ograniczeń,. podejmowanie. działań.
wspierających.i.koordynujących.wzmocnienie.przedsiębiorczości,.promowanie.lokalnego.biznesu,.uła-
twianie.i.wskazywanie.dostępu.do.wykwalifikowanych.kadr.i. innowacyjnych.rozwiązań.–.oto.obszary.
działania.LRG .

Rekomendacja 8.

Lokalne.Rady.Gospodarcze.powinny.badać.„klimat.gospodarczy”.w.powiecie.poprzez.stworzenie.kata-
logu.firm.stale.obserwowanych.(np ..15–20.przedsiębiorstw.regularnie.badanych,.w.zależności.od.ich.
reprezentacji.na.danym.terenie) ..W.ten.sposób.można.będzie.określić.trendy.rozwojowe.i.analizować.
niepowodzenia ..Mogą.przy.tym.skorzystać.z.następujących.źródeł.informacji.(wspomagających):

1. na.poziomie.międzynarodowym:
Global.Enterpreneurship.Monitor.(www .gemconsortium .org).
Stowarzyszenia.Europejskich.Izb.Przemysłowo-Handlowych.Eurochambres.
(www .eurochambres .eu).

2. na.poziomie.krajowym:
Ministerstwo.Gospodarki.(www .mg .gov .pl).
Główny.Urząd.Statystyczny.(www .stat .gov .pl).
Polska.Agencja.Rozwoju.Przedsiębiorczości.(www .parp .gov .pl).
Krajowa.Izba.Gospodarcza.(www .kig .pl)

Rekomendacja 9.

Dobrze.byłoby.zastanowić.się.nad.podziałem.LRG.na.zespoły.zadaniowe.(oczywiście.w.zależności.od.
potrzeb.regionu,.a.także.liczby.członków).–.to.znacznie.przyspieszyłoby.proces.rozwiązywania.proble-
mów.gospodarczych .

Rekomendacja 10.

Lokalne.Rady.Gospodarcze.powinny.ustawicznie.budować.pozytywny.dialog.obywatelski ..A.także.co-
rocznie.przeprowadzać.pomiar.LIW.(lokalny.indeks.współpracy) ..W.ten.sposób.klimat.współpracy.zo-
stanie.podtrzymany,.a.dzielenie.się.wiedzą.na.wszystkich.płaszczyznach.stanie.się.czymś.naturalnym,.
a.nie.tylko.wypracowanym.schematem.działania .

Rekomendacja 11.

Lokalne.Rady.Gospodarcze.powinny.wspierać.wszelkie.działania.zmierzające.do.tworzenia.się.płasz-
czyzn.pozwalających.na.wymianę.wiedzy.i.zawodowych.doświadczeń ..W.projekcie.taką.funkcję.pełniła.
multimedialna.platforma.konsultacyjna .

Wskazane. rekomendacje. są.wskazówką.dla.Państwa,.w. jakim.kierunku.powinny. zmierzać.działania.
Rad ..Niewątpliwie.głównymi obszarami interwencji LRG są:

1. koordynowanie.wszelkich.działań.wspierających.przedsiębiorczość.i.rozwój.gospodarczy.oraz.po-
tencjał.MŚP;

2. współpraca.z.jednostkami.naukowymi.i.szkoleniowymi.w.zakresie.pozyskania.przedsiębiorczych.kadr;.

3. budowanie.wiedzy.nt ..przedsiębiorczości.w.regionie.poprzez.procesy.partycypacyjne;

4. promowanie.lokalnych.przedsiębiorców.i.usług;

5. koordynowanie.działań.w.zakresie.oferty.inwestycyjnej.powiatu;

http://www.kig.pl/
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6. koordynowanie.procesu.współpracy.MŚP.z.instytucjami.otoczenia.biznesu.i.pobudzanie.tych.insty-
tucji.do.aktywnej.współpracy;

7. inicjowanie.wspólnych.przedsięwzięć.sfery.prywatnej.i.publicznej;

8. zapewnienie.koordynacji.działań.władz.powiatu.i.instytucji.otoczenia.biznesu.przy.wsparciu.przed-
siębiorców;

9. likwidowanie.barier.informacyjnych.w.powiecie;

10. upowszechnianie.wiedzy.na.temat.prowadzenia.działalności.gospodarczej;

11. upowszechnienie.wiedzy.na.temat.form.wsparcia.dla.przedsiębiorców;

12. promocja.kształcenia.technicznego;

13. promocja.inwestycyjna;

14. kształtowanie.postaw.proinnowacyjnych;

15. wsparcie.merytoryczne.dla.inwestorów.i.przedsiębiorców,.w.tym.upowszechnianie.dobrych.praktyk.
krajowych;

16. badanie.tzw ..klimatu.gospodarczego.w.powiecie .
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Modelowe.rozwiązania.mają.to.do.siebie,.że.muszą.być.precyzyjnie.realizowane ..Tak.naprawdę.powo-
dzenie.rezultatów.tego.projektu.leży.w.rękach.Starostwa.Powiatowego.w.Mińsku.Mazowieckim,.człon-
ków.Lokalnej.Rady.Gospodarczej.i.NGO.działających.na.rzecz.rozwoju.gospodarczego.tego.obszaru ..
Od.ich.współdziałania,.praktyk.partycypacyjnych.i.wrażliwości.ekonomicznej.zależy.wykorzystanie.po-
tencjału.działań.zapisanych.w.lokalnym.programie.rozwoju.przedsiębiorczości .

Każde.modelowe.rozwiązanie.niezrealizowane.w.praktyce.staje.się.nie.tylko.bezużyteczne,.ale.i.kłopo-
tliwe.dla.władz.powiatu ..Wskazuje.bowiem.na.zaniechania.władz,.brak.chęci.współpracy.lub.zupełnie.
zaprzepaszczony.klimat.partycypacyjny.w.powiecie .

Praktyki.partycypacyjne.uruchomione ..Przedstawiciele.Lokalnej.Rady.Gospodarczej.i.Grupy.Roboczej.
zostali.wyposażeni.w.narzędzia.wspierające,.w.postaci.przygotowanych.diagnoz,.poradników.i.opraco-
wań .. Powiat. otrzyma. multimedialną. platformę. konsultacyjną,. na. której. będzie. kontynuować. dialog.
z.mieszkańcami.nt ..rozwoju.gospodarczego .

Władze.dysponują..programem.rozwoju.przedsiębiorczości.wraz.z.narzędziami.jego.monitoringu.i.ewa-
luacji ..W. ich. rękach. są. dalsze. losy. tych. dokumentów .. Pozostaje.więc.monitoring. działań,. aby.móc,.
w.perspektywie.2015–2020,.napisać.o.sukcesie.zaproponowanych.rozwiązań .

4
Zakończenie
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Ankieta 
określająca stan wiedzy mieszkańców powiatu mińskiego nt. współpracy 
JST i NGO w zakresie realizacji lokalnych polityk publicznych

Proszę zakreślić właściwą odpowiedź:

Płeć:
�� Kobieta.
�� Mężczyzna.

Wiek:
�� Do.30 ..roku.życia
�� 31–45.lat
�� 46–65.lat
�� 66.lat.i.więcej.

Sytuacja na rynku pracy:
�� Osoba.ucząca.się.
�� Osoba.pozostająca.bez.zatrudnienia.
�� Osoba.pracująca.
�� Osoba.prowadząca.własną.działalność.gospodarczą.
�� Osoba.zamierzająca.otworzyć.własną.działalność.gospodarczą.
�� Osoba.działająca.aktywnie.w.organizacji.pozarządowej.

Proszę podkreślić wybraną odpowiedź:

Pytanie 1

Czy. jednostki. samorządu. terytorialnego.do.procesu. tworzenia.dokumentów.planistycznych.powinny.
zapraszać.przedstawicieli:.lokalnej.społeczności,.organizacji.pozarządowych.i.przedsiębiorców?
�� TAK.
�� NIE.

Pytanie 2

Czy.przedstawiony.w.trakcie.spotkania.schemat.postępowania.partycypacyjnego.odniesie.pozytywny.
efekt,.tzn ..tworzone.programy.planistyczne.będą.spełniać.w.pełni.potrzeby.lokalnej.społeczności?
�� TAK.
�� NIE.

Pytanie 3

Czy.dzięki.dzisiejszemu.spotkaniu.wzrosła.Pana/Pani.wiedza.nt ..możliwości.współpracy.jednostek.sa-
morządu.terytorialnego.z.organizacjami.pozarządowymi.w.zakresie.tworzenia.polityk.publicznych?
�� TAK.
�� NIE.

5
Aneks
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Raport ze spotkań w ramach konsultacji społecznych dokumentu „Lokalny Program Rozwoju 
Przedsiębiorczości w powiecie mińskim” (13 spotkań)

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w powiecie mińskim w 13 gminach, w dniach 
od 18.05.2015 r. do 02.06.2015 r.

.• Prezentacja.Projektu.„Przygotowanie.modelowego.programu.rozwoju.przedsiębiorczości.w.powie-
cie.mińskim”.realizowanego.przez.Fundację.EuCP,.ZPWiM,.WUP,.Starostwo.Powiatowe.w.Mińsku.
Mazowieckim.

.• Przedstawienie.wyników.badań.wizerunku.przedsiębiorców,.informacje.dotyczące.diagnozy.

.• Informacja.o.powstałej.LRG.–.możliwość.współpracy

.• Kobiety.a.przedsiębiorczość.

Przedstawiamy. „Lokalny. Program. Rozwoju. Przedsiębiorczości. w. powiecie. mińskim”. i. poddajemy. go.
konsultacjom.społecznym .

Mieszkańcy.zgłosili.następujące.uwagi/propozycje.zmian/sugestie:

Lp.

Część dokumentu do 
którego odnosi się 
uwaga (rozdział/

strona/punkt)

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany/uwagi/ 
sugestii

1 . Zad ..1 .1.
Zad ..1 .2

Czas.realizacji.
2015–2016

Czas.realizacji..
2015–2020

Aktualizacja.powinna.być.pro-
wadzona.cały.czas.na.bieżąco

2 . Zad ..1 .3. Założenia:.Apli-
kowanie.o.środ-
ki.RPO.WM.
2014–2020.
przez.gminy/
powiat

Partnerzy:.brak

Założenia:.Zwiększenie.
ilości.terenów.inwesty-
cyjnych.przygotowanych.
do.prowadzenia.działal-
ności.gospodarczej .

Partnerzy:.inwestorzy,.
wykonawcy

Uzbrajanie.terenów.pod.inwe-
stycje.powinno.się.odbywać.bez.
względu.na.to,.czy.JST.pozyska.
na.ten.cel.środki.zewnętrzne

3 Zad ..1 .4 Założenia:.Za-
danie.jest.kom-
plementarne.
z.zadaniem.1 .5.

Założenia:.Cały.powiat.
miński.objęty.planami.
zagospodarowania.
terenu

Wcześniejszy.zapis.nie.jest.zało-
żeniem

4 Zad ..1 .5 Osoba.koordy-
nująca:.brak

Osoba.koordynująca:.
specjalista.ds ..pozyski-
wania.funduszy.ze-
wnętrznych

Realizacja.tego.zadania.jest.
związana.z.samodzielnym.pozy-
skaniem.środków.zewn ..lub.
znalezienie.projektu.realizowa-
nego.przez.innego.beneficjenta.
w.ramach.POWER ..Takie.zada-
nie.powinien.koordynować.spe-
cjalista.ds ..pozyskiwania.fundu-
szy.zewnętrznych.zatrudniony.
w.starostwie

5 Zad ..1 .6 Instytucja/oso-
ba.koordynują-
ca:.Wydział.
Inwestycji.Staro-
stwa.Powiato-
wego,.jednostki.
inwestycyjne.
urzędów.gmin.

Instytucja/osoba.koor-
dynująca:.Wydział.In-
westycji.Starostwa.Po-
wiatowego,.jednostki.
inwestycyjne.urzędów.
gmin,.specjalista.ds ..
pozyskiwania.funduszy.
zewnętrznych

Jw .
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6 Zad ..2 .1 Instytucja/oso-
ba.koordynują-
ca:.Wydział.
Oświaty.i.Pro-
mocji.Powiatu

Instytucja/osoba.koor-
dynująca:.Wydział.
Oświaty.i.Promocji.Po-
wiatu ..Powiatowy.urząd.
pracy

W.PUP.stworzono.inkubator.
przedsiębiorczości ..Należy.
zmienić.jego.formułę.i.uaktyw-
nić.jego.działanie ..Jest.to.insty-
tucja,.która.łączy.osoby.bezro-
botne.i.pracodawców,.to.
instytucja,.która.przyznaje.dota-
cje.na.otworzenie.działalności.
gospodarczej

7 Dodać.zad ..2 .3.–.powo-
łanie.przy.LRG.grupy.
eksperckiej

Stworzyć.BEZKOSZTO-
WO.grupę.ekspertów,.
do.których.każda.oso-
ba.rozpoczynająca.
działalność.gospodar-
czą.będzie.mogła.
zwrócić.się.z.prośbą.
o.ocenę.realności.wy-
konania.jego.pomysłu/
przedsiębiorcy,.księgo-
wa,.prawnik,.pracownik.
banku,.przedstawiciel.
JST

Zmniejszy.się.ryzyko.z.założe-
niem.działalności.nieopłacalnej

8 Zad ..3 .3.i.3 .4 Instytucja/
osoba.koordy-
nująca:.Wy-
dział.Oświaty.
i.Promocji.Sta-
rostwa.Powia-
towego,.odpo-
wiednie.
jednostki.gmin.
mające.za.za-
danie.promocję.

Instytucja/osoba.koor-
dynująca:.Wydział.
Oświaty.i.Promocji.Sta-
rostwa.Powiatowego,.
odpowiednie.jednostki.
gmin.mające.za.zada-
nie.promocję,.specjali-
sta.ds ..pozyskiwania.
funduszy.zewnętrznych

Jak.w.zad ..1 .5

9 Zad ..3 .5 Zatrudnienie.1.
osoby.–.specja-
listy.ds ..pozy-
skiwania.fundu-
szy.zewnętrz-
nych

Stworzenie.zespołu.ds ..
pozyskiwania.funduszy.
zewnętrznych

10 Zad ..1 .3 Organizacja.
kursów.i.szko-
leń.dokształca-
jących.dla.mło-
dzieży

Organizacja.kursów.
i.szkoleń.dokształcają-
cych.dla.młodzieży,.
pracujących,.przedsię-
biorców

Wszystkim.tym.grupom.należy.
pomagać.w.dostosowaniu.
umiejętności.zawodowych.do.
zmieniającego.się.rynku.pracy,.
tym.bardziej,.że.można.na.ten.
cel.pozyskać.fundusze.ze-
wnętrzne

11 Zad ..1 .4 Partnerzy:.brak Partnerzy:.Poradnia.
psychologiczna,.PUP

Zatrudniają.osoby.przygotowa-
ne.do.wypełnienia.tego.zada-
nia,.są.jednostkami.organizacyj-
nymi.starostwa
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12 Zad ..1 .n.–.Upowszech-
nianie.informacji.o.po-
wiatowej.polityce.wspie-
rania.przedsiębiorczości.
przy.wykorzystaniu.Inter-
netu.(strony.WWW.Staro-
stwa.Powiatowego.i.urzę-
dów.gmin

– Założenia:.Niezbędne.
zebranie.obszernych.
i.aktualnych.informacji.
na.temat.działalności.
i.oferty.lokalnych.przed-
siębiorstw.oraz.przepro-
wadzenie.segregacji.
branżowej.–.współpraca.
z.podmiotami.gospo-
darczymi .

Bieżąca.aktualizacja.
bazy.danych

Uzasadnienie:.Na.terenie.po-
wiatu.nie.funkcjonuje.kompletny.
system.informacji.gospodarczej.
w.formie.online ..Takie.narzędzie.
w.istotny.sposób.wpływa.na.
kojarzenie.partnerów.handlo-
wych,.zdobywanie.nowych.ryn-
ków.zbytu.przez.lokalnych.
przedsiębiorców.oraz.promocję.
gospodarczą

13 Zad ..1 .nn – Stworzenie.
serwisu.internetowego.dla.
wszystkich.firm.z.powiatu.
zainteresowanych.promo-
waniem.swoich.firm.w.In-
ternecie

– Założenia:.Zaintereso-
wanie.firm.korzystaniem.
z.usług.portalu

Serwis.ma.umożliwić.dostęp.
firmom.do.wykorzystania.Inter-
netu.w.celach.promocyjno-infor-
macyjnych ..Centralny.serwis.
będzie.zawierał.podstawowe.
informacje.o.danym.przedsię-
biorstwie.wraz.z.odnośnikiem.
do.strony.WWW.firmy ..Dzięki.
zamieszczeniu.oferty.w.systemie.
przedsiębiorcy.zyskują.dodatko-
we.źródło.promocji.i.możliwości.
zaistnienia.na.nowych.rynkach.
lub.pozyskania.nowych.kontra-
hentów

14 Zad ..nn.– Utworzenie.
Powiatowego.Centrum.
Wspierania.Przedsiębior-
czości

– Współpraca.jednostek.
samorządu.terytorialne-
go.z.terenu.powiatu.
w.celu.utworzenia.
ośrodka.doradczo-szko-
leniowego.dla.lokalnych.
MSP .

Udostępnienie.przez.
Starostwo.Powiatowe.
pomieszczenia.na.
funkcjonowanie.ośrod-
ka.doradczo-szkolenio-
wego .

Pozyskanie.finansowa-
nia.zewnętrznego.na.
funkcjonowanie.ośrodka

Na.terenie.powiatu.niezbędne.
jest.funkcjonowanie.silnej.insty-
tucji.okołobiznesowej,.która.
będzie.oferowała.merytoryczne.
wsparcie.działającym.przedsię-
biorcom.oraz.osobom.zakłada-
jącym.własną.firmę,.będzie.
organizatorem.różnego.rodzaju.
przed.sięwzięć.na.rzecz.lokal-
nych.przedsiębiorców.oraz.bę-
dzie.zdolna.do.pozyskiwania.
zewnętrznych.źródeł.finansowa-
nia.na.ich.realizację ..Zakres.
działania.Powiatowego.Centrum.
Wspierania.Przedsiębiorczości.
powinien.obejmować.następują-
ce.zadania:

•.gromadzenie.i.przekazywanie.
informacji.z.zakresu.doradz-
twa.prawno-ekonomicznego.
osobom.prowadzącym.i.roz-
poczynającym.działalność.
gospodarczą,

•.udzielanie.informacji.o.do-
stępnych.środkach.finanso-
wych.(Programy.UE,.progra-
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my.PARP,.preferencyjne.kredy-
ty.etc .).na.rozwój.małych.
i.średnich.przedsiębiorstw,

•.podejmowanie.działań.służą-
cych.kojarzeniu.partnerów.
handlowych,.poszukiwaniu.
kontrahentów,.dostawców,.
podwykonawców.dla.lokal-
nych.firm.oraz.przyciąganiu.
nowych.inwestycji,

•.informowanie.nt ..wymagań.
Unii.Europejskiej.w.zakresie.
przedsiębiorczości,.funkcjono-
wania.podmiotów.gospodar-
czych,.posiadania.niezbęd-
nych.certyfikatów,

•.organizacja.konferencji.i.se-
minariów.na.temat.rozwoju.
małej.i.średniej.przedsiębior-
czości.na.szczeblu.lokalnym.
i.regionalnym,

•.pozyskiwanie.funduszy.ze-
wnętrznych.na.rozwój.przed-
siębiorczości.w.powiecie,.
współpraca.z.samorządem,.
szczególnie.urzędami.gmin.
w.zakresie.propagowana.
informacji.istotnych.z.punktu.
widzenia.lokalnych.przedsię-
biorców.oraz.promocji.dzia-
łań.realizowanych.przez.
ośrodek

15 Zad ..Xx.–.Promocja.go-
spodarcza.powiatu.w.kra-
ju.i.za.granicą.

–. Zaangażowanie.firm.
z.terenu.powiatu.w.im-
prezy.organizowane.
przez.powiat.oraz.po-
szczególne.gminy.w.celu.
promowania.własnych.
wyrobów.i.przedsiębior-
ców .

Współpraca.władz.sa-
morządowych.poszcze-
gólnych.gmin.oraz.Sta-
rostwa.Powiatowego

Organizowanie.imprez.promu-
jących.powiat.ułatwia.lokalnym.
firmom.nawiązywanie.kontak-
tów.handlowych,.dla.przedsta-
wicieli.samorządu.jest.zaś.oka-
zją.do.prezentacji.ofert.
inwestycyjnych.poszczególnych.
gmin ..Zadanie.zakłada.organi-
zowanie.imprez,.targów,.wy-
staw,.promujących.regionalne.
wyroby.i.przedsiębiorców.

16 Zad ..xxx.– Inicjowanie.
tworzenia.„Stref.Aktyw-
ności.Gospodarczej”.
w gminach.(wyznaczenie.
terenów.inwestycyjnych.
oraz.uzbrojenie.ich.w.in-
frastrukturę.techniczną,.

– Realizacja.zadań.zgod-
nie.z.planami.inwesty-
cyjnymi.gminnych.jed-
nostek.samorządu.
terytorialnego ..Tworze-
nie.na.ich.podstawie.
programów.wodociągo-

Powiat.miński.posiada.niewy-
starczająco.rozwiniętą.infra-
strukturę.wodociągowo-kanali-
zacyjną.i.gazową ..Problem.ten,.
w.szczególności.dotyczący.tere-
nów.wiejskich ..Stan.ten.w.spo-
sób.negatywny.wpływa.na



Aneks 65

Praktycznie rzecz biorąc

Lp.

Część dokumentu do 
którego odnosi się 
uwaga (rozdział/

strona/punkt)

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany/uwagi/ 
sugestii

tj ..drogową,.kanalizacyj-
ną,.energetyczną,.teleko-
munikacyjną).przez.gminy.
i.prywatnych.właścicieli.
gruntów

wo-kanalizacyjnych.
mających.szansę.na.
dofinansowanie.ze.
środków.europejskich

rozwój.gospodarki.lokalnej.oraz.
skłonność.potencjalnych.inwe-
storów.do.inwestowania.na.
nieuzbrojonym.terenie

17 Zad ..X.– Powołanie.peł-
nomocnika.starosty.ds ..
wspierania.inwestycji/.
utworzenie.Powiatowego.
Centrum.Obsługi.Inwe-
stora

– Dostęp.do.wysokokwa-
lifikowanej.kadry,.która.
będzie.zarządzała.Po-
wiatowym.Centrum.
Obsługi.Inwestora

Głównym.zadaniem.Powiatowe-
go.Centrum.Obsługi.Inwestora.
będzie.szeroko.rozumiana.ob-
sługa.inwestorów.krajowych.
i.zagranicznych.zainteresowa-
nych.ulokowaniem.swojej.dzia-
łalności.w.powiecie.mińskim.
„miejsce.pierwszego.kontaktu”

Oferta.Centrum.będzie.obejmo-
wać:

.– prowadzenie.bazy.danych.
o.terenach.i.obiektach.inwe-
stycyjnych.w.powiecie;

.– prezentowanie.za.granicą.
ofert.inwestycyjnych;

.– organizowanie.zagranicznych.
misji.gospodarczych.dla.
przedsiębiorców.z.powiatu;

.– organizowanie.udziału.w.tar-
gach.krajowych.i.międzynaro-
dowych.(pomoc.w.nawiązy-
waniu.kontaktów.
handlowych);

.– przygotowanie.kompleksowej.
informacji.dla.inwestorów.
–.pomoc.w.wyborze.właściwe-
go.miejsca.na.inwestycje,.
uzyskaniu.niezbędnych.doku-
mentów.i.pozwoleń

18 Zad ..nnn.– Organizacja.
szkoleń.i.doradztwa.doty-
czącego.zakładania.wła-
snego.biznesu.

Zainteresowanie.osób.
bezrobotnych ..

Atrakcyjna.forma.szko-
leń ..

Stabilna.polityka.rządu.
wobec.sektora.MSP

Dobrze.funkcjonujący.system.
szkoleń.i.doradztwa.dla.osób.
zakładających.własną.firmę.
stanowi.warunek.konieczny.
w.rozwoju.małych.i.średnich.
firm.na.szczeblu.lokalnym ..
Niezależnie.od.inicjatyw.poj-
mowanych.na.rzecz.poszcze-
gólnych.grup.mieszkańców.
w.powiecie.powinna.funkcjono-
wać.instytucja,.w.której.infor-
mację.na.temat.możliwości.
założenia.własnej.działalności.
gospodarczej.znajdą.wszyscy.
zainteresowani
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19 Zad. – Współpraca.władz.
powiatu.ze.środowiskami.
gospodarczymi.i.społecz-
nymi.w.poszerzaniu.oferty.
edukacyjnej.na.szczeblu.
ponadgimnazjalnym..
i.dostosowywaniu.profili.
nauczania.do.potrzeb.
rynku.pracy.

– Elastyczne.reagowanie.
na.pojawianie.się.na.
rynku.pracy.nowych.
zwodów.–.poszukiwanie.
niszowych.kierunków.
nauczania.w.szkołach.
ponadgimnazjalnych .

Zaangażowanie.dyrekcji.
szkół .

Zainteresowanie.
uczniów

Wprowadzanie.w.lokalny.system.
edukacyjny.nowych.profili.na-
uczania.wymaga.analiz.gospo-
darki.lokalnej.i.regionalnej.oraz.
analiz.demograficznych ..Nie.
mniej.istotną.rolę.odgrywa.tu.
współpraca.władz.powiatu.oraz.
szkół.ze.środowiskiem.przedsię-
biorców.i.organizacji.gospodar-
czych ..To.partnerzy.gospodarczy.
najlepiej.potrafią.zdefiniować,.
jaką.wiedzę.i.umiejętności.po-
winni.posiąść.absolwenci.po-
szczególnych.rodzajów.szkół

20 Zad . – Realizacja.progra-
mów.szkoleniowych.pod-
noszących.kwalifikacje.
kadr.zarządzających.lo-
kalnymi.firmami

– Dokładnie.rozpoznane.
potrzeby.szkoleniowe .

Aktywny.udział.praco-
dawców .

Zainteresowanie.poten-
cjalnych.uczestników.
szkoleń .

Efektywna.forma.szko-
leń.i.doradztwa

Przedsiębiorcy.powiatu.mińskie-
go.powinni.mieć.możliwość.
korzystania.z.oferty.szkolenio-
wo-doradczej.lokalnych.firm.
szkoleniowych,.które.mogą.
szybko.reagować.na.potrzeby.
szkoleniowe.przedsiębiorców.
i.tworzyć.partnerskie.projekty ..

Szczególny.nacisk.powinien.
zostać.położony.na.obecność.
w.ofercie.szkoleniowej.zagad-
nień.z.zakresu.zarządzania.fir-
mą.oraz.wykorzystania.progra-
mów.pomocowych.dla.firm.
(zarządzanie.zasobami.ludzkimi,.
zarządzanie.firmą,.szkolenia.
zawodowe,.wykorzystanie.no-
wych.technologii.w.firmie,.szko-
lenia.w.zakresie.aplikowania.
o.fundusze.pomocowe)

21 Zad ..–.Wprowadzenie.
systemu.wymiany.infor-
macji.dotyczącej.społecz-
nego.i.gospodarczego.
życia.powiatu.–.pomiędzy.
władzami.samorządowy-
mi.a.jego.mieszkańcami

.– powstanie.lokalnego.pisma.
lub.wykorzystanie.istniejące-
go,.dostępnego.również.w.In-
ternecie,.poruszającego.kwe-
stie.gospodarczo-społeczne.
najbardziej.istotne.z.punktu.
widzenia.mieszkańców.powia-
tu.–.informowanie.o.możliwo-
ściach.wykorzystania.środków.
pomocowych.przez.lokalnych.
przedsiębiorców.o.inicjaty-
wach.na.rzecz.rozwoju.lokal-
nego.itp .),

.– utworzenie.interaktywnego.
forum.internetowego.służące-
go.wymianie.informacji.na.
linii.obywatel.–.gmina,.oby-
watel.–.powiat,.gmina.–.po-
wiat.(„Wirtualny.Mińsk”),
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.– tworzenie.internetowych.grup.
dyskusyjnych.motywujących.
do.wypowiadania.się.w.kwe-
stiach.lokalnych.problemów.
gospodarczo-społecznych.
–.badanie.opinii.społecznej,.
uzyskiwanie.propozycji.roz-
wiązań,

.– upowszechnienie.informacji.
o.powiatowej.polityce.wspie-
rania.przedsiębiorczości,

.– rekrutacja.do.projektów.
wspierających.rozwój.przed-
siębiorczości.realizowanych.
na.terenie.powiatu

22 Zad ..–.Organizacja.cy-
klicznych.spotkań.z.wójta-
mi,.burmistrzami.i.sołty-
sami.w.celu.opracowania.
wariantowych.rozwiązań.
dla.rozwoju.aktywności.
społecznej.oraz.określa-
nia.możliwych.źródeł.
finansowania.inicjatyw.
lokalnych

– Współpraca.władz.sa-
morządowych.na.
wszystkich.szczeblach.
powiatu

Współpraca.władz.samorządo-
wych.na.wszystkich.szczeblach.
powiatu.umożliwia.wymianę.
doświadczeń.oraz.formułowanie.
wspólnych.i.spójnych.rozwiązań.
dla.rozwoju.aktywności.społecz-
nej ..Z.drugiej.strony.stanowi.
forum.wymiany.informacji.na.
temat.inicjatyw.realizowanych.
na.bieżąco.w.różnych.jednost-
kach.samorządu.terytorialnego.
funkcjonujących.na.terenie.po-
wiatu,.co.ułatwia.dotarcie.z.tą.
informacją.do.docelowych.be-
neficjentów.podejmowanych.
działań.–.mieszkańców.powiatu

23 Stworzenie.grupy.dorad-
czej.Aniołowie.Biznesu
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Podsumowanie ankiety wypełnionej przez uczestników spotkań w powiecie 
mińskim, w dniach od 18.05.2015 r. do 02.06.2015 r. (13 spotkań)

Liczba osób obecnych – 328

Zakreśl właściwą odpowiedź:

Płeć:                    
�� Kobieta. 161
�� Mężczyzna. 167

Wiek:
�� Do.30 ..r .ż .. 74
�� 31 ..r .ż ..–.45 ..r .ż .. 182
�� 46 ..r .ż ..–.65 ..r .ż .. 65
�� 66 ..r .ż ..i.więcej.. 7

Sytuacja na rynku pracy:
�� Osoba.ucząca.się.. 9
�� Osoba.pozostająca.bez.zatrudnienia. 29
�� Osoba.pracująca. 196
�� Osoba.prowadząca.własną.działalność.gospodarczą. 72
�� Osoba.zamierzająca.otworzyć.własną.działalność.gospodarczą. 13
�� Osoba.działająca.aktywnie.w.organizacji.pozarządowej. 12

Pytanie 1.

Czy. jednostki. samorządu. terytorialnego.do.procesu. tworzenia.dokumentów.planistycznych.powinny.
zapraszać.przedstawicieli:.lokalnej.społeczności,.organizacji.pozarządowych.i.przedsiębiorców?
�� TAK. 322
�� NIE. 6

Pytanie 2.

Czy.przedstawiony.w.trakcie.spotkania.schemat.postępowania.partycypacyjnego.odniesie.pozytywny.
efekt,.tzn ..tworzone.programy.planistyczne.będą.spełniać.w.pełni.potrzeby.lokalnej.społeczności?
�� TAK. 271
�� NIE. 57

Pytanie 3.

Czy.dzięki.dzisiejszemu.spotkaniu.wzrosła.Pana/Pani.wiedza.nt ..możliwości.współpracy.jednostek.sa-
morządu.terytorialnego.z.organizacjami.pozarządowymi.w.zakresie.tworzenia.polityk.publicznych?
�� TAK. 297
�� NIE. 31
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Praktycznie rzecz biorąc

Praktyki.konsultacyjne.w.projekcie ..Strona.WWW.z.informacją.o.konsultacjach.z.mieszkańcami.nt ..LPRP
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7
Wykaz skrótów

MLW.–.Model.Lokalnej.Współpracy

LIW.–.Lokalny.Indeks.Współpracy

GR.–.Grupa.Robocza

LPRP.–.Lokalny.Program.Rozwoju.Przedsiębiorczości

LRG.–.Lokalna.Rada.Gospodarcza

L.–.Lider.projektu

P.(1,.2).–.partnerzy.projektu.

PW.–.partner.wspomagający

ZPWiM.–.Związek.Pracodawców.Warszawy.i.Mazowsza










