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Raport 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE  

 

Lokalna Strategia Rozwoju 
Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 

 
1) diagnoza i analiza SWOT obszaru LGD 

2) cele i wskaźniki zawarte w LSR 

3) zasady i kryteria wyboru  projektów w ramach LSR 

4) monitoring i ewaluacja na etapie wdrażania LSR 

5) plan komunikacyjny 
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2 
 

 

 

Termin    03 wrzesień - 16 grudnia 2015r.  

 

 

 

Uczestnicy  Mieszkańcy obszaru LGD  

 

 

 

Organizator          Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”  

 

 

       

  Przedmiot konsultacji  

Celem konsultacji była prezentacja pięciu kluczowych elementów LSR wypracowanych 

przez biuro LGD oraz podczas prac zespołów ds. opracowania LSR i poznanie opinii, 

uwag mieszkańców obszaru LGD, w tym poszczególnych grup interesów odnośnie 

wypracowanego materiału.  

 

Harmonogram   

   

 03 września 2015r. Spotkanie z przedstawicielami OPS (fokus grup) 

 30 września 2015r. Spotkanie z przedstawicielami Gmin 

 08 października 2015r. Spotkanie dla organizacji pozarządowych 

 21 październik 2015r.Spotkanie z przedsiębiorcami 

 18 listopada 2015r. Walne Zebranie Członków LGD 

 27 listopada 2015r. Spotkanie dotyczące Komplementarności Programów Rewitalizacji 

 01 lipca 2015r.  do 15 grudnia 2015r – Spotkania indywidualne 

 09 grudnia 2015r. Spotkanie zespołu ds. LSR 

 09 grudnia 2015r. Spotkanie konsultacyjne z Radą 

 01 lipca 2015r.  do 16 grudnia 2015r. – Konsultacje w biurze LGD 

 07 grudnia – 14 grudnia 2015r. – Zgłaszanie uwag na formularzach uwag. 

 

 

Akcja informacyjna 

 

Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna skierowana do mieszkańców obszaru 

LGD.  

Zastosowano następujące narzędzia komunikacyjne: 

 Informacja na stronie internetowej www.lgdwiecie@op.pl oraz http://www.lgdswiecie-

konsultacje.pl, 

 Zaproszenia na spotkania, 

 Strony internetowe gmin i powiatu świeckiego, 

 Miesięcznik Teraz Świecie, 

 Serwis społecznościowy Facebook, 

 Informacje w biurze LGD, 

 Widomości sms, 

 Wiadomości e-mail. 
 

 

http://www.lgdwiecie@op.pl/
http://www.lgdswiecie-konsultacje.pl/
http://www.lgdswiecie-konsultacje.pl/


 
 
 

3 
 

 

 

  

Spotkania konsultacyjne 

 

 

 

W związku z pracami nad opracowaniem LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) dla 

Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w ramach nowego okresu programowania 

2014-2020 dla obszaru obejmującego 11 gmin powiatu świeckiego w zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich LGD, odbyła szereg spotkań konsultacyjnych. 

1. 03 września 2015r. Spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej (fokus 

grup) –  

W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby: kierownictwa i  przedstawiciele Ośrodków Pomocy 

Społecznej z obszaru powiatu świeckiego,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

przedstawicielka Powiatu Świeckiego i włodarze Gmin. Spotkanie miało formę fokus grup – 

wywiadu pogłębionego na temat możliwych działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym i kwestii problemowych w tym obszarze. Podczas spotkania 

zaprezentowano założenia do LSR na lata 2014-2020 oraz:  

• Dyskutowano nad głównymi problemami w tym obszarze na danym terenie,  

• Identyfikowano potencjalne grupy docelowe działań planowanych w LSR, 

• Pozyskanie propozycji projektowych od OPS, które uczestnicy składali zarówno podczas 

spotkania, ale i drogą elektroniczną po spotkaniu w wspólnie wyznaczonym terminie. 

W wyniku prowadzonej dyskusji uczestnicy zwracali uwagę na szczególnie trudną sytuację osób 

starszych jako osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i konieczność podejmowania 

działań w tym obszarze, co znalazło swoje odzwierciedlenie w zapisach LSR. Ponadto 

propozycje projektowe przekazane przez OPS były podstawą do zaplanowania działań, grup 

docelowych i określenia wskaźników w ramach planowanych operacji z Osi 11 RPO WK-P. 

2. 30 września 2015r. Spotkanie z przedstawicielami Gmin na temat Gminnych Programów 

Rewitalizacji.  
W spotkaniu uczestniczyli wójtowie i burmistrzowie gmin z obszaru LGD - 8 osób.  

Przedmiotem spotkania było: 

• Omówienie „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-

2020”, 

• Identyfikacja potrzeb i możliwości w zakresie rewitalizacji i działań planowanych na obszarze 

LSR, 

• Pozyskanie propozycji projektowych.  

Propozycje projektowe i wyrażone przez gminy zainteresowanie pozwoliły na zaplanowanie 

odpowiednich działań w LSR w tym obszarze. 

3. 08 października 2015r. Spotkanie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

działających w obszarze pomocy społecznej z terenu powiatu świeckiego.  

W spotkaniu uczestniczyło 10 osób w tym organizacje pozarządowe działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Podczas spotkania: 

• Zaprezentowano założenia do LSR na lata 2014-2020,  

• Uczestnicy wskazywali główne problemy, 

• Dyskutowano na temat potencjalnych grup docelowych i działań planowanych w LSR, 

• Pozyskano propozycje projektowe w obszarze działań na rzecz osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uczestnicy składali zarówno podczas 

spotkania ale i drogą elektroniczną po spotkaniu w wspólnie wyznaczonym terminie. 

Uzyskane propozycje projektowe przekazane przez uczestników i dyskusja były podstawą do 

zaplanowania działań, grup docelowych  i określenia wskaźników w ramach planowanych 
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operacji w ramach Osi 11 RPO WK-P, w tym zaplanowania realizacji 

działań w ramach tej Osi w całości w ramach Projektów Grantowych, co w znaczący sposób 

ułatwi beneficjentom LGD realizację operacji w ramach LSR i zwiększy dostęp do środków 

unijnych organizacjom pozarządowym.  

4. 21 październik 2015r. Spotkanie z przedsiębiorcami - udział w spotkania zorganizowanym 

przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator 

Przedsiębiorczości” na temat funduszy unijnych dla firm na 2014-2020, prezentowano założenia 

LSR w zakresie wsparcia przedsiębiorczości. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat potrzeb 

w zakresie rozwoju firm działających na obszarze LGD. Uczestnicy wyrażali duże 

zainteresowanie środkami na rozwój przedsiębiorczości w ramach LSR zarówno z PROW jak i 

RPO WK-P. W spotkaniu uczestniczyło 44 przedsiębiorców. 

5. 18 listopada 2015r. Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu 

Świeckiego” - uczestniczyło 51 członków LGD reprezentujących cztery sektory: publiczny, 

społeczny, gospodarczy i mieszkańców obszaru LGD.  

W ramach obrad Walnego Zebrania odbyła się prezentacja złożeń do LSR, w tym prezentowano 

matrycę logiczną celów, przedsięwzięć i zakresów tematycznych, propozycję procedur i kryteria 

wyboru operacji w ramach LSR. Omówiono również założenia do budżetu LSR oraz poziomów 

finasowania w ramach projektów grantowych oraz środków na rozpoczęcie działalności w ramach 

PROW. Konsultowano również założenia do planu komunikacji, w tym metody komunikacyjne. 

Przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące komunikacji. 

6. 27 listopada 2015r. Spotkanie dotyczące Komplementarności Programów Rewitalizacji z 

działaniami objętymi EFS w kontekście działań zaplanowanych w LSR dla  – zorganizowano 

kolejne spotkanie w zakresie rewitalizacji dla przedstawicieli Gmin, Powiatu oraz Ośrodków 

Pomocy Społecznej, w którym uczestniczyło 18 osób. Celem spotkania była konsultacja założeń 

do LSR w zakresie rewitalizacji i komplementarności tych działań z działaniami objętymi EFS w 

Osi 11 szczególnie w kontekście projektu Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach  RPO WK-P 2014-2020 (Zasad regionalnych w 

zakresie rewitalizacji), które opracował Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyniki 

dyskusji pozwoliły na zaplanowanie działań rewitalizacyjnych komplementarnych z działaniami 

EFS w ramach opracowywanej LSR w szczególności w zakresie planowanych zakresów 

tematycznych i kryteriów wyboru, preferujących projekty komplementarne.  

7. 01 lipca 2015r.  do 15 grudnia 2015r. – Spotkania indywidualne z podmiotami 

zainteresowanymi realizacją działań możliwych do finasowania w ramach LSR, a które mogą 

wpłynąć na realizację założonych celów i wskaźników zgodnie z wypracowaną partycypacyjnie 

analizą SWOT. Z uwagi na możliwości finasowania np. działań związanych z Ekonomią 

Społeczną, rozwojem Inkubatorów Przetwórstwa Lokalnego czy działań edukacyjnych i 

wspierających grupy defaworyzowane i zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W 

spotkaniach brało udział 13 osób.  

8. 09 grudnia 2015r. Spotkanie zespołu ds. LSR, w którym uczestniczyło 31 osób – członków 

zespołu ds. opracowania LSR. 

Przedmiotem spotkania była prezentacja projektu zapisów LSR objętych konsultacjami ze 

szczególnym uwzględnieniem:  

1) diagnozy i analizy SWOT obszaru powiatu świeckiego, 

2) celów i wskaźników zawarte w LSR w oparciu o plan działania, 

3) budżetu LSR, 

4) zasad i kryteriów wyboru  projektów w ramach LSR, 

5) zasad monitoringu i ewaluacji na etapie wdrażania LSR, 

6) założeń do planu komunikacji, 

7) założeń do projektów współpracy.  
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Prezentacja miała charakter dyskusji, uczestnicy na bieżąco zgłaszali 

uwagi i sugestie. W ramach dyskusji nad założeniami budżetu LSR na temat wysokości wsparcia 

na podjęcie działalności gospodarczej w PROW z uwagi na rozbieżne propozycje, po spotkaniu 

przedstawiono mailowo członkom zespołu trzy propozycje z prośbą o odniesienie się do tej 

kwestii w terminie do 14 grudnia 2015r. wraz z innymi uwagami dotyczącymi pozostałych 

kluczowych elementów LSR. Szczegółowy wykaz uwag wraz ze stanowiskiem w tabeli poniżej. 

9. 09 grudnia 2015 Spotkanie konsultacyjne z Radą – uczestniczyło w spotkaniu 12 członków 

Rady. 

Celem spotkania była prezentacja projektu zapisów  LSR objętych konsultacjami oraz konsultacja 

zasad i kryteriów wyboru  projektów w ramach LSR; w tym procedur wyboru, regulamin 

wewnętrzny Rady.  Podczas spotkania członkowie na bieżąco zgłaszali uwagi i sugestie do 

prezentowanego materiału. W spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyło łącznie 210 osób w tym 

m.in.: przedstawiciele gmin, ośrodki pomocy społecznej, radni, sołtysi, organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorcy, rolnicy, gospodarstwa agroturystyczne i mieszkańcy zainteresowani rozwojem 

obszarów wiejskich. Uczestnicy mogli zgłaszać uwagi na spotkaniach, osobiście w biurze LGD, 

telefonicznie, mailowo bądź na formularzu uwag.  

 

Łącznie w różnego rodzaju spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział 210 osób. (liczba osób 

nie obejmuje uczestników spotkań otwartych które odbyły się w lipcu i wrześniu i zostały ujęte w 

odrębnych raportach) 

W wyniku spotkań z możliwości zgłaszania uwag skorzystało 16 osób. 

 

 

 

Konsultacje w biurze LGD 

 

Przez cały okres prac nad LSR tj. w terminie 01 lipca 2015r. do 16 grudnia 2015r. osoby 

zainteresowane mogły korzystać z Konsultacji w biurze LGD osobiście lub drogą elektroniczną.  

 

Na Panelu Konsultacyjnym http://www.lgdswiecie-konsultacje.pl oraz na stronie LGD 

www.lgdsweicie.pl zamieszczone zostało zaproszenie mieszkańców do  zgłaszania uwag w terminie 

od 07 grudnia – 14 grudnia 2015r. na formularzach uwag do następujących rozdziałów :  

1) diagnoza i analiza SWOT obszaru powiatu świeckiego, 

2) cele i wskaźniki zawarte w LSR, 

3) zasady i kryteria wyboru  projektów w ramach LSR, 

4) monitoring i ewaluacja na etapie wdrażania LSR, 

5) plan komunikacyjny. 

 

Z konsultacji w biurze Lokalnej Grupie Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” skorzystało 8 osób. 

 

 

 

 

Uwagi zgłoszone przez uczestników spotkań konsultacyjnych oraz drogą elektroniczną. 

 

Zgłoszone uwagi zostały przeanalizowane przez pracowników biura LGD z udziałem zespółu ds. 

opracowania lokalnej strategii rozwoju w połączonych trzech zespołach Przedsiębiorczość, 

Społeczeństwo i Środowisko.  

Uwagi zostały zaprezentowane podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 17 grudnia 2015r., 

wypracowane zostało stanowisko do zgłaszanych uwag do  pięciu kluczowych elementów LSR. 

 

http://www.lgdswiecie-konsultacje.pl/
http://www.lgdsweicie.pl/
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Lp. Uwaga Stanowisko 

1 

Do Rozdziału III LSR   Diagnoza - opis 

obszaru i ludności –  

 

W Pkt III.4.4  Przedsiębiorczość społeczna 

dopisać; 

 2 warsztaty terapii zajęciowej Nowe, 

Świecie 

 Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w 

Nowem 

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

„Swojacy” 

 

 

 

W pkt. III.4.7.1 Grupy defaworyzowane – 

przeredagować zapisy: 

podpunkt 3 dookreślić osoby bierne 

zawodowo: seniorzy + niepełnosprawni 

podpunkt 4 4. Osoby zagrożone ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym – definicja 

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, 

podpunkt 5 – wątpliwość do kobiet jako 

grupy defaworyzowanej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt III.4.4 katalog organizacji 

pozarządowych prowadzących działalność 

gospodarczą ujęty w diagnozie nie jest 

katalogiem zamkniętym, z uwagi na 

ograniczenia liczby stron LSR w opisie 

przedstawiono przykładowe organizacje. 

Uwzględniając uwagę  dopisano do 

wykazu 1 organizacją prowadzącą 

działalność gospodarczą, tj: PKPS Nowe 

(które prowadzi WTZ).  

 

 

Uwagi nie uwzględniono. 

LGD realizując LSR ze środków EFS w 

ramach Osi 11 RPO W-KP jest 

zobligowana kierować wsparcie wyłącznie 

do  osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, określonych  

w rozumieniu „wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020”. 

Natomiast w ramach środków PROW 

należy określić w LSR grupy 

defwaoryzowane na rynku pracy.  

Wskazany w opisie katalog osób  

defaworyzowanych zawiera: 

1) Osoby młode 18-29 r.ż., w tym 

absolwenci szkół  

2) Osoby starsze powyżej 50 r.ż. 

3) Osoby bezrobotne oraz bierne 

zawodowo  

4) Osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

5) Kobiety 

Określone w tym katalogu np. osoby 

bezrobotne nie są osobami zagrożonymi 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

w rozumieniu w/w wytycznych, według 

których tylko bezrobotni z 3 profilu 

zaliczają się do tej grupy. Osoby bierne 
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Tabela nr. 9: Wykaz organizacji 

pozarządowych działających w obszarze 

pomocy społecznej 

Wykreślić: 

 Stowarzyszenie Rodziców i opiekunów 

Dzieci Niepełnosprawnych „Zdrowie 

Dziecka”  

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z 

Rodzin Patologicznych „Baszta” 

Wpisać:  

 Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary 

 Polski Komitet Pomocy Społecznej - 

Zarząd Miejsko-Gminny 

 

zawodowo są określeniem szerszym niż 

proponowane zatem mieszczą się w 

zapisie, osoby niepełnosprawne już zostały 

ujęte jako osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Natomiast 

określenie Kobiet jako grupy 

defaworyzowanej na rynku pracy wynika z 

badań przedstawionych w diagnozie.  

 

 

 

 

 

 

Uwzględniono w tabeli wykreślono dwie 

ngo i dopisano dwie ngo zgodnie z 

uwagami 

2 

Do Rozdziału III LSR Diagnoza - opis 

obszaru i ludności – 

 

Pkt. III.3.4  Dziedzictwo i uwarunkowania 

kulturowe 

Dragacz 

- Biała Karczma w Michalu 

- Szkoła w Bratwinie 

- Zabudowa Pruska – Grupa Osiedle 

 

Uwzględniono w opisie zapis: 

„Biała Karczma” z końca XIX w. w 

miejscowości Michale. 

Nie uwzględniono: 

 - Szkoła w Bratwinie 

- Zabudowa Pruska – Grupa Osiedle  

Wykaz ujęty w diagnozie nie jest 

katalogiem zamkniętym, z uwagi na 

ograniczenia liczby stron LSR w opisie 

przedstawiono przykładowe obiekty. 

3 

Do Rozdziału III LSR   Diagnoza - opis 

obszaru i ludności – 

 

Pkt. III.3.4  Dziedzictwo i uwarunkowania 

kulturowe 

W rejestrze zabytków województwa 

kujawsko-pomorskiego w gminie Pruszcz są 

kościół w Topolnie, Wałdowie  i Sikawka 

strażacka z 1887 r. w Serocku, 

 

 

 

 

 

Uwzględniono poprzez ujęcie w opisie: 

 „Mała Częstochowa” - barokowy 

kościół popauliński w Topolnie z 

oryginalnym XVII-wiecznym 

wyposażeniem – sanktuarium maryjne 

z cudownym obrazem Matki Boskiej 

Częstochowskiej, 

 Kościół filialny p.w. Podwyższenia 

Krzyża i Św. Andrzeja Boboli w 

Wałdowie wybudowany na przełomie 

XIX i XX w. 

 Sikawka strażacka z 1887 r. w 

Serocku, 
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Pkt. III. 3.8 W 

W kontekście procesów i informacji w 

sprawie WOŚP sugeruję usunięcie tych 

koncertów z listy przejawów kultury. 

 

 

Pkt. III. 8.1.4 

W Serocku znajduje się jezioro, które 

mogłoby być kąpieliskiem, jednak wymaga  

 

 

III.3.8 – uwzględniono uwagę o 

wykreśleniu WOŚP z listy imprez 

kulturalnych. 

 

 

 

Nie uwzględniono uwagi do III.8.1.4 z 

uwagi na brak nazwy jeziora w Serocku i 

innych danych mogących go 

identyfikować z obszarem i działaniami. 

 

4 

 

Do  określanie celów  i wskaźników w 

odniesieniu do opracowania LSR oraz 

opracowanie  planu działania 

 

Komisja kwalifikująca projekty na kanwie 

LGD: 

- celowość kliku podobnych projektów, 

- segregacja przydatności 

 

 

Do  opracowanie zasad wyboru operacji  

i ustalania kryteriów wyboru 

  

rola urzędowa gmin spotkania z 

mieszkańcami 

 

Do opracowanie zasad monitorowania  

i ewaluacji 

 

rola samorządów i rad sołeckich nad 

wykonaniem prawidłowości pomocy 

społecznej 

 

 

Do przygotowanie planu komunikacyjnego  

w odniesieniu  do realizacji LSR) 

 

 strona LGD internatowa, 

 spotkania z mieszkańcami, 

 media lokalne 

 

 

 

 

Proponowane zapisy LSR w tym zakresie 

przewidują badanie przez Radę poprzez 

kryteria celowości i przydatności 

planowanych projektów. 

 

 

 

 

 

 

Uwaga niezrozumiała 

 

 

Proponowane zapisy LSR zawierają 

charakterystykę zasad i procedur 

dokonywania ewaluacji oraz 

monitorowania realizacji LSR wskazującą 

główne elementy podlegające badaniom 

oraz podmioty dokonujące ewaluacji i 

monitorowania, 

 

Proponowane zapisy Planu Komunikacji 

uwzględniają wskazane środki przekazu, 

które wynikają z przeprowadzonego 

badania ankietowego i ujęte są w raporcie 

z tego badania.  

 

5 

Do Rozdziału III LSR   Diagnoza - opis 

obszaru i ludności – 

 

Zmianę zapisu w dziale III.3.4. / Gmina 

Pruszcz  

 

1) Dopisanie obiektów z uwagi na ich  

Uwzględniono poprzez ujęcie w opisie: 

 „Mała Częstochowa” - barokowy 

kościół popauliński w Topolnie z 

oryginalnym XVII-wiecznym 

wyposażeniem – sanktuarium maryjne 

z cudownym obrazem Matki Boskiej 

Częstochowskiej, 
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dostępność, użyteczność i działania 

inwestycyjne z zakresu ochrony zabytków  

- Kościół sakralny p.w. Nawiedzenia 

Najświętszej Maryii Panny w Topolnie  

- Zespół pałacowo - parkowy w Topolnie  

- Kościół im. A. Boboli w Wałdowie  

2) Zapis o Kościele w Niewieścinie można 

skrócić do zapisu:  

Kościół p.w. św. Jakuba z 1865 roku ,    

3) Wykreślenie zapisu o dworku w Łaszewie 

 Kościół filialny p.w. Podwyższenia 

Krzyża i Św. Andrzeja Boboli w 

Wałdowie wybudowany na przełomie 

XIX i XX w. 

Zapis o Kościele w Niewieścinie już jest 

zawarty w opisie i daje bardziej 

szczegółową informacje na temat obiektu.  

Nie uwzględniono uwagi o wykreśleniu 

dworku w Łaszewie – obecnie jest to 

zabytek o nazwie „zespół dworsko-

pałacowy” z uwagi na zgłoszenie uwagi 

przez inną osobę o tym, że jest to jednak 

istotny element dziedzictwa.  

6 

Do Rozdziału III LSR   Diagnoza - opis 

obszaru i ludności – 

1. W części III 3.4. Dziedzictwo i 

uwarunkowania kulturowe proponuję 

dla lepszego uczytelnienia przyjąć 

„klucz”– kolejność przedstawiania 

poszczególnych grup obiektów, zawsze 

taką samą w przypadku każdej gminy. 

Historycznie dominantę w każdej 

miejscowości stanowił zawsze na 

pierwszym miejscu kościół, następnie 

zespół dworsko- lub pałacowo-parkowy, a 

dopiero w następnej kolejności pozostałe 

obiekty – budowle typu młyny, karczmy, 

budynki użyteczności publicznej, 

mieszkalne, cmentarze i kapliczki. 

2. W tej samej części dotyczącej dziedzictwa 

należy uaktualnić dane pozyskane z 

podanych w przypisach źródeł – w wielu 

przypadkach przedstawiają one obiekty 

już nie istniejące, a natomiast pomijają te 

najcenniejsze dla regionu, jak np. 

barokowy kościół popauliński z 1683 r. 

w Topolnie z unikatowym, kompletnym 

wyposażeniem z XVII wieku, nazywany 

Małą Częstochową ze względu na słynący 

z cudów obraz Matki Boskiej 

Częstochowskiej. Zdanie na początku 

rozdziału W poszczególnych gminach 

powiatu świeckiego warto zwiedzić 

wskazuje na szczególnie cenne 

dziedzictwo kulturowe, a wśród niego 

zabrakło takich sztandarowych obiektów 

w powiecie świeckim jak Pałac Poledno 

adaptowany na hotel i Ośrodek edukacji 

przyrodniczej, Pałac Jastrzębie o 

przepięknym wystroju historycznym, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwzględniono w opisie wszystkie uwagi  
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specjalizujący się w uroczystościach 

weselnych czy wreszcie Biała Karczma w 

Michalu, kontynuująca w 

odrestaurowanym historycznym obiekcie 

wiekowe tradycje lokalu 

gastronomicznego. A np. niezwykle 

urokliwie usytuowany w otoczeniu parku 

dwór w Gródku z XVIII w. należy do 

najstarszych zachowanych na Pomorzu 

drewnianych dworów szlacheckich. 

Gródek zasłynął także w okresie 

międzywojennym z największej 

elektrowni wodnej w Polsce, 

zaopatrującej w energią budującą się 

Gdynię.  

Szczegółowe zmiany proponowane do 

uwzględnienia w diagnozie zostały 

zaznaczone w załączonym jej fragmencie 

dotyczącym dziedzictwa i uwarunkowań 

kulturowych. Dla wyjaśnienia dodam, że 

w/w nieścisłości wynikają wyłącznie z 

braku uaktualnień dokumentów 

źródłowych, co najczęściej leży w gestii 

poszczególnych gmin. Moja wiedza na 

ten temat wynika z przeprowadzonej w 

ostatnim miesiącu lustracji wszystkich  

zabytkowych zespołów dworsko- i 

pałacowo-parkowych na terenie powiatu 

świeckiego (48 obiektów), w związku ze 

zleceniem zredagowania materiału na ten 

temat do tworzonego aktualnie 

Przewodnika turystycznego po naszym 

regionie. 

7-16 

Uwagi zgłoszone w związku z prośbą e-mail 

skierowaną 11 grudnia 2015r. do członków 

zespołu ds. opracowania LSR o odniesienie 

się do propozycji  wysokości wsparcia na 

podjęcie działalności gospodarczej w PROW 

z trzech przedstawionych propozycji 

Propozycja 1:  

100 tys. dla osób, które w ramach planowanej 

działalności gospodarczej będą 

wykorzystywać lokalne zasoby: surowce, 

miejscową infrastrukturę, lokalizację 

(położenie geograficzne), dziedzictwo, 

potencjał mieszkańców tj. rozwój produktów 

lokalnych i turystycznych. 

50 tys. dla pozostałych działalności 

Propozycja 2: 

100 tys. dla działalności produkcyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie e-mail  
członków zespołu ds. opracowania LSR o 

odniesienie się do propozycji  wysokości 

wsparcia na podjęcie działalności 

gospodarczej w PROW z trzech 

przedstawionych propozycji do LGD 
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50 tys. dla działalności usługowych i 

handlowych 

Propozycja 3: 

Propozycja pierwotna - 50 tys. dla każdej 

osoby podejmującej działalność gospodarczą 

bez różnicowania, ustalono w oparciu o 

doświadczenia  z realizacji projektów o 

podobnych charakterze w poprzednim okresie 

programowania. 

 

Uwaga nr 1: 

Propozycja, aby wybrać wariant 3 – 50 tys zł 

(ewentualnie 60 tys zł) bez podziału na rodzaj 

działalności (o udzieleniu wsparcia będą 

decydować złożone dokumenty, w tym m. in. 

biznesplan). Dzięki temu skorzysta większa 

ilość osób zakładających działalność. 

 

Uwaga nr 2  

Opowiadam się za propozycją nr 3. 

 

Uwaga nr 3 

Wybieram propozycję nr 1 

 

Uwaga nr 4  

propozycja nr 1 

 

Uwaga nr 5 

Ja uważam za najlepszą 3 propozycje 50 tyś 

bez różnicowania. Więcej osób będzie mogło 

otrzymać wsparcie, a kwota ta jest już 

pokaźną na początek. 

 

Uwaga nr 6 

proponuje pozycję nr 3. 

 

Uwaga nr 7 

Najbardziej optymalną opcją wg. mnie jest 

propozycja 2 z uwagi gdyż działalność 

produkcyjna tworzy więcej miejsc pracy niż 

jedno, a pozostałe działalności mogą 

utworzyć jedno miejsce pracy lub kilka. 

Ponadto jest to kwota wsparcia finansowego 

działalności .                                                          

 

Uwaga nr 8 

Propozycja 1 wydaje mi się najbardziej 

wpłynęłaby na rozwój zasobów w  naszych  

Borach Tucholskich, natomiast najbardziej 

optymalna moim zdaniem jest propozycja nr 

wpłynęło 10 uwag.  

Większość opowiedziała się za propozycją 

3 (6 osób). 

Część z członków opowiadała się za 

propozycją 1 (3 osoby).  

Jedna osoba wskazała propozycję 2. 

 

W związku z powyższym w ramach LSR 

uwzględniono propozycję 3 tj.  

50 tys. dla każdej osoby podejmującej 

działalność gospodarczą bez różnicowania, 

ustalono w oparciu o doświadczenia  z 

realizacji projektów o podobnych 

charakterze w poprzednim okresie 

programowania. 

 

Niemniej jednak w ramach 

proponowanych kryteriów wyboru operacji 

premiowane będą wnioski  osób, które w 

ramach planowanej działalności 

gospodarczej będą wykorzystywać lokalne 

zasoby: surowce, miejscową infrastrukturę, 

lokalizację (położenie geograficzne), 

dziedzictwo, potencjał mieszkańców tj. 

rozwój produktów lokalnych i 

turystycznych. 
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3, która dałaby możliwości rozwoju większej 

liczbie osób. 

Inną kwestia jest że 50tys to trochę mało, 

żeby na początku utrzymać się przez jakiś 

czas na rynku. 

Trudno się jednoznacznie wypowiedzieć 

 

Uwaga nr 9 

Uważam, że propozycja nr 1 jest rozsądna. 

Państwa propozycja dotycząca obniżenia 

kwoty do 60 tyś jest do rozważenia. 60 tyś to 

kwota rozsądna na rozpoczęcie działalności. 

Urząd Pracy przydziela na rozpoczęcie 18 tyś. 

Z mojego doświadczenia to za mało. 

 

Uwaga nr 10  

Premia za podejmowanie działalności 

gospodarczej powinna być taka sama dla 

wszystkich . 

Jeśli faktycznie  wsparcie to ma charakter 

premii, to powinna być ona taka sama dla 

wszystkich podejmujących działalność 

gospodarczą niezależnie od rodzaju tej 

działalności. 

 

17 

 

Inne uwagi 

W przypadku projektów granatowych, 

preferowanie wcześniejszego doświadczenia 

w realizacji podobnych projektów, powoduje 

zmniejszenie szans na zdobycie środków 

przez wnioskodawców występujących po raz 

pierwszy z wnioskami. Takie kryterium może 

powodować zniechęcenie inicjatywy 

obywateli występujących z nowymi 

projektami.  Z doświadczenia wiemy, że 

projekty redagują wyspecjalizowane w tej 

dziedzinie osoby, często pracownicy gmin, 

domów kultury itp. W takiej sytuacji 

inicjatywa oddolna obywateli nie ma szans na 

przebicie się. Proponujemy zmniejszenie 

ilości punktów za wcześniejszą realizację 

podobnych projektów. 

 

 

W ramach proponowanych kryteriów 

oceny dla projektów realizowanych w 

formie grantowej dla poszczególnych 

zakresów tematycznych, nie wszystkie 

zakresy premiują doświadczenie 

wnioskodawcy, w przypadku projektów. 

realizowanych w ramach środków EFS jest 

to kryterium obowiązkowe. 

 

W związku z powyższym uwaga 

uwzględniona w zakresach tematycznych 

finansowanych ze środków EFRROW 

poprzez obniżenie ilości punktów za 

kryterium doświadczenie  wnioskodawcy 

(oraz partnerów - jeśli dotyczy) 

18 

 

Uwaga do analizy SWOT 

 

Warto byłoby promować nasz obszar również 

poza granicami naszego kraju. 

 

 

Uwaga uwzględniona 
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Inne uwagi 

 

Zapisy dotyczące wsparcie dla 

przedsiębiorczości w LSR, środki na rozwój  

firm w tym na budowę zakładu. Zasady 

wsparcia dla firm w ramach RPO i PROW. 

 

 

 

 

Zapisy LSR przewidują wsparcie dla 

mikro i małych przedsiębiorstw zarówno 

ze środków RPO jak i PROW 

20 

Uwaga do analizy SWOT 

 

W słabych stronach SWOT w obszarze 

społeczeństwo : 

 po pierwsze proponuję dopisać 

„niedostateczne wsparcie dla osób 

starszych” 

 po drugie „brak na naszym obszarze 

innowacyjnych form wspierania osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym 

 

 

 

 

Uwaga uwzględniona 

21 

Uwaga do analizy SWOT 

 

Obszar środowisko, szanse, dwie ostatnie 

zmienione w jedną: 

Wykorzystanie obszarów Natura 2000 i 

obszarów o niekorzystnych warunkach ONW 

do celów gospodarczych (przetwórstwo, 

agroturystyka itp.) 

 

 

 

Uwaga uwzględniona 

22 

Uwaga do analizy SWOT 

 

Uwaga stylistyczna: 

Wykorzystanie zasobów wiedzy i działalności 

ludzi (przedstawicieli różnych 

środowiskowych) 

Lepiej brzmi: 

Wykorzystanie zasobów wiedzy i działalności 

przedstawicieli różnych środowisk 

 

 

 

Uwaga uwzględniona 
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Uwaga do analizy SWOT 

 

Środowisko szansa w SWOT zamiast 

„zapobieganie antropopresji poprzez 

ukierunkowanie ruchu turystycznego” zapisać 

„ograniczenie antropopresji poprzez 

ukierunkowanie ruchu turystycznego”   

 

 

Uwaga uwzględniona 

 

 

25 

Uwaga do analizy SWOT 

 

Moim zdaniem świadomość mieszkańców o 

ochronie środowiska jest dobra a nawet 

wysoka, dlatego też proponuje wykreślić te 

kwestię ze słabych stron SWOT.  

Jeżeli chodzi o słabą stronę : niski poziom w 

zakresie edukacji środowiskowej, to wydaje 

 

 

 

Uwaga uwzględniona 
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mi się że na naszym obszarze ta edukacja jest 

bardzo duża i dlatego należałoby to wykreślić 

a w związku z tym dodać szansę – 

wzrastająca świadomość w zakresie edukacji 

środowiskowej.    

26 

Uwaga do cele i wskaźniki zawarte w LSR 

 

Proponuje w ramach działań osi 7 RPO 

utworzenie Małego Inkubatora w Nowem i 

zabezpieczenie środków na ten cel. 

 

Podtrzymujemy chęć funkcjonowania na 

naszym terenie inkubatora przedsiębiorczości, 

proszę o zarezerwowaniu tych 300 tyś.  

Planujemy jego realizację nie wcześniej jak  

2017 - 2018 rok 

 

 

 

Uwaga uwzględniona poprzez dodanie 

zakresu tematycznego w LSR i 

uzupełnienie rozdziału V Cele i wskaźniki 


