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Załącznik 1.1. Ankieta instytucjonalna
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej rozwoju Państwa gminy. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do opracowania
Planu Działania, który ma być częścią realizacji rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i pozwolić na przełamanie barier
rozwojowych obszaru, do którego należy Państwa gmina.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem EUROREG-u: tel./fax: + 48 (22) 826-21-68, e-mail: euroreg@uw.edu.pl
Reprezentowana
instytucja:

Nazwa
gminy:

Powiat:

Rodzaj gminy:

Miejska

Wiejska

Miejsko-wiejska







1. Jak można ocenić skłonność do samoorganizowania się mieszkańców gmin? Proszę zaznaczyć jedną wartość na poniższej skali:
Bardzo trudno jest zorganizować ludzi – dbają
tylko o siebie, rodzinę i najbliższych przyjaciół

1

2

3

4

5











Ludzie tu bardzo szybko łączą się w działaniu,
gdy widzą wspólny interes

2. Czy – w obliczu ograniczonych środków – należy raczej dążyć do poprawy warunków życia mieszkańców, czy też do przyspieszenia
wzrostu gospodarczego? Proszę zaznaczyć jedną wartość na poniższej skali:
W pierwszym rządzie należy zaspokajać
potrzeby mieszkańców

1

2

3

4

5











Należy głównie dążyć do przyspieszenia
wzrostu gospodarczego gminy

3. Jakie są najważniejsze problemy w Państwa gminie? Proszę ocenić każdy wymieniony niżej problem.
Zdecydowanie tak, Raczej tak
jest to duży
problem

Raczej nie

Zdecydowanie
nie, nie jest to
problem

Trudno
powiedzieć

Bezrobocie











Bezrobocie osób młodych











Niskie kompetencje bezrobotnych











Niedopasowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb miejscowych firm











Niski poziom wykształcenia ludności











Niskie kwalifikacje pracowników miejscowych firm











Jakość lokalnych szkół











Brak żłobków i przedszkoli











Niskie płace pracowników miejscowych firm











Zbyt duże zatrudnienie w rolnictwie











Emigracja z gminy











Jakość usług ochrony zdrowia











Starzenie się ludności











Patologie społeczne











Brak dużych przedsiębiorstw











Mała konkurencyjność miejscowych przedsiębiorstw











Zapóźnienie technologiczne miejscowych przedsiębiorstw











Małe zainteresowanie mieszkańców zakładaniem własnych firm











Brak terenów inwestycyjnych











Zbyt mała liczba mieszkań











Niewystarczające pokrycie terenu gminy planami miejscowymi











Niewystarczająca infrastruktura drogowa na terenie gminy











Niewystarczająca infrastruktura drogowa łącząca gminę z głównym
miastem w pobliżu











Niewystarczający transport publiczny na terenie gminy











Niewystarczający transport publiczny łączący gminę z głównym miastem
w pobliżu











Niewystarczający dostęp do szybkiego internetu











Brak sieci telefonii komórkowej lub niska jakość sygnału











Inne (jakie?),
proszę wskazać:
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4. Czy w ciągu ostatnich 4 lat podejmowano działania zmierzające do poprawy sytuacji w gminie w następujących obszarach?
Proszę ocenić odpowiedzi dla każdej dziedziny.
Zdecydowanie tak, Raczej tak
podjęto działania

Raczej nie

Zdecydowani
e nie, nie
podjęto
żadnych
działań

Trudno
powiedzieć

Bezrobocie











Bezrobocie osób młodych











Niskie kompetencje bezrobotnych











Niedopasowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb miejscowych firm











Niski poziom wykształcenia ludności











Niskie kwalifikacje pracowników miejscowych firm











Jakość lokalnych szkół











Niskie płace pracowników miejscowych firm











Zbyt duże zatrudnienie w rolnictwie











Emigracja z gminy











Jakość usług ochrony zdrowia











Starzenie się ludności











Patologie społeczne











Brak dużych przedsiębiorstw











Mała konkurencyjność miejscowych przedsiębiorstw











Zapóźnienie technologiczne miejscowych przedsiębiorstw











Małe zainteresowanie mieszkańców zakładaniem własnych firm











Brak terenów inwestycyjnych











Zbyt mała liczba mieszkań











Niewystarczające pokrycie terenu gminy planami miejscowymi











Niewystarczająca infrastruktura drogowa na terenie gminy











Niewystarczająca infrastruktura drogowa łącząca gminę z głównym
miastem w pobliżu











Niewystarczający transport publiczny na terenie gminy











Niewystarczający transport publiczny łączący gminę z głównym miastem
w pobliżu











Niewystarczający dostęp do szybkiego internetu











Brak sieci telefonii komórkowej lub niska jakość sygnału











Brak żłobków i przedszkoli

Inne (jakie?), proszę wskazać:

5. Jak na następujące dziedziny wpłynęły działania rozwojowe podejmowane w gminie lub jej otoczeniu, np. województwie, w
ostatnich 4 latach?
Bardzo
pozytywny

Pozytywny

Negatywny

Bardzo
negatywny

Trudno
powiedzieć

Dostępność transportowa
Dostępność terenów pod inwestycje





















Infrastruktura telekomunikacyjna
Dostępność pracowników
Kwalifikacje pracowników































Instytucje otoczenia biznesu i instrumenty wsparcia dla firm
Możliwości kooperacji z miejscowymi firmami





















Infrastruktura turystyczna
Warunki życia mieszkańców
Stan środowiska przyrodniczego































6. Proszę wymienić trzy najważniejsze atuty (mocne strony) Państwa gminy, które mogą przyczynić się do jej rozwoju:
Atut 1:
Atut 2:
Atut 3:
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7. Jak oceniają Państwo atrakcyjność inwestycyjną Państwa gminy pod następującymi względami:
Bardzo
wysoka

Wysoka

Średnia

Niska

Bardzo niska

Trudno
powiedzieć

Dostępność transportowa













Dostępność terenów pod inwestycje
Infrastruktura telekomunikacyjna
Dostępność pracowników





































Kwalifikacje pracowników
Instytucje otoczenia biznesu i instrumenty wsparcia dla firm

























Możliwości kooperacji z miejscowymi firmami
Infrastruktura turystyczna
Warunki życia mieszkańców





































Stan środowiska przyrodniczego
Oferta spędzania wolnego czasu

























8. W jakim stopniu poniższe bariery ograniczają działalność lokalnych instytucji w Państwa gminie? Proszę ocenić znaczenie
każdej z poniższych barier:
Duża bariera

Średnia bariera

Mała bariera

Nieistotna bariera

Trudno
powiedzieć

Szczupłość środków finansowych











Trudność w uzyskaniu dofinansowania ze środków UE











Brak porozumienia wśród elit lokalnych











Brak aktywności mieszkańców











Trudna współpraca między różnymi podmiotami w gminie











Trudna współpraca z władzami województwa











Trudna współpraca z władzami powiatu











Trudna współpraca z władzami powiatu grodzkiego











Trudna współpraca z sąsiednimi gminami











Niewłaściwy system prawny/przepisy











Brak pracowników o właściwych kwalifikacjach











Brak wyraźnej większości w radzie gminy











Inne (jakie?), proszę
wskazać:

9. Gdyby nastąpił znaczący wzrost dochodów gminy, to na jakie cele należy go przeznaczyć?
Proszę ocenić każdy cel:
Zdecydowanie
tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie
nie

Trudno
powiedzieć

Bezpieczeństwo publiczne











Budownictwo mieszkaniowe











Estetyka przestrzeni publicznej











Inwestycje komunalne











Ochrona zdrowia











Oświata i wychowanie











Pomoc dla istniejących przedsiębiorstw











Pomoc społeczna











Promocja gminy











Zachęty (ulgi) dla inwestorów











Infrastruktura drogowa











Transport publiczny











Ochrona środowiska











Inne (jakie?), proszę
wskazać:
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10. Które z obecnie realizowanych w gminie działań są najważniejsze dla jej rozwoju?

11. Jakie działania należy podjąć, aby gmina lepiej się rozwijała?

12. W jakim stopniu poniższe stwierdzenia opisują sytuację w Państwa gminie?
Proszę ocenić każde stwierdzenie.
Zdecydowanie Raczej tak
tak

Raczej nie

Zdecydowa
Trudno
nie nie
powiedzieć

Jakość życia w gminie zależy od tego co dzieje się w okolicznych gminach











Działanie firm w gminie zależy od tego co dzieje się w okolicznych gminach











Sytuacja na runku pracy w gminie zależy od tego co dzieje się w okolicznych gminach











13. Proszę wymienić najważniejsze podmioty (instytucje, organizacje) spoza Państwa gminy, z którymi współpracuje organizacja,
którą Pan/Pani reprezentuje. Proszę wskazać nie więcej niż 10 współpracujących podmiotów.
Nazwa gminy (miasta), w której
zlokalizowany jest podmiot

Nazwa współpracującego podmiotu

14. Proszę ocenić istotność działań samorządu gminnego dotyczących rozwoju gospodarczego na skali od 1 (nieistotne) do 5
(bardzo istotne)
1–
nieistotne

2

3

4

5 – bardzo
istotne

Przyciąganie nowych zewnętrznych inwestorów











Pomoc istniejącym małym i średnim przedsiębiorcom











Pomoc w zakładaniu nowych firm przez mieszkańców gminy











Działania

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać:
e-mailem:
euroreg@uw.edu.pl
lub faksem:
+48(22) 826-21-68
lub pocztą:
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
Dziękujemy za pomoc w badaniach
Jeżeli są Państwo zainteresowani wynikami, prosimy o podanie adresu e-mail, na który wyślemy raport
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Załącznik 1.2. Ankieta z mieszkańcami
Szanowni Państwo,
zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej rozwoju Państwa gminy. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do opracowania Planu
Działania dla obszaru X. Plan ma być częścią realizacji rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i pozwolić na przełamanie barier
rozwojowych tego obszaru.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem EUROREG-u: tel./fax: + 48 (22) 826-21-68, e-mail: euroreg@uw.edu.pl
1.

2.

Proszę podać nazwę gminy,
w której Pan/Pani mieszka

Jakie są najważniejsze problemy w Państwa gminie? Proszę ocenić każdy wymieniony niżej obszar.
Zdecydowanie tak, Raczej tak
jest to duży
problem

Raczej nie

Zdecydowani
e nie, nie jest
to problem

Trudno
powiedzieć

Bezrobocie











Jakość lokalnych szkół











Niskie płace pracowników miejscowych firm











Emigracja z gminy











Brak żłobków i przedszkoli











Jakość usług ochrony zdrowia











Starzenie się populacji gminy
(większa liczba i udział osób starszych w populacji)











Patologie społeczne











Brak dużych przedsiębiorstw











Małe zainteresowanie mieszkańców zakładaniem własnych firm











Zbyt mała liczba mieszkań











Niewystarczająca jakość dróg na terenie gminy











Niewystarczająca infrastruktura drogowa łącząca gminę z głównym
miastem w pobliżu











Niewystarczający transport publiczny na terenie gminy











Niewystarczający transport publiczny łączący gminę z głównym miastem
w pobliżu











Niewystarczający dostęp do szybkiego internetu











Brak sieci telefonii komórkowej lub niska jakość sygnału











Inne (jakie?),
proszę wskazać:

3.

Proszę wymienić trzy najważniejsze atuty (mocne strony) Państwa gminy, które mogą przyczynić się do jej rozwoju:

4.

Proszę sobie wyobrazić, że doradza Pan/i władzom gminy. Jakie konkretnie działania należy podjąć, by gmina lepiej się
rozwijała?
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5.

Gdyby nastąpił znaczący wzrost dochodów gminy, to na jakie cele należy go przeznaczyć? Proszę ocenić każdy obszar.
Zdecydowanie
tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie
nie

Trudno
powiedzieć

Bezpieczeństwo publiczne











Budownictwo mieszkaniowe











Estetyka przestrzeni publicznej











Inwestycje komunalne











Ochrona zdrowia











Oświata i wychowanie











Pomoc dla istniejących przedsiębiorstw











Pomoc społeczna











Promocja gminy











Zachęty (ulgi) dla inwestorów











Infrastruktura drogowa











Transport publiczny











Ochrona środowiska











Oferta spędzania wolnego czasu











Inne (jakie?), proszę
wskazać:

6.

Czy niżej wymienione działania są ważne dla rozwoju gminy, w której Pan/Pani mieszka?
Zdecydowanie
ważne

Raczej
ważne

Raczej nieważne

Zdecydowanie
nieważne

Trudno
powiedzieć

… /do uzupełnienia po realizacji pierwszej
części badania terenowego/











…











…











…











…











…











…











…











…











…











…











…











…











…











Płeć
Sytuacja zawodowa

Mężczyzna



Wykształcenie

Kobieta



Podstawowe



Praca etatowa



Gimnazjalne



Praca na umowę zlecenie



Zawodowe



Własna działalność gospodarcza



Średnie



Rolnik



Wyższe



Uczeń / student



Bezrobotny(a)



Emeryt(ka) / Rencista(ka)



Wiek
Rok urodzenia

…

Dziękujemy za pomoc w badaniach!
Jeżeli są Państwo zainteresowani wynikami badania Prosimy o podanie
adresu e-mail, na który zostanie wysłany raport z badania:
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ZAŁĄCZNIK 1.3. Scenariusz wywiadu indywidualnego z władzami lokalnymi
(wójt/burmistrz, zastępca lub sekretarz gminy; przedstawiciel starostwa powiatowego)
1) Jakie są najważniejsze potencjały rozwojowe Państwa gminy/miasta?
a) W jakim stopniu te potencjały są podobne do potencjałów okolicznych gmin/miast?
b) W jaki sposób władze regionalne lub krajowe mogłyby pomóc w wykorzystaniu tych potencjałów do
rozwoju obszaru?
2) Jakie są najważniejsze problemy Państwa gminy/miasta?
a) W jakim stopniu te problemy są podobne do problemów okolicznych gmin/miast?
3) Czego najbardziej brakuje w Państwa gminie?
a) Czego najbardziej brakuje w gminach obszaru X?
4) Jakie są Państwa relacje z gminami obszaru X?
a) Jaki jest zakres współpracy?
i) Proszę podać przykłady
b) Jaki jest zakres konkurencji?
i) Proszę podać przykłady
c) Czy potrzebne jest zacieśnienie współpracy?
i) Jeśli tak, to w jakim zakresie?
(1) Jakie działania są potrzebne aby nawiązać lub zintensyfikować współpracę w wymienionym
zakresie?
ii) Jeśli nie, to dlaczego?
5) Jakie działania rozwojowe były podejmowane w ostatnich latach w Państwa gminie?
a) Jakie są ich efekty?
b) Co udało się osiągnąć, a czego nie?
i) Jakie czynniki na to wpłynęły?
6) Jakie działania rozwojowe są obecnie podejmowane w gminie?
7) Jakie działania rozwojowe planowane są w przyszłości?
a) Jakie kroki są podejmowane w celu realizacji tych działań? (np. decyzje, działania przygotowawcze,
ujęcie w wieloletnim planie finansowym itp.)
8) Jakie działania rozwojowe, poza tymi już planowanymi, należy podjąć?
9) Które instytucje lokalne są kluczowe dla sprawnej realizacji podejmowanych i planowanych działań?
a) Dlaczego?
10) Jakie działania rozwojowe podejmują i planują inne gminy w podobszarze x?
a) W jakim zakresie te działania wpływają i będą wpływać na Państwa gminę?
11) Jakie jest znaczenie inwestycji w zasoby ludzkie (np. edukację, wiedzę i umiejętności, zdrowie
mieszańców) dla rozwoju Państwa gminy?
a) W jakim stopniu inwestycje w zasoby ludzkie podejmowane w gminie i jej sąsiedztwie w ostatnich 10
latach były właściwe i efektywne?
12) Jaka jest rola instytucji powiatowych w działaniach podejmowanych przez gminę?
a) Jaka powinna być ta rola?
13) Jaka jest rola instytucji wojewódzkich w działaniach podejmowanych przez gminę?
a) Jaka powinna być ta rola?
14) Jaka jest rola instytucji krajowych w działaniach podejmowanych przez gminę?
a) Jaka powinna być ta rola?
15) Czego najbardziej brakuje lokalnym instytucjom dla efektywnego rozwiązywania lokalnych problemów
oraz podejmowaniu działań rozwojowych?
a) W jakim zakresie lokalne instytucje potrzebują wsparcia szkoleniowego lub doradczego?
16) Jakie powinno być wsparcie w ramach programów Unii Europejskiej po roku 2020?
a) Jakie zmiany należy wprowadzić w stosunku do obecnego okresu?
17) Jakie będą najważniejsze wyzwania dla Państwa miasta/gminy w perspektywie 10 lat?

ZAŁACZNIK 1.4. Wywiad grupowy z elementami warsztatu partycypacyjnego
Cel: Identyfikacja wyzwań i tworzenie pomysłów na działania ujęte w planie
Uczestnicy: 15-20 osób reprezentujących środowiska wskazane w SOPZ i ofercie

RAMOWY PLAN WARSZTATU (czas: ok. 180 min)

Część 1: Wprowadzenie
Moderator przedstawia się i prezentuje założenia warsztatu:

15 minut
10 min

a) dlaczego tu jesteśmy?
b) co i jak zrobimy?
Uczestnicy przedstawiają się
(każdy podaje imię, nazwisko oraz instytucję, którą reprezentuje)

5 min

Lista obecności

Część 2: Identyfikacja wyzwań

50 minut

Syntetyczne wnioski z analiz w 1. Etapie projektu

5-10 min

Prezentacja mapy obrazującej, które gminy tworzą obszar oraz wyjaśnienie jak powstała ta
delimitacja
Identyfikacja problemów [praca w grupach]

10 min

Pytania przewodnie: Jakie są najważniejsze problemy, z jakimi borykają się gminy z obszaru?
Metoda „1 kartki”:
Aby realnie zaangażować wszystkich uczestników w dyskusję przy pierwszym pytaniu
wykorzystujemy „metodę jednej kartki”, która przebiega następująco:
a) każda grupa otrzymuje 1 kartkę z polami do wpisywania problemów (Plansza 1)
b) pierwsza osoba wpisuje swoją propozycję problemu na karteczce post-it i przylepia w
odpowiednie miejsce, po czym kartka jest przekazywana kolejnej osobie (zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara);
c) kolejna osoba wpisuje swoją propozycję – musi to być co innego niż problemy do tej
pory wymienione na kartce – przykleja post-it ze swoim pomysłem, następnie
przekazuje kolejnej osobie;
d) Powtarzamy cykl do wypełnienia wszystkich pól na kartce, w efekcie każda z grup ma 12
propozycji problemów.
Ważne: na etapie generowania propozycji problemów nie są one oceniane ani dyskutowane,
każda osoba samodzielnie dopisuje swoją propozycję (nie powtarzamy propozycji już wpisanych)
Grupowanie problemów [praca w grupach]
Po stworzeniu pomysłów grupa dyskutuje, czy pomysły są podobne, czy można je
przyporządkować do jakiś spójnych grup/kategorii, np. dotyczące przedsiębiorców, związane
z edukacją, rynkiem pracy, usługami publicznymi etc.
a)

Każda grupa dostaje Planszę 2, na której są przygotowane pola do wpisania nazw grup
i miejsca na przyklejenie post-itów z problemami z poprzedniego etapu;
b) Grupy dyskutują i przyklejają post-ity pogrupowane w maksymalnie 5 zbiorach.
c) Korzystanie z post-itów pozwala zmieniać kategoryzację wraz z rozwojem dyskusji,
pojawianiem się nowych pomysłów (w przeciwieństwie do zapisywania ich flamastrami)

15 min

Hierarchia problemów [praca w grupach]

5 min

Po uporządkowaniu problemów w kilku kategoriach, wszyscy uczestnicy grup głosują na ich
zdaniem najpoważniejsze problemy spośród tych zidentyfikowanych w poprzednim etapie.
a) Każda osoba dostaje 3 głosy (małe karteczki post-it)
b) Następnie na Planszy 2 wykorzystanej do grupowania przylepiamy głosy na post-itach
z nazwą problemów, które naszym zdaniem są najważniejsze. Głosujemy na problemy,
a nie na grupy. Można głosować na więcej niż jeden problem z danej grupy.
c) Jednemu problemowi możemy przyznać 1,2 lub 3 karteczki do głosowania.
Prezentacja najważniejszych problemów [dyskusja na forum]

10 minut

Po głosowaniu liczymy głosy.
Wybieramy 3 problemy, które w głosowaniu zdobyły najwięcej wskazań.
Przedstawiciel każdej z grup prezentuje 3 najważniejsze problemy wyselekcjonowane przez
grupę na forum przed innymi uczestnikami warsztatu.
Moderator zachęca do komentowania i dyskutowania. Wskazuje podobieństwa i różnice między
grupami. Może się odwoływać do wcześniejszych wyników (wskazując np. na problemy, które
pojawiają się w diagnozie PAN, a nie zostały wskazane przez interesariuszy), dopytując
uczestników o ich opinie na ten temat.

Przerwa: (kawa, herbata)

15 minut

Część 3: Pomysły działań rozwiązujących problemy

60 minut

Burza mózgów [praca w grupach]

5 minut

a)

na Planszy 3 grupy wpisują 3 problemy, które wskazały jako najważniejsze w
poprzednim etapie;
b) każda osoba z grupy ma 1 minutę na wymyślenie co najmniej 1 działania, które może
rozwiązać wskazany problem.
c) pomysły na działania zapisywane są na post-itach i przyklejane w wyznaczonych
miejscach obok problemów (każda osoba przykleja co najmniej 3 post-ity – 1 post it
z działaniem dla każdego z 3 problemów);
Wstępna ocena pomysłów na działania [praca w grupach]

25 minut

a) wszystkie osoby w grupie czytają pomysły na działania przyklejone na planszy;
b) usuwamy z planszy duplikujące się działania, tak aby każda propozycja występowała
tylko raz;
c) następnie w grupach prowadzona jest dyskusja nad poszczególnymi rozwiązaniami,
której celem jest ocena pomysłów według następujących kategorii:
i. Trafność: czy zaproponowane rozwiązanie leczy przyczynę, czy tylko
objaw problemu?
ii. Realizacja: czy wdrożenie działania będzie proste czy trudne?
iii. Sukces: czy prawdopodobieństwo osiągnięcia zakładanych rezultatów
jest wysokie czy niskie?
Po dyskusji każda z grup wybiera 1 najlepsze jej zdaniem rozwiązanie dla każdego z problemów
i zapisuje je na karcie działań do wykorzystania w kolejnym kroku (Plansza 4).
Prezentacja i dyskusja [dyskusja na forum]
Po zakończeniu prac w grupach przedstawiciel każdej z grup prezentuje wybrane wcześniej
3 najlepsze zdaniem grupy działania przepisane na Planszę 4. W trakcie prezentacji pozostałe
osoby i moderator mogą dopytywać o szczegóły i prosić o wyjaśnienia.
Po prezentacji Plansza 4 z pomysłami zostaje przyklejona białą masą do ściany sali warsztatowej

20 minut

w kilku miejscach, tak aby później wygodnie było uczestnikom chodzić między planszami
i głosować.
Głosowanie (które z tych działań są najważniejsze, najbardziej potrzebne?)

10 minut

a) Po prezentacji wszystkich grup na ścianach wiszą proponowane problemy i działania.
b) Każdy z uczestników otrzymuje 2 głosy (małe kartki pos-it). Moderator mówi: „Prosimy
sobie teraz wyobrazić, że jesteście Państwo decydentami, którzy dysponują
ograniczonymi zasobami. Symbolem tych zasobów są dwa głosy, jakie Państwo
otrzymali. Prosimy o przypomnienie sobie prezentacji grup i rozdzielenie tych dwóch
głosów na te działania, które Państwa zdaniem są najlepsze.
c) Możecie Państwo przyznać 2 głosy jednemu działaniu, lub po 1 głosie dwóm
działaniom.
d) Na głosowanie mają Państwo 5 minut.
e) Po głosowaniu moderatorzy liczą głosy i wskazują, które rozwiązania zebrały tych
głosów najwięcej.

Część 4: Podsumowanie spotkania
Moderator informuje o kolejnych etapach projektu; zachęca do udziału w ankiecie i zgłaszania
innych uwag/pomysłów (e-mail); zapowiada kolejne spotkania (konsultacje).

10 minut

ZAŁACZNIK 1.5. Warsztat konsultacyjny
RAMOWY PLAN WARSZTATU (czas: ok. 180 min)
Cel: Weryfikacja planu działania

Część 1: Wprowadzenie
Moderator przedstawia siebie i pozostałych prowadzących i prezentuje założenia warsztatu:

30 minut
10 min

a) dlaczego tu jesteśmy?
b) co i jak zrobimy?
Uczestnicy przedstawiają się
(każdy podaje imię, nazwisko oraz reprezentowaną instytucję / miejscowość)
Podsumowanie diagnozy [prezentacja i dyskusja]

5 min

15 min

[PREZENTACJA] Podsumowujemy to, co dotychczas zostało zrobione (mapa, delimitacja,
typologia, badania terenowe)


Prezentacja (4-6) BARIER zidentyfikowanych w toku badań terenowych i ankietowych

Dyskusja:
Uczestnicy na zasadzie dobrowolności mogą odpowiedzieć na pytania:
1.
2.

Czy zidentyfikowane bariery zgadzają się z Państwa wiedzą?
Czy kolejność uszeregowania barier odpowiada ich znaczeniu?

Uwaga: do odpowiedzi zgłoszą się osoby najbardziej aktywne, możemy indywidualnie poprosić
osoby, które nie zabrały głosu o skomentowanie prezentacji i wypowiedzi pozostałych
uczestników.

Część 2: Prezentacja propozycji planu działania dla danego obszaru
Prezentacja proponowanych działań w formie planu działania
Moderator: Dziękuję za uwagi dotyczące barier. Teraz chcę zaprezentować Państwu propozycję
Planu Działań wypracowaną w ramach wcześniejszego warsztatu oraz opartą o wyniki ankiet i
badań terenowych

45 minut
10 min.

[PREZENTACJA] Zespół badaczy prezentuje zarys Planu Działań zredagowany na podstawie
wcześniejszych etapów badania – efektów warsztatu, wyników badań ankietowych i wywiadów.
(plan działań można wysłać wcześniej np. na 10 dni przed spotkaniem).
Ocena nr 1. Ocena efektywności zaproponowanych działań przez „Specjalne Komisje”
Uczestnicy zostają podzieleni na grupy tematyczne wg tematów barier po 2-4 osób. Otrzymują
duży KWESTIONARIUSZ OCENY DZIAŁAŃ. Efekty oceny prezentują na forum.

Moderator: Teraz chcę Państwa poprosić o podział na grupy tak, aby osoby reprezentujące tę
samą instytucję / funkcję były w odrębnych grupach. Proszę sobie wyobrazić, że każda grupa to
specjalna Komisja oceniająca zaproponowane działania. Celem jest ocena działań wg 3 kryteriów
i rekomendacja wybranych dla Rady Obszaru. Komisja może zaproponować inne, własne
działania o ile spełniają kryteria oceny.
Efektem Państwa pracy powinien być ranking działań i rekomendacja 3-5 działań dla Rady
Obszaru.
[KWESTIONARIUSZ OCENY DZIAŁAŃ Z MIEJSCEM NA GŁOSOWANIE].
a)

W pierwszej kolumnie proszę ocenić trafność proponowanego działania odpowiadając
na pytanie: Czy działanie leczy przyczynę, czy tylko objaw problemu? (skala 1-5, gdzie :

20 min

1 – bardzo mała; 5 – bardzo duża)
b) W drugiej kolumnie proszę ocenić łatwość realizacji proponowanego działania
odpowiadając napytanie: Czy wdrożenie działania będzie proste czy trudne? (skala 1-5,
gdzie 1- trudne itp.; 5 – łatwe).
c) W trzeciej kolumnie proszę ocenić skuteczność proponowanego działania
odpowiadając na pytanie: Czy prawdopodobieństwo osiągnięcia zakładanych
rezultatów jest wysokie czy niskie? (skala 1-5, gdzie 1- niskie itp.; 5 – wysokie)
d) W oparciu o tak uzyskaną punktację proszę stworzyć ranking działań i wybrać 3-5
najlepiej ocenionych.

Asystent na bieżąco wpisuje oceny wskaźników efektywności kosztowej poszczególnych działań.
Ocena nr 2. Głosowanie „Rady Obszaru”

15 min

Asystent: Rozkłada na osobnym stole wypełnione kwestionariusze z rekomendacjami.
Moderator: Teraz jak już znamy rekomendacje poszczególnych Komisji poproszę Radę Obszaru
(wszystkich Państwa) o zagłosowanie na Państwa zdaniem najważniejsze działania. Zasady
głosowania są następujące:




Każda osoba ma 10 głosów.
Trzeba głosować na działania dotyczące więcej niż jednej bariery
Na jedno działanie można zużyć max. 2 głosy

[KWESTIONARIUSZ OCENY DZIAŁAŃ].

Asystent: Po głosowaniu / w czasie przerwy liczy głosy. Niezagłosowania na działanie sprawia,
że bariera znika z Planu działań.

Przerwa: (kawa, herbata)

15 minut

Część 3: Operacjonalizacja planu działania [FISZKA DZIAŁANIA]

60 minut

Wprowadzenie do operacjonalizacji.

10 minut

Asystent: Podsumowuje efekty dwustopniowej oceny Planu Działania przez uczestników
informując które działania (po wyeliminowaniu ocenionych ujemnie) staną się przedmiotem
operacjonalizacji w drugiej części spotkania

Moderator: Witam Państwa na drugiej części naszego warsztatu. Teraz, każda z grup ma
wyselekcjonowaną liczbę działań (około 3), które postaramy się zoperacjonalizować. Każda
grupa otrzyma fiszki działań, na których będzie dla każdego działania precyzować:
a)
b)
c)
d)

Wdrażanie działania (elementy realizacji, instytucje, role)
Formy finansowania
Harmonogram realizacji
Potrzeby wsparcia doradczego.

Przez pierwszą procedurę przejdziemy razem krok po kroku, aby upewnić się, że dobrze
zrozumieli Państwo instrukcje. Dodatkową pomocą jest przykład wypełnionej fiszki działania.
Wdrażanie działania

Moderator: W pierwszej kolejności proszę Państwa o wskazanie co jest potrzebne do realizacji
działania i które instytucje powinny być odpowiedzialne za realizację działania i jaka powinna być
ich rola w jego realizacji?
a)
b)
c)
d)

Realizator
Koordynator
Pośrednik / redystrybutor środków
Inna: (jaka?)

10 min

Proszę o krótkie uzasadnienie swojego wyboru.
Formy finansowania

15 minut

Moderator: W drugiej kolejności chcę poprosić Państwa o wskazanie najbardziej adekwatnych
Państwa zdaniem form finansowania poszczególnych zadań. Proszę wybrać spośród wskazanych
opcji lub zaproponować własną formę finansowania:
a)
b)
c)
d)

środki własne,
dofinansowanie zewnętrzne z wkładem własnym
środki zewnętrzne przyznawane w drodze konkursu
kredyt na preferencyjnych warunkach

Proszę również o uzasadnienie wyboru formy finansowania.
Harmonogram realizacji [praca w grupach]

15 minut

Moderator: W trzeciej kolejności chcę poprosić Państwa o określenie ramowego horyzontu
czasowego realizacji działania. Prosimy o zastanowienie się nad 3 krokami milowymi i wpisanie
ich w zaproponowane ramy czasowe.
Wsparcie doradcze [praca w grupach]
Moderator: Ostatnie zadanie polega na określeniu ewentualnych potrzeb związanych ze
wsparciem doradczym realizacji działania w kontekście ustalonego przez Państwa
harmonogramu. Proszę dokonać wyboru formy/ zakresu wparcia
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

15 minut

doradztwo strategiczne: opracowanie założeń projektu
doradztwo finansowe: skonstruowanie budżetu działań
doradztwo planistyczne: przygotowanie projektów technicznych
doradztwo operacyjne: wdrażanie projektu w zakresie kadr, procedur, np. przetargów
doradztwo eksperckie: wsparcie specjalistyczne i dziedzinowe, np. w zakresie IT,
turystyki, usług edukacyjnych, projektowania
doradztwo komunikacyjne: promocja realizowanych działań, networkingu, mediów
inne: jakie?

Część 4: Podsumowanie spotkania
Każda grupa prezentuje na forum efekty swojej pracy. Pozostałe grupy mają okazję aby
komentować operacjonalizację poszczególnych działań.
Podziękowanie i prośba o komentarz ze strony przedstawicielki MIiR.

10 minut

NAZWA BARIERY

Ocena trafności

Ocena łatwości realizacji

Ocena skuteczności

Czy działanie leczy
przyczynę, czy tylko
objaw problemu?

Czy wdrożenie działania
będzie proste czy trudne?

Czy prawdopodobieństwo
osiągnięcia zakładanych
rezultatów jest wysokie
czy niskie?
skala 1-5, gdzie 1- niskie
itp.; 5 – wysokie

skala 1-5, gdzie : 1 –
bardzo mała; 5 – bardzo
duża
Proponowane działanie 1

Proponowane działanie 2

Proponowane działanie 3

….

skala 1-5, gdzie 1- trudne
itp.; 5 – łatwe

GŁOSOWANIE

