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Cele projektu CWD 

1. Wzmocnienie sprawności administracyjnej 
samorządów terytorialnych.

2. Poprawa kompetencji do zarządzania 
strategicznego rozwojem lokalnym.

3. Inicjowanie i realizacja kompleksowych, 
partnerskich przedsięwzięć rozwojowych.

4. Sieciowanie i wymiana wiedzy.



Dla kogo?

Druga edycja CWD kierowana jest do samorządów 
lokalnych z obszarów funkcjonalnych (OF) 
uwzględniających dwa typy OSI:

• miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

• obszary zagrożone trwałą marginalizacją. 

W CWD-Plus uczestniczy:

❑ 38 partnerstw z poprzedniej edycji CWD (pilotaż)

❑ 39 nowych partnerstw



7 lubuskich partnerstw

CWD pilotaż

1. Północ Województwa Lubuskiego zawsze razem

2. Razem dla rozwoju powiatu żagańskiego

CWD plus

3. Świebodzińsko-Międzyrzecki Miejski Obszar Funkcjonalny

4. Partnerstwo Gmin Łagów, Lubrza, Skąpe

5. Krośnieński Obszar Funkcjonalny

6. Lubuska 9

7. Partnerstwo przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa
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Jak wspieramy? 

Nieodpłatne wsparcie eksperckie:

• dla nowych partnerstw: ZMP doradztwo strategiczne 28 p. / 

doradztwo zindywidualizowane 11 p.

• dla partnerstw z pilotażu: ZMP – instytucjonalizacja, FFW –

wniosek o dofinansowanie projektu

• dla wszystkich partnerstw: ZMP + FFW – wymiana wiedzy

partnerstwo

+
strategia

+
pakiet kluczowych dla  

rozwoju obszaru projektów

gotowość   

do realizacji 

wspólnych 

działań



Struktura pracy w obrębie partnerstwa

Doradcy Partnerstw ZMP

Doradcy strategiczni i 
sektorowi ZMP

Grupa Robocza partnerstwa
przedstawiciele JST

Rada Partnerstwa  
wójtowie, burmistrzowie,  

starostowie

Koordynator grupy roboczej

Przewodniczący rady

Mieszkańcy gmin
Interesariusze10



Doradztwo dla nowych partnerstw
- strategiczne

Doradztwo obejmuje kompleksowy proces planowania 

strategicznego obejmujące cztery etapy prac: 

• Organizacja procesu doradztwa (produkt - plan pracy 
partnerstwa);

• Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-
gospodarczo-przestrzennej obszaru partnerstwa 
(produkt - raport diagnostyczny);

• Opracowanie strategii partnerstwa wraz z pakietem 
projektów

• Wsparcie partnerstw na etapie wdrażania strategii 
terytorialnych (produkt - raport z realizacji zadania).
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Dla wszystkich partnerstw
– sieciowanie i wymiana wiedzy

Organizacja dwóch konferencji w trakcie okresu realizacji 
projektu – pierwsza odbyła się w połowie czerwca;

• Seminaria sieciujące dla partnerstw;

• Wizyty studyjne przedstawicieli partnerstw w innych 

wybranych partnerstwach;

• Fora wymiany doświadczeń (wewnątrzregionalne) -

regularne spotkania UM oraz FFW i ZMP z 

partnerstwami nowymi i z pilotażu;

• Regularne spotkania 16 UM, moderowane przez ZMP.



Etap pilotażu - podsumowanie
• W pilotażu w okresie od listopada 2020 do marca 2022 brały udział 

2 partnerstwa:

1. Północ Województwa Lubuskiego zawsze razem (PWLZR)

2. Razem dla rozwoju powiatu żagańskiego (RDRPZ)

• We toku współpracy partnerskiej wypracowano projekty strategii 
terytorialnych IIT (zawierające listy projektów) oraz inne dokumenty 
realizacyjne

• Trwają przygotowania do zawarcia porozumień powiatowo-gminnych

• Dla wybranych projektów we współpracy z FFW sporządzane są programy 
funkcjonalno-użytkowe

• Doświadczenia z etapu pilotażu mogą pomóc w opracowaniu wspólnych 
programów rozwoju, integracji i optymalizacji świadczenia usług publicznych, 
rozwijania baz danych i pogłębienia partycypacji społecznej



CWD PLUS – obecny etap prac

Proces, aktualny stan zaawansowania – szczegóły

1. Diagnoza

• Analiza danych

• Badania społeczne

• Praca warsztatowa

• Raport diagnostyczny

2. Etap planowania strategicznego – techniki, efekty 



Badania społeczne 

• badanie ankietowe skierowane do uczniów ostatnich 

klas szkół ponadpodstawowych

• badanie ankietowe skierowane do mieszkańców

• badanie ankietowe skierowane do lokalnych liderów

• badanie ankietowe skierowane do samorządów dot. 

warunków rozwoju przedsiębiorczości

• badanie rozwoju instytucjonalnego



BADANIA MŁODZIEŻY

• 1306 ankietowanych

386

441

132

wieś miasto poza partnerstwem

Miejsce zamieszkania



BADANIA MŁODZIEŻY – wybrane zagadnienia
Zdecydowan

ie TAK
11%

Raczej TAK
44%

Raczej NIE
18%

Zdecydowan
ie NIE

9%

Trudno 
powiedzieć

18%
Czy obszar partnerstwa jest Twoim zdaniem dobrym 

miejscem do życia i rozwoju?



BADANIA MŁODZIEŻY – wybrane zagadnienia
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BADANIA MŁODZIEŻY – wybrane zagadnienia
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BADANIA MIESZKAŃCÓW

• 1402 ankietowanych



BADANIA MIESZKAŃCÓW – wybrane zagadnienia
Zdecydowan

ie TAK
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16%
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Trudno 
powiedzieć

13%
Czy obszar partnerstwa jest Twoim zdaniem dobrym 

miejscem do życia i rozwoju?



BADANIA MIESZKAŃCÓW – wybrane zagadnienia
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co dalej? 

• rozpoczął się etap pracy nad strategiami

• do końca roku planujemy opracować syntezy diagnoz i określić cele oraz 
działania i ich kierunki

• z początkiem roku 2023 zaczniemy pracę nad projektami zintegrowanymi

• chcemy aktywnie włączać w proces społeczność lokalną, angażować 
kluczowych interesariuszy



www.cwd.info.pl

@CentrumWsparciaDoradczego

www.miasta.pl

@ZwiazekMiastPolskich

Dziękujemy za uwagę

http://www.cwd.info.pl
http://www.miasta.pl/

