
Departament Strategii

tel. 22 273 76 00
fax 22 273 89 08
www.gov.pl/web/fundusze-regiony
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Warszawa, data: 13 lutego 2023 r.

znak sprawy: DSR-VIIa.530.4.2023DSR-VIIa.530.4.MU

identyfikator koszulki: 2287003

telefon: 22 273 80 46

e-mail: Malgorzata.Urbanska@mfipr.gov.pl

LIST POLECAJĄCY

Dotyczy: badania ankietowego prowadzonego w ramach projektu Centrum 

Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus)

Szanowni Państwo,

w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus realizowanego przez 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Fundacją Fundusz 

Współpracy oraz Związkiem Miast Polskich część działań ma na celu bieżący 

monitoring, analizę i badania jednostek samorządu terytorialnego 

uczestniczących w projekcie. Dziękujemy Państwu za dotychczasowy udział w 

prowadzonych badaniach ewaluacyjnych po konferencjach sieciujących. Wnioski 

płynące z ankiet pozwalają nam dostosować spotkania sieciujące do Państwa 

potrzeb i zainteresowań oraz dają możliwość poznania Państwa opinii na temat 

projektu. 
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 Informujemy, że w okresie od 13 lutego do 24 lutego 2023 r. planowane jest 

przeprowadzenie badania ankietowego jednostek samorządu terytorialnego 

uczestniczących w projekcie CWD Plus. Głównym celem badania jest zebranie 

opinii na temat potrzeb samorządów w zakresie zarządzania strategicznego, 

dobrych praktyk funkcjonowania partnerstw samorządowych oraz określenie 

optymalnych narzędzi podnoszenia ich kompetencji. Ponadto w ramach badania 

zbierane będą także informacje na temat zakresu dotychczas otrzymanego 

wsparcia, posiadanego potencjału oraz zasobów, jak również wyzwań z jakimi 

mierzą się aktualnie jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z Państwa uczestnictwem w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego 

Plus zwracam się z prośbą o aktywny udział w badaniu ankietowym. Stanowi to 

istotny warunek powodzenia badania oraz umożliwi zebranie informacji 

niezbędnych do sformułowania wniosków w kontekście programowania polityki 

rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt: 

 ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Pani Małgorzata 

Urbańska (malgorzata.urbanska@mfipr.gov.pl, +48 22 273 80 46). 

 ze strony Fundacji Fundusz Współpracy – Pan Michał Bargielski 

(mbargielski@cofund.org.pl, +48 606 407 935); 

Z poważaniem

Wiktoria Saganowska

zastępca dyrektora

/podpisano elektronicznie/
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