
Projekt współpracy

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-
2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rolnictwa Wsi.  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020.



Trzeci Projekt Współpracy- początki

• W ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego
kierowanego przez społeczność, a konkretnie wdrażania
Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER- Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i
realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą
działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” z
siedzibą w Złotym Potoku ,Lokalne Grupy Działania: „Bractwo
Kuźnic”, „Razem na wyżyny” zdecydowały o wspólnej
realizacji projektu współpracy

• Do współpracy zaproszono partnerów z województwa
śląskiego co znacznie usprawniło proces komunikacji
bezpośredniej. Budowanie relacji partnerskich rozpoczęto
„małymi krokami”, bliskie sąsiedztwo partnerów, ich
dostępność wpłynęły na sprawny przepływ komunikacji i
informacji.



Trzeci Projekt Współpracy-złożenie wniosku o 
przyznanie pomocy

• Etap planowania, przygotowania wspólnego projektu
współpracy, rozpoczął się w lutym 2017r., złożenie wniosku o
przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 nastąpiło w
kwietniu 2017r.

• W związku z przygotowaniem wspólnego projektu współpracy
odbyło się 5 spotkań, przeprowadzono dużą liczbę rozmów
telefonicznych a także e-mailowych.

• Etap planowania był procesem trudnym; począwszy od
wypracowania wspólnego zakresu tematycznego projektu,
konkretnych zadań, poprzez podział zadań między partnerów,
wypracowanie wspólnego tekstu umowy partnerskiej .

• Zakres tematyczny projektu współpracy miał wpisywać się w
cele szczegółowe Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR)
poszczególnych LGDów, jak również odnosić do zdefiniowanych
w LSR-ach wskaźników. Warunkiem użyteczności projektów oraz
tworzenia wartości dodanej jest to, aby uwzględniały one
wyzwania dotyczące obszarów działania poszczególnych LGD.



Podpisanie umowy partnerskiej

• Partnerzy projektu mieli świadomość, że projekty
współpracy wymagają nieustannego dialogu i są
prawdziwą sztuką kompromisu.

• Umowa partnerska, podpisana 12 kwietnia 2017r.-
zawierała wszystkie niezbędne elementy i warunki
zawartego partnerstwa na czas realizacji projektu.
Niepowodzenie w realizacji zadań przez jednego z
partnerów mogło implikować na niepowodzenie
realizacji całego projektu. Aby zapobiec takiej sytuacji,
w wyniku długich negocjacji wprowadzono szereg
zobowiązań do umowy partnerskiej, co do stosowania
których każdy z partnerów wyraził zgodę. Umowa
zapewniała wystarczający stopień elastyczności oraz
kontroli, aby zapewnić osiągnięcie celów wszystkich
stron umowy.



Podpisanie umowy przyznania pomocy

• 20 lipca 2017r. każdy z partnerów projektu współpracy
podpisał umowę przyznania pomocy, dzięki czemu
mogliśmy rozpocząć realizację wspólnego projektu
współpracy zatytułowanego: „Wielkie granie i
odkrywanie- Zasoby Obszaru Naszym Atrybutem
Rozwoju”.

• Grupą umocowaną do działania w imieniu 
Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” i 
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny: jest Lokalna Grupa 
Działania „Bractwo Kuźnic”.



Cel projektu współpracy

• Celem projektu współpracy jest; Wypromowanie zasobów
obszaru objętego projektem współpracy i integracja
lokalnych społeczności.

• Wspólny projekt współpracy rozpoczął się 1 sierpnia 2017r. a
zakończy się 30 maja 2018r. Obejmuje swoim zasięgiem 20
gmin.

• Projekt współpracy realizowany był w oparciu o budżet w 
wysokości 

77 784,91 złotych.



Obszar objęty projektem współpracy

Lokalna Grupa 
Działania

Liczba gmin 
partnerskich

Liczba
ludności

Powierzchnia
obszaru (km2)

Bractwo Kuźnic 5 35 326 262

Partnerstwo 
Północnej Jury

9 72 299 984

Razem na 
wyżyny

6 55208 636

Razem 20 162 833 1 882

Projekt współpracy pn. „Wielkie granie i odkrywanie-
Zasoby Obszaru Naszym Atrybutem Rozwoju” 
obejmował obszar działania jak niżej:



Podział zadań w projekcie współpracy

• Promocja 
projektu

• Opracowanie 
graficzne gry

•Organizacja 
Turnieju Gry 
ELGIEDERIADA

•Organizacja  3 
spotkań 
warsztatowych, po 
jednym na terenie 
każdego LGD

•LGD umocowana 
do działań w 
imieniu 
pozostałych LGD

Bractwo 
Kuźnic

Partnerstwo 
Północnej 

Jury

Razem na 
Wyżyny

ZON
AR



Realizacja projektu- LOGO



3 spotkania warsztatowe

• W ramach projektu współpracy zaplanowano 3
spotkania warsztatowe, których celem było
wypracowanie pytań tematycznych jak również
instrukcji do gry planszowej i wzoru planszy

• Każda partnerska LGD oprócz podsumowujących
spotkań warsztatowych przygotowywała spotkania
na swoim obszarze działania.



I SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE OLSZTYN 
17.10.2017r.

• Podczas pierwszego spotkania podsumowującego pracowaliśmy nad
kształtem pytań tematycznych, które są elementem gry planszowej.



Przykłady pytań tematycznych

Jaką rybę hoduje się w najstarszym obiekcie 
hodowlanym w Europie? 
Podpowiedzi:
• Podróż do Europy odbyła, jako ikra w 

wilgotnym mchu obłożonym lodem.
• Przybyła do Złotego Potoku w 1881 roku ze 

Stanów Zjednoczonych Ameryki.
• Gości w Złotym Potoku, jako królewskie danie, 

i doczekała się tutaj swojego święta.

ODP.: PSTRĄG TĘCZOWY



Przykłady pytań tematycznych

Pytanie: Jaki znany polski aktor?
Podpowiedzi:
• urodził się na terenie działania LGD „Razem na 

wyżyny”
• w serialu „Ranczo” gra jedną z postaci 

pierwszoplanowych
• popularność zyskał dzięki roli kanalarza w 

serialu telewizyjnym „Miodowe lata”.
Odp.: Artur Barciś







II spotkanie podsumowujące- Nieznanice 
23.10.2017r.

• Podczas II podsumowującego spotkania w 
Nieznanicach pracowaliśmy nad Instrukcją 
do gry planszowej jak również nad samą 
zawartością planszy do gry planszowej









Plansza do gry- tak się 
tworzyła



Plansza do gry



III spotkanie- Poczesna-
31.10.2017

• Podsumowanie spotkań warsztatowych
• Prezentacja różnych projektów logo i prośba o 

głosowanie
• Prośba o uzupełnienie ankiety







Efekt naszej ciężkiej 
pracy- gra









Promocja projekty- torby 
reklamowe







Promocja projektu Turniej 
Gry

• 7 stolików przy których zasiądzie 10 graczy=
SUPER ZABAWA

• Dla najlepszych przewidziane bony upominkowe

• Każdy uczestnik turnieju otrzymuje grę i torbę 
promującą

• Jak zawsze bezcenna „wymiana doświadczeń”



Czy warto działać 
wspólnie???

• ZDJĘCIA I EFEKT NASZEJ PRACY MÓWI SAM ZA SIEBIE



Warto działać wspólnie



WSZYSTKIM OSOBOM 
ZAANGAŻOWANYM W PROJEKT 

WSPÓŁPRACY  ZONAR SERDECZNE 
PODZIĘKOWANIA ZA POŚWIĘCONY 

CZAS!



„Wszystko można 
robić lepiej, niż robi 

się dzisiaj.” 
- Henry Ford



Dziękujemy za uwagę


