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DZIAŁANIA INFORMACYJNO 
-PROMOCYJNE 

Portal społecznościowy Facebook: 

 liczba polubień – 683 - wzrost  w stosunku do roku 2018 r. o 41,41 % 

 liczba wejść (kliknięć) – 3765 – wzrost  w stosunku do roku 2018 r. o 85,74 % 

Strona www: 

 liczba wejść – 5,2 tys. – wzrost  w stosunku do roku 2018 r. o 92,59 % 

Telewizja informacyjna – TV  WIELKOPOLSKA – 1 materiał filmowy 

Reportaż w programie „Ukryte Skarby” – emisja w TVP POZNAŃ 

Lokalne portale informacyjne 

 iTurek.net – 9  artykułów, 1 wzmianka 

 turek.net.pl – 8 artykułów 

 turek24.net.pl – 5 artykułów, 1 wzmianka 

 Miasto Turek Official – 1 artykuł 

Tygodnik Lokalny „Echo Turku” – 6 artykułów; liczba ogłoszeń -  2  

Miesięcznik „Kawęczyniak” – 3 artykuły 

Portal społecznościowy Tureckiej Izby Gosp. – 2 wzmianki  

WOES – 1 wzmianka 

 

 

 



DZIAŁANIA INFORMACYJNO 
-PROMOCYJNE 

Portale społecznościowe oraz strony www gmin członkowskich: 

 Gmina Kawęczyn – 3 artykuły, 5 wzmianek 

 Gmina Władysławów – 3 artykuły 

 Gmina Dobra – 3 artykuły 

 Gmina Turek – 2 artykuły 

 Gmina Brudzew – 2 artykuły 

 Gmina Kościelec – 2 artykuły 

 Gmina Przykona – 2 artykuły 

 Gmina Malanów – 2 artykuły 

 Gmina Goszczanów – 1 artykuł 

 

 

 



DZIAŁANIA INFORMACYJNO 
-PROMOCYJNE  

W roku 2019 wydane zostały: 

 

 Biuletyny Informacyjne w nakładzie 500 szt., rozdysponowano 476 
sztuk  

 

 



DZIAŁANIA ANIMACYJNE 

W ramach Planu Komunikacyjnego w roku 2019 zorganizowano: 

 Spotkanie Refleksyjne 

 Spotkanie z Koordynatorami Gminnymi 

 Spotkania gminne (dyżury) – 9 

 Noc Kupały 

 Kiermasz Rękodzieła  

 

Ponadto zorganizowano: 

 Spotkanie Opłatkowe członków Stowarzyszenia 

 

 



DZIAŁANIA ANIMACYJNE 

Spotkanie refleksyjne 

 

 



DZIAŁANIA ANIMACYJNE 

Spotkanie z Koordynatorami Gminnymi  

 

 



DZIAŁANIA ANIMACYJNE 

Noc Kupały 

 

 



DZIAŁANIA ANIMACYJNE 

Kiermasz Rękodzieła 

 

 



DZIAŁANIA ANIMACYJNE 

Spotkanie Opłatkowe członków Stowarzyszenia 

 

 



PROJEKT KSOW – (KO) OPERATYWNOŚĆ NA WSI 

 Kwota pomocy: 40 147,79 zł 

 Termin realizacji: czerwiec – październik 2019 

Co się działo w ramach projektu? 

 Konkurs  „ PASJA ŻYCIA” 

 Warsztaty w Lawendowych Polach  

 Wyjazd Studyjny do Spółdzielni Socjalnej „Smaki Gościńca” 

 Wyjazd Studyjny do Kooperatywy Spożywczej DOBRZE 

 Stoisko wystawiennicze na Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku                           
w Poznaniu 

 Seminarium „Cuda Wianki” z Paniami z Rupieciarni 

 Szkolenie w zakresie formalno-prawnych aspektów prowadzenia działalności 



PROJEKT KSOW – (KO) OPERATYWNOŚĆ NA WSI 

KONKURS  „PASJA ŻYCIA” 

Za pasję najbardziej inspirującą i pięknie opowiedzianą spośród kategorii: 
rękodzieło oraz przetwórstwo produktów rolnych zostały uznane                    

Pani Monika Susło i Pani Barbara Klukaczyńska. 

Nagrodą była reżyseria filmu promocyjnego, którego celem było ukazanie 
historii i pasji lokalnego rękodzielnika i wytwórcy,                                              

a także ukazanie ich podczas pracy w miejscu, w którym żyje                                     
i pracuje w naturalnych warunkach.  

 



PROJEKT KSOW – (KO) OPERATYWNOŚĆ NA WSI 

WARSZTATY W LAWENDOWYCH POLACH 

Wraz z uczestniczkami projektu miałyśmy przyjemność gościć w Warmijskiej 
manufakturze zielarstwa. Wytwarzałyśmy botaniczne mydła oraz całkowicie 

naturalne kremy do twarzy.  

Poznałyśmy także tajniki aromaterapii. Podczas warsztatów florystycznych 
wyplatałyśmy lawendowe  wianki.  

Historia gospodarzy stała się dla naszych uczestniczek inspiracją do działania  

 



PROJEKT KSOW – (KO) OPERATYWNOŚĆ NA WSI 

WYJAZD STUDYJNY DO SMAKÓW GOŚCIŃCA 

 

Zaprezentowano nam działalność Spółdzielni Socjalnej „Smaki Gościńca”, 
która na co dzień korzysta z infrastruktury inkubatora. Współpraca 

lokalnych podmiotów działających w przetwórstwie rolno-
spożywczym, którą mogliśmy poznać jest doskonałym przykładem na 

to, jak efektywnie można promować  produkty lokalne. 



PROJEKT KSOW – (KO) OPERATYWNOŚĆ NA WSI 

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL DOBREGO SMAKU W POZNANIU 

 

Miałyśmy przyjemność uczestniczyć, a także zaprezentować produkty 
lokalnych wytwórców, rolników, rękodzielników i drobnych 

rzemieślników na stoisku wystawienniczym. 



PROJEKT KSOW – (KO) OPERATYWNOŚĆ NA WSI 

WYJAZD STUDYJNY DO KOOPERATYWY SPOŻYWCZEJ DOBRZE 

Dzięki możliwości spotkania z przedstawicielami Kooperatywy Dobrze  
poznałyśmy działalność kolektywu, a także, dowiedziałyśmy się od czego 

zacząć inicjując współpracę partnerską  i jakie istnieją ryzyka niepowodzenia 
takiej działalności. Spotkanie to unaoczniło nam korzyści i zależności we 

współpracy na linii wieś- miasto, tym samym pokazując nam w jaki sposób 
nawiązywać kooperację z naszymi lokalnymi rolnikami. 

 



PROJEKT KSOW – (KO) OPERATYWNOŚĆ NA WSI 

SEMINARIUM „CUDA WIANKI” Z PANIAMI Z RUPIECIARNI 

Pani Marta i Pani Agnieszka opowiedziały nam o początkach swojej działalności, o ich 
pasji, źródłach, inspiracji oraz o połączeniu życia zawodowego z prywatnym.  
Co więcej mogłyśmy zdobyć wiedzę nt. sposobów dotarcia do klienta i form 

sprzedaży. Spotkanie to pozwoliło nam zaczerpnąć inspirację, zdobyć wiedzę nt. 
sposobów dotarcia do klienta i form sprzedaży, a także unaoczniło nam, że dobry 

pomysł oraz ryzyko to z pewnością szansa na sukces! 



PROJEKT KSOW – (KO) OPERATYWNOŚĆ NA WSI 

SZKOLENIE Z FORLMANO – PRAWNYCH 
ASPEKTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

Dzięki szkoleniu zdobyłyśmy wiedzę niezbędną 

do prowadzenia własnego biznesu, a co za 

tym idzie – wsparcia rozwoju 

przedsiębiorczości na naszym obszarze. 

 

 

 



PROJEKT KSOW – (KO) OPERATYWNOŚĆ NA WSI 

Projekt przedstawiony w liczbach  

 Warsztat - 1 

 Wyjazdy studyjne - 2 

 Stoisko wystawiennicze – 1 

 Szkolenie - 1 

 Seminarium – 1 

 Filmy promocyjne – 2 

 Konkurs – 1 

 Liczba uczestników – 28 

 Liczba osób przeszkolonych – 15 

 Liczba partnerów KSOW - 3 



PROJEKT WSPÓŁPRACY SIŁA WZRASTANIA 



PROJEKT WSPÓŁPRACY SIŁA WZRASTANIA 

 



OPERACJA WŁASNA ZACZAROWANY OGRÓD 

 



DZIAŁANIA SZKOLENIOWE  
DLA PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW RADY  

W 2019 r. zorganizowanych zostało 5 szkoleń, w tym: 

 szkolenie nt.”Zarządzanie projektami” – 4 przeszkolone osoby; 

 szkolenie nt.”Procedury i kryteria wyboru operacji” - 12 przeszkolonych osób; 

 szkolenie nt.” Wdrażanie LSR (w tym wniosek o płatność, wniosek o pomoc) -    
2 przeszkolone osoby; 

 szkolenie nt.”Komunikacja interpersonalna” – 5 przeszkolonych osób; 

 szkolenie nt.”Rozwiązania praktyczne i nowości prawne w zakresie stosowania 
prawa pracy, RODO, ubezpieczeń społecznych, PPK w 2019 i 2020 r. - 11 osób 
przeszkolonych; 

Według ankiet oceniających powyższe szkolenia najlepiej ocenione zostało 
szkolenie „Procedury i kryteria wyboru operacji „.Szkolenie uzyskało ono średnią 
ocenę 5,00.  

Najsłabiej zostały ocenione szkolenie „Rozwiązania praktyczne i nowości prawne 
w zakresie stosowania prawa pracy, RODO, ubezpieczeń społecznych, PPK w 2019 
i 2020 r.” Szkolenie  uzyskało średnią ocenę na poziomie 4,54. 

 

 



DZIAŁANIA SZKOLENIOWE  
NA RZECZ MIESZKAŃCÓW 

W 2019 r. zorganizowane zostały 4 szkolenia na rzecz mieszkańców, w tym: 

 Budowanie markowych produktów regionu - 18 osób przeszkolonych; 

 Opracowanie regulaminu certyfikowania produktów regionalnych - 23 osoby 
przeszkolone; 

 Formalno – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym 
ekonomii społecznej - 15 osób przeszkolonych; 

 Rozwiązania praktyczne i nowości prawne w zakresie stosowania prawa pracy, 
RODO, ubezpieczeń społecznych, PKK w 2019 r. i 2020 r. - 11 osób 
przeszkolonych; 

Według ankiet oceniających powyższe szkolenia najlepiej ocenione zostało 
szkolenie nt. Budowania markowych produktów regionu. Uzyskało ono średnią 
ocenę 5,00.  

Najsłabiej zostało ocenione szkolenie Rozwiązania praktyczne i nowości prawne w 
zakresie stosowania prawa pracy, RODO, ubezpieczeń społecznych, PKK w 2019 r. i 
2020 r. Szkolenie uzyskało średnią ocenę na poziomie 4,54. 

 

 

 



DZIAŁANIA SZKOLENIOWE GRANTOBIORCÓW  
NA RZECZ MIESZKAŃCÓW 

 

 

W 2019 r. zorganizowane zostało 30 szkoleń w ramach 
projektów grantowych na rzecz mieszkańców  

przez 18 beneficjentów.  

Szkolenia te zostały ocenione średnio na poziomie  4,73. 

 

 

 



DZIAŁANIA SZKOLENIOWE DLA MIESZKAŃCÓW I NGO                   
NA ROK 2020 

W ramach operacji własnej Wspólny Pokój Inkubator Organizacji 
Pozarządowych przewiduje się realizację szkoleń:  

 

 Prowadzenie ewidencji księgowych w organizacji pozarządowej – I połowa 
marca 

 Umowy w działalności NGO, sprawozdawczość – II połowa marca 

 Animator rozwoju lokalnego – kwiecień 

 Skuteczny lider – maj 

 Trening radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu - czerwiec 

 

 



DZIAŁANIA SZKOLENIOWE  

 

Według Wytycznych nr 5/ 3/2017 w zakresie 
monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za 

pozytywną ocena szkolenia uznaje się, gdy średnia 
arytmetyczna wynosi 3,75 i powyżej.  

 



DZIAŁANIA DORADCZE 



 
OCENA LGD ORAZ WDRAŻANIA LSR NA PODSTAWIE BADANIA  

PRZEPROWADZONEGO W M-C STYCZEŃ/LUTY 2020 

 

W badaniu wzięło udział 45 ankietowanych,  
w tym 37 kobiet (82%) oraz 8 mężczyzn (18%).  

Ankieta obejmowała 20 reprezentantów JST (44%),  
15 reprezentantów NGO (33%), 6 mieszkańców (13%)  

oraz 4 osoby prowadzące działalność gospodarczą/wspólnicy 
zarządu/członkowie zarządu (9%) 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

                                                              



 
OCENA LGD ORAZ WDRAŻANIA LSR NA PODSTAWIE BADANIA  

PRZEPROWADZONEGO W M-C STYCZEŃ/LUTY 2020  
 
 

Najbardziej cenionym obszarem naszej działalności według ankietowanych   
(45 osób ) jest:  

 aktywizacja mieszkańców (m.in. poprzez realizację projektów, organizację konkursów)  
– 36 (80%) 

 udzielanie dotacji – 35 (78%) 

 wsparcie organizacji pozarządowych – 27 (60%) 

 promocja tradycji (np.: promowanie rękodzielników poprzez portal Swojskie klimaty, 
Kiermasz Rękodzieła) – 24 (53%) 

 działalność w zakresie kultury (w tym: wydawnicza: książki, biuletyny; teatralna: warsztaty, 
spektakle; muzyczna: koncerty, promowanie artystów - wydawanie płyt) – 21 (47%) 

 integracja lokalnej społeczności (m.in. organizacja spotkań, imprez: Noc Kupały, bal 
karnawałowy, spływów kajakowych) – 20 (44%) 

 rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – 18 (40%) 

Najmniej cenionym obszarem naszej działalności jest według ankietowanych  jest inicjowanie 
kontaktów 3 – (7%) 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

                                                              



 
OCENA LGD ORAZ WDRAŻANIA LSR NA PODSTAWIE BADANIA  

PRZEPROWADZONEGO W M-C STYCZEŃ/LUTY 2020  
 

Obszarami naszej działalności wymagającymi usprawnienia według 
ankietowanych są: 

 organizacja (przeprowadzenie) naborów/konkursów – 15 (33%) 

 szkolenia – 15 (33%) 

 aktywizacja mieszkańców – 15 (33%) 

 nie ma takich – 14 (31%) 

 promocja samej LGD - 13 (29%) 

 działalność informacyjna – 12 (27%) 

 promocja obszaru LGD (gmin członkowskich i ich mieszkańców, 
przedsiębiorców) – 12 (27%) 

Najmniej wymagająca usprawnienia według ankietowanych jest organizacja 
pracy biura – 3 (4,62%) 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

                                                              



 
OCENA LGD ORAZ WDRAŻANIA LSR NA PODSTAWIE BADANIA  

PRZEPROWADZONEGO W M-C STYCZEŃ/LUTY 2020  
 
 

Doradztwo: 

 Według odpowiedzi badanych - 31 osób (69%) skorzystało z doradztwa: 

 23 ankietowanych  (74 %) jest z nich zadowolonych;  

 7 ankietowanych (23 %) odpowiedziało  „raczej tak”.  

 0 ankietowanych udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć” 

 1 ankietowany nie był zadowolony z doradztwa 

Uwagi do doradztwa (1 ankietowany): 

 W okresie naboru zbyt mała liczba możliwych godzin doradztwa (JST) 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

                                                              



 
OCENA LGD ORAZ WDRAŻANIA LSR NA PODSTAWIE BADANIA  

PRZEPROWADZONEGO W M-C STYCZEŃ/LUTY 2020  
 
 

Działania aktywizujące  

Na podstawie odpowiedzi respondentów – 30 z nich (67 %) uczestniczyło 
w naszych działaniach aktywizujących. 

 18 ankietowanych (60 %) jest zadowolonych 

 11 ankietowanych (37 %) odpowiedziało, że „raczej tak”.  

 0 ankietowanych wskazało „trudno powiedzieć” 

 1 ankietowanych wyraża niezadowolenie z naszych działań 
aktywizujących  (3 %) 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

                                                              



 
OCENA LGD ORAZ WDRAŻANIA LSR NA PODSTAWIE BADANIA  

PRZEPROWADZONEGO W M-C STYCZEŃ/LUTY 2020 

Szkolenia: 

Na pytanie związane z organizowanymi przez nas szkoleniami 
respondenci potwierdzili, iż 31z nich (69 %) korzystało.  

 19 ankietowanych wskazało zadowolenie ze szkoleń (61 %) 

 10 ankietowanych odpowiedziało „raczej tak” (32 %) 

 2 ankietowanych wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć” (6 %) 

 0 ankietowanych wskazało odpowiedź „nie”. 

Uwagi do szkoleń (3 ankietowanych): 

 Więcej szkoleń w zakresie ogłaszanych konkursów (JST) 

 Brak odpowiedniej liczby miejsc – ankietowany przeważnie nie może 
się już się zgłosić (JST) 
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OCENA LGD ORAZ WDRAŻANIA LSR NA PODSTAWIE BADANIA  

PRZEPROWADZONEGO W M-C STYCZEŃ/LUTY 2020  
 

Szkolenia, w których chcieliby uczestniczyć nasi ankietowani (wg największej liczby odpowiedzi): 

 rozliczanie wniosków i dofinansowanie – 27 (60%) 

 wypełnianie wniosków (biznes planów) o przyznanie pomocy – 22 (44%) 

 zarządzanie organizacją pozarządową – 19 (42%) 

 pozyskiwanie środków na rozwój działalności – 16 (36%) 

 zarządzanie projektami – 15 (33%) 

 motywowanie – 12 (27%) 

 radzenie sobie ze stresem (12 (27%) 

 dietetyka – 11 (24%) 

 animator kultury – 10 (22%) 

 rozwój turystyki wiejskiej (agroturystyka) – 10 (22%) 

 

Najmniej ankietowanych wykazało zainteresowanie szkoleniami  z przetwórstwa rolnego, opieki nad 
osobami starszymi/opieką nad dziećmi, zielarstwa, kształcenia muzycznego, języków,  kształcenia 
teatralnego. Sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych oraz tworzenia kooperatyw. 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

                                                              



 
OCENA LGD ORAZ WDRAŻANIA LSR NA PODSTAWIE BADANIA  

PRZEPROWADZONEGO W M-C STYCZEŃ/LUTY 2020  
 

Kontakt z LGD 

Respondenci oznajmili, iż najatrakcyjniejszą formą kontaktu są szkolenia w 
gminach oraz kontakt mailowy – 13  (29%) oraz  

 spotkania informacyjne w gminach wskazało – 9  ankietowanych (20 %) 

 kontakt bezpośredni w biurze LGD – 7 (16%) 

 rozmowa telefoniczna – 3 ankietowanych (7 %) 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

                                                              



 
OCENA LGD ORAZ WDRAŻANIA LSR NA PODSTAWIE BADANIA  

PRZEPROWADZONEGO W M-C STYCZEŃ/LUTY 2020  
 

Na pytanie „Czy poleciłaby/poleciłby Pani/Pan LGD ankietowani 
stwierdzili: 

 zdecydowanie poleciliby naszą LGD innej osobie – 39 (87 %) 

 raczej poleciłyby naszą LGD innym – 4 (9 %) 

 odpowiedź „trudno powiedzieć” wskazało 2 ankietowanych – 2 (4 %) 

 żaden ankietowany nie wskazał odpowiedzi „nie”  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

                                                              



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

                                                              
Ewaluacja i monitoring 


