
Złotów, 09.08.2022 r.  

Notatka ze spotkania konsultacyjnego (6) 

– Miasto Złotów 

spotkania realizowane w ramach działalności 

Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska 

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „LSR”  

 

Termin: 09.08.2022 r. 

Miejsce: Urząd Miejski, Aleja Piasta 1, Złotów 

Czas: 15:30 – 17:00 (1,5h) 

Liczba uczestników: 2 

  

 Spotkanie rozpoczęła p. Aleksandra Zachęć Sekretarz,  która przywitał wszystkich 

zgromadzonych oraz przedstawiła główny cel spotkania. Przedstawiała także reprezentację Lokalnej 

Grupy Działania Krajna Złotowska, osoby obecne na spotkaniu konsultacyjnym.    

 Następnie oddała głos Dyrektorowi LGD p. Markowi Romaniec, który opowiedział o  

założeniach programowych na nowy okres działalności LGD. Wspomniał również, że w bieżącej 

działalności LGD do rozdysponowania są jeszcze środki rzędu 4 mln złotych. Zostały przedstawione po 

krótce projekty i działania realizowane przez LGD.  

 Ponadto nawiązano do Programu LIDER, w którym to ok. 50% dostępnych środków było 

dedykowanych dla przedsiębiorców (założenie odgórne), w tym na rozwój lokalnych firm. Samorządy 

w dotychczasowych formach wsparcia finansowego mogły sięga maksymalnie po 40% środków na 

realizację zaplanowanych przedsięwzięć. W nowej perspektywie raczej nie będzie takie ograniczenia.  

 Podczas spotkania wybrzmiało, że dotychczasowe działania LGD opierały się na 

monofunduszowości, jednak kolejna perspektywa umożliwia szersze działania LGD z uwagi na fakt 

możliwości sięgania po środki, m.in. z programu regionalnego, tj. Fundusze Europejskie dla 

Wielkopolski na lata 2021 – 2027 (EFS 2021+).  

 Następnie p. Katarzyna Dudzic (osoba wspierająca przy tworzeniu LSR) omówiła główne 

obszary działań wynikające z programu FEW 2021+: działania edukacyjne (w tym przekwalifikowanie 

pracowników, elastyczne formy zatrudniania, ergonomia pracy – włączanie technologii do systemów 

pracy, edukacja przedszkolna, ogólna oraz zawodowa), kształcenie dorosłych, usługi społeczne (szeroki 

wachlarz możliwości), mieszkalnictwo wspomagane i chronione, integracja społeczna, aktywizacja 

społeczna na rzecz rozwoju lokalnego. Zaznaczyła przy tym, że są to tzw. działania miękkie,  

które wykluczają realizację inwestycji, np. poprzez modernizację/ budowę czy przebudowę 

nieruchomości. Środki związane z inwestycjami mieszczą się w programie regionalnym „Europejskie 

Fundusze Rozwoju Regionalnego”.  

Podczas spotkania pokrótce zostały omówione planowane działania na nowy okres 

programowania, m.in.:  



✓ działania kulturowe (dziedzictwo kulturowe, edukacja wielopokoleniowa, polityka senioralna – 

w tym funkcjonowanie Klubów Seniora+); 

✓ turystyka (w szerszym ujęciu niż dotychczas), m.in. działania polegające na przygotowaniu 

ścieżek rowerowych; działania realizowane w oparciu o już posiadane zasoby lokalne; 

rekreacja; 

✓ promocja wolontariatu; 

✓ rozwój agroturystyki (nowość) oraz możliwość skorzystania ze wsparcia przez rolników (osoby 

ubezpieczone w ramach KRUS’u), którzy byli dotychczas wykluczeni z możliwości korzystania 

z oferty LGD; 

✓ aktywizacja społeczna; 

✓ zagrody edukacyjne; 

✓ SMART VILLAGE (inteligentne wsie); społeczność mieszkająca na wsi, która wykorzystuje 

nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia oraz zrównoważonego 

rozwoju (wspieranie działań NGO, współpraca z JST); 

✓ edukacja ekologiczna (ochrona klimatu, odnawialne źródła energii); 

✓ społeczność informacyjna; 

✓ odnowa wsi; 

✓ przeszkolenie animatorów kultury (świetlice wiejskie); 

✓ przedsiębiorczość. 

 

Dyrektor LGD wspomniał, że dodatkowo partnerstwa przy organizacji konkursów  będą 

punktowane w projektach w nowej perspektywie (zrzeszenie samorządów lokalnych oraz 

wzmocnienie branży turystycznej), a p. Katarzyna Dudzic podała przykład pilotażowego 

partnerstwa w woj. pomorskim w zakresie realizacji usług społecznych, gdzie liderem 

przedsięwzięcia były NGO, a partnerami JST. Niewątpliwie ważny aspektem działalności LGD 

będzie prowadzenie działań w obszarze zmieniającego się klimatu – ekologia.  

Dokonano krótkiego przeglądu jakie działania i obszary wsparcia były realizowane  

w dotychczasowej działalności LGD, zgodnie z możliwościami programowymi. Poruszono także 

wizję utworzenia Powiatowego Centrum Wolontariatu.  

 

W toku dyskusji otwartej zidentyfikowano następujące wyzwania, z jakimi należy się  

zmierzyć: 

• mała aktywność organizacji pozarządowych w Mieście Złotów; 

• brak zdefiniowanej współpracy pomiędzy samorządem, organizacjami pozarządowymi oraz 

biznesem;  

• brak zaangażowania organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków 

zewnętrznych na działania statutowe; 

• słabe zaplecze noclegowe; 



• brak świadomości mieszkańców na temat pochodzenia, zamieszkiwanego obszaru , zasobów 

lokalnych, historii (np. „co to jest Krajna Złotowska?”); 

• potrzeba upamiętnienia/ uwierzenia i zachowania „gwary krajeńskiej” (np. w formie nagranego 

filmu, w tym nagrania jeszcze żyjących osób starszych – zebranie materiału bezpośrednio od 

osób, które jeszcze żyją); 

• potrzeba podejmowania działań edukacyjnych na szeroką skalę, nie tylko w obszarze historii 

„czytanej”, ale pisanej słowem (zajawki, filmy); 

• potrzeba zadbania o dziedzictwo kulturowe. 

 

Uczestnicy spotkania  wyrazili również swoje oczekiwania wobec nadchodzącej 

perspektywy programowania, tj. możliwych źródeł finansowania. Przede wszystkim duże 

znaczenie dla Miasta Złotów mają następujące kwestie, które wynikają z zapotrzebowania 

lokalnej społeczności: 

• ochrona obszarów przyrodniczych; 

• działania kulturowe (historia złotowska, podtrzymywanie tradycji lokalnych); 

• potrzeba stworzenia miejsca spotkań kulturowo-integracyjnych; 

• potrzeb organizacji turnieju husarskiego (turystyka – kontynuacja działań); 

• potrzeba angażowania wielu grup społecznych do wspólnej organizacji wydarzeń (potrzeba 

sieciowania wydarzeń w powiecie – zapobieganie, aby planowane działanie nie nakładały się 

na te same terminy); 

• potrzeba wymiany doświadczeń (tworzenie zespołów tematycznych); 

• potrzeba zaktywizowania organizacją pozarządowych, aby aktywnie włączały się w działania 

na rzecz mieszkańców Miasta Złotów; 

• potrzeba zawiązania lokalnych partnerstw w celu podejmowania wspólnych inicjatyw; 

• potrzeba organizacja spotkań/ warsztatów/ szkoleń dla organizacji pozarządowych pod kątem 

pozyskania lub wzmocnienia umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych na działania 

statutowe (nauka pisania wniosków aplikacyjnych, wskazania konkretnych źródeł/ stron 

internetowych/ programów, gdzie należy szukać konkursów grantowych); 

• potrzeba utworzenia Centrum Integracji Lokalnej (CIL) – możliwość organizacji spotkań, m.in. 

z udziałem ngo – budowanie partnerstw (giełda dobrych pomysłów, informacja nt. działań 

podejmowanych przez lokalne organizacje pozarządowe); 

• potrzeba edukacji i zwiększania świadomości lokalnej społeczności, aby aktywnie poszukiwać 

narzędzi do realizacji pomysłów – potrzeba pokazania kierunków, możliwości działań; 

• potrzeba przygotowania konkretnej oferty turystycznej – nastawienie na turystę, który 

przyjedzie do Miasta na kilka dni; 

• potrzeba ekonomizacji i profesjonalizacji organizacji pozarządowych  (rozpoczęcie 

prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej); 

• potrzeba organizacji wydarzeń kulinarnych/ promocja regionu. 

 



W trakcie dyskusji odnotowano możliwości tworzenia zagród edukacyjnych, prowadzonych na 

bazie gospodarstwa rolnego. Działając w tym obszarze należy zaplanować szeroko zakrojoną 

współpracę: szkoły, samorząd, sołtysi, radni, itp.). 

Na koniec spotkania poinformowano zebranych, w najbliższym czasie dostępna będzie 

ankieta „Nic o nas bez nas” (w formule on-line), w której mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje 

potrzeby względem poprawy jakości życia w gminie Tarnówka. Ankieta zawiera dane statystyczne 

określające, m.in. wiek, płeć, status na rynku oraz pytania dotyczące sektorów gospodarki, które 

wymagają interwencji czy priorytetów działań LGD.  

 

Na tym spotkanie zakończono. 

Protokołowała: Katarzyna Dudzic, 09.08.2022 r.  


