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SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH RPO WKP 

ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 
 Oś priorytetowa 11 skierowana jest na wsparcie realizacji instrumentu RLKS, który 

ułatwia społecznościom lokalnym inicjowanie i realizację działań rozwojowych w 
formule partycypacyjnej przy współudziale mieszkańców, lokalnych partnerów 
społeczno-gospodarczych i samorządów lokalnych. 

 Poprawa spójności społecznej realizowana będzie poprzez zwiększenie aktywności 
społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
w ramach działań o charakterze środowiskowym, a także poprzez organizowanie 
społeczności lokalnej i animacje społeczną. 

 Podejmowane będą także działania wspierające przedsięwzięcia ukierunkowane 
m.in. na animację, tworzenie, rozwój i współpracę w ramach lokalnych partnerstw 
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej. 



 Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka  

z ubóstwem i wszelką dyskryminacją  

 OŚ PRIORYTETOWA 11 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ 

SPOŁECZNOŚĆ – EFS  

 DZIAŁANIE 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR  

 Cel szczegółowy: wzrost aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców 

objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju 

 LGD na obszarach miast pow. 20 tys. mieszkańców wspierane będą 

wyłącznie ze środków EFS 

RLKS w SzOOP 



TYPY PROJEKTÓW: 

 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie 

wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:  

a) kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, 

liderowanie, coaching rówieśniczy), 

b) świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: 

rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), 

c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, 

liderowanie, coaching rówieśniczy), 

d) kluby pracy, 

e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje  

i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne), 

f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.  

RLKS w SzOOP 



TYPY PROJEKTÓW – c.d.: 

 Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji 

społecznej z wykorzystaniem m.in.: 

a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,  

b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, 

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. 

 Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: 

działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz 

tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i 

przedsiębiorczości społecznej.  

 Projekty grantowe (w zakresie ww. typów projektu). 

RLKS w SzOOP 



GRUPA DOCELOWA: 

 Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów miast powyżej 20 

tys. mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju; 

 Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, 

w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze). 

RLKS w SzOOP 



RLKS w SzOOP 



RLKS w SzOOP 



Cel ogólny LSR: 

• Wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Grudziądza 

Cele szczegółowe:  

• 1.1 Wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR do 2023 roku 

• 1.2 Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR do 2023 r. 

Przedsięwzięcia: 

• 1.1.1 Włączenie społeczne  mieszkańców objętych LSR 

• 1.1.2 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

• 1.2.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców objętych LSR 

 

CELE W LSR  



Z osi priorytetowej 11 

(współfinansowanej ze środków 

EFS), dla której przeznaczono 

ponad 36 mln euro, wybór 

beneficjentów będzie się 

odbywał według schematu: 

EFS 

NABORY OGŁASZANE 
PRZEZ IZ DLA LGD 

KOSZTY BIEŻĄCE I 
AKTYWIZACJA 

PROJEKTY GRANTOWE 

POWIERZENIE 
GRANTU PRZEZ LGD 

PODMIOTOWI 
INNEMU NIŻ LGD 

PROJEKTY WŁASNE 
LGD 

NABORY OGŁASZANE 
PRZEZ LGD DLA 

PODMIOTÓW INNYCH 
NIZ LGD (OPERACJE) 

PROCEDURY WYBORU BENEFICJENTÓW 



W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Grudziądzki Spichlerz" zakłada się 
możliwość realizacji trzech typów operacji: 
 projekty grantowe, czyli operacje, w ramach których Beneficjent będący LGD udziela 

innym, wybranym przez siebie podmiotom (Grantobiorcom) grantów, czyli środków 
finansowych na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji; 

 operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez Beneficjentów 
innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny, a następnie przedkładanych do 
weryfikacji do samorządu województwa; 

 operacje własne LGD, w których Beneficjentem i realizatorem operacji jest LGD, stanowią 
rodzaj operacji kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia celów LSR, służą dobru ogółu, 
realizowane są samodzielnie przez LGD i nie spotkały się z zainteresowaniem innych 
Wnioskodawców. 

PROCEDURY WYBORU BENEFICJENTÓW 



METODYKA PCM  
-> szukanie pomysłów na projekt 



Założenia Project Cycle Management: 

 model realizacji założonych przedsięwzięć, przyjęty przez Komisję Europejską w 1992 r.; 

 oficjalna metodyka zarządzania projektami i programami realizowanymi z 
zaangażowaniem środków europejskich; 

 stanowi konkretny „język mowy o projekcie”; 

 wymusza dokładną analizę zasadniczych kwestii i ramowych warunków; 

 zakłada, że projekt odpowiada na potrzeby – powodem jego rozpoczęcia jest problem, 
stan negatywny, istotny, rzeczywisty; projekt nie skupia się na rzeczywistości 
negatywnej, ale proponuje realizację działań, które doprowadzą do osiągnięcia 
pozytywnych celów (przydatnych, koniecznych i wystarczających) służących do 
„naprawy” problemów; 

 pozwala jasno sprecyzować cele, zadania i efekty projektu, a jednocześnie 
zminimalizować ryzyko jego niepowodzenia. 

ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTU (PCM) 



ETAPY METODYKI PCM 

PROGRAMOWANIE 

IDENTYFIKACJA 

FORMUŁOWANIE WDRAŻANIE 

EWALUACJA 



 Podczas fazy programowania rozpoznawane są problemy na poziomie 
narodowym i sektorowym tak, by określić obszary, które należy objąć 
wsparciem poprzez projekty. Wymaga to przeglądu wskaźników społeczno – 
ekonomicznych, priorytetów  narodowych oraz wytycznych dla programu, z 
którego projekty mają być finansowane.  

 Faza programowania kończy się ogłaszaniem konkursów, na które 
projektodawcy zgłaszają propozycje rozwiązania problemów uznanych za 
istotne przez odpowiednie instytucje. 

ETAPY METODYKI PCM - PROGRAMOWANIE 



 Na etapie identyfikacji definiuje się pojedynczy problem lub problemy, określa 
interesariuszy oraz przedstawia listę możliwych rozwiązań.  

 Kolejność działań: 

• objaśnienie głównego obszaru zainteresowania; 

• przeprowadzenie analizy interesariuszy; 

• przeprowadzenie oceny problemu i analizy celów; 

• ustalenie możliwych do zaakceptowania opcji priorytetowych; 

• ocena tych opcji; 

• stworzenie listy istniejących inicjatyw (projektów) w danym obszarze. 

ETAPY METODYKI PCM - IDENTYFIKACJA 



 to identyfikacja i charakterystyka głównych odbiorców i 
uczestników projektu, z uwzględnieniem problemów 
wymagających interwencji poprzez projekt, 

 

 to identyfikacja kluczowych trudności, które mają być choć 
częściowo rozwiązane za pomocą projektu, 

 

 to odpowiedź na istniejące problemy, wskazanie środków 
prowadzących do pożądanych zmian, 

 

 to określenie różnych dróg osiągnięcia powyższych celów. 

IDENTYFIKACJA - ANALIZA INTERESARIUSZY 

ANALIZA INTERESARIUSZY 

ANALIZA PROBLEMÓW 

ANALIZA CELÓW 

ANALIZA STRATEGII 

IDENTYFIKACJA – faza analiz – narzędzia: 



Tabela interesariuszy: 

IDENTYFIKACJA - ANALIZA INTERESARIUSZY 

INTERESARIUSZE 

CHARAKTERYSTYKA 

INTERESARIUSZY Z PUNKTU 

WIDZENIA ELEMENTÓW 

ISTNOTNYCH W PROJEKCIE 
- społeczna 

- ekonomiczna 
- różnice płci 
- struktura 

- organizacja 
- status 

- zwyczaje 

INTERESY I OCZEKIWANIA 
 

Interesy i cele poszczególnych 

interesariuszy 
 

Oczekiwania wobec projektu 
 

Charakter wpływu na projekt 

(pozytywny / negatywny) 

SILNE I SŁABE 

STRONY 

IMPLIKACJE I 

WNIOSKI DLA 

PROJEKTU 

1. Główni interesariusze projektu 

(beneficjenci projektu, partnerzy) 

2. Interesariusze drugorzędni: 

3. Pozostali interesariusze: 



 Analiza problemów (w ramach metody tzw. drzewa problemów) stanowi syntezę 
istniejącej sytuacji. 

 Pozwala na diagnozę sytuacji, identyfikację kluczowych problemów oraz wskazanie 
zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy problemami. 

 Problem w tej analizie to istniejąca niekorzystna sytuacja. 
 Jako problem nie powinien być traktowany brak pożądanej sytuacji! 
 Problemy należy wyrażać konkretnie, opierając się na faktach, nie zaś ogólnikowo i 

wieloznacznie. 
 

„brak działań” - „zastosowane działania nie niwelują problemu …” 

IDENTYFIKACJA - ANALIZA PROBLEMÓW 



IDENTYFIKACJA - ANALIZA PROBLEMÓW 

 

 

problem (negatywny obraz) 

skutki 

przyczyny 

 



 Analiza celów jest kontynuacją analizy problemów i powinna być przeprowadzona 
bezpośrednio po niej. 

 Analiza zakłada przeformułowanie problemów na cel poprzez przekształcanie 
negatywnych zjawisk w postulat pozytywnego działania. 

 Cele są pożądanymi przyszłymi sytuacjami, nie zaś działaniami. 
 Analiza celów wykonywana jest za pomocą tzw. drzewa celów, które pozwala na 

stworzenie opisu przyszłej, pozytywnej sytuacji, identyfikację potencjalnych rozwiązań i 
zamianę problemów w cele. 

 
 

IDENTYFIKACJA - ANALIZA CELÓW 

PROBLEM CEL 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NIE UCZESTNICZĄ 
W RYNKU PRACY W DOSTATECZNYM STOPNIU 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE CHĘTNIE 
UCZESTNICZĄ W RYNKU PRACY 



IDENTYFIKACJA - ANALIZA CELÓW 

 

efekty 

cel (pozytywny obraz) 

zastosowane  
środki 



 Analiza strategii prowadzi do wyboru sposobu poprawy sytuacji za pomocą odpowiedniej 
strategii wynikającej z uwarunkowań zewnętrznych (np. budżet, czas, akceptacja 
społeczna i inne) i wewnętrznych (np. zdolności i możliwości organizacyjne, 
doświadczenie, posiadane zasoby i inne). 

 Analiza ta obejmuje zazwyczaj identyfikację możliwych rozwiązań, wybór jednej lub kilku 
strategii oraz opis decyzji o wyborze strategii jako punktu wyjścia dla planu projektu. 

 Analiza strategii obejmuje zazwyczaj następujące kroki: 

• identyfikację możliwych rozwiązań, 

• wybór jednej lub kilku strategii, 

• opis decyzji o wyborze strategii jako punkt wyjścia dla szczegółowego planu projektu. 

IDENTYFIKACJA - ANALIZA STRATEGII 



IDENTYFIKACJA - ANALIZA STRATEGII 

 

Analiza strategii  
wybranego sposobu  
zajęcia się wybranym  

problemem 



 W fazie formułowania wstępnie opisane pomysły projektów są rozwijane w 
szczegółowe plany i analizowane pod kątem ich wykonalności i trwałości po to, by 
odpowiedzieć na pytanie, czy korzyści z projektu będą dla beneficjentów trwałe. 

 Etap formułowania sprowadza się do przygotowania następujących dokumentów: 

• matrycy logicznej – to podstawowe narzędzie projektowe, pozwalające na precyzyjne 
zbudowanie struktury projektu (lub programu), sprawdzenie jego wewnętrznej logiki, 
sformułowanie celów i rezultatów oraz określenie zasobów i kosztów, 

• harmonogramu projektu – pokazuje sekwencję i zależności miedzy zadaniami, podaje ich 
czas trwania, przydziela odpowiedzialność i podkreśla momenty szczególnie istotne w 
projekcie,  

• planu wykorzystania zasobów – zestawia zapotrzebowanie na zasoby i środki, co pomaga 
stworzyć spójny budżet. 

ETAPY METODYKI PCM - FORMUŁOWANIE 



 Matryca logiczna (ang. logical framework matrix) jest jednym z elementów 
zarządzania projektami metodą PCM. Służy sprawdzeniu, czy dobraliśmy właściwie 
cele i czy będziemy mogli wykonać wszystkie zamierzenia w zaplanowanym czasie, w 
ramach zatwierdzonego  budżetu i z osiągnięciem założonych rezultatów.  

 Użycie matrycy logicznej pozwala na ułożenie celów w hierarchii, zgodnie z którą 
można zweryfikować założenia projektu oraz zdefiniować wskaźniki i ich źródła.  

 Dopiero po sporządzeniu matrycy logicznej powinniśmy wypełniać wniosek 
projektowy. 

ETAPY METODYKI PCM - FORMUŁOWANIE 



Matryca logiczna projektu zawiera następujące elementy: 

 Cel nadrzędny projektu 

 Cel bezpośredni projektu 

 Rezultaty 

 Działania  

 Środki/zasoby/wkład 

FORMUŁOWANIE – MATRYCA LOGICZNA 



Matryca logiczna w procesie PCM 

 Służy sformułowaniu konsekwentnego projektu wraz z realistycznymi celami 

 Służy wypracowaniu celu ogólnego projektu, celu bezpośredniego rezultatów oraz działań 

 Pozwala na wykonanie następnych kroków, jakimi są harmonogram działań w projekcie 
(nazywanym również wykresem Gantta) 

 Wskazuje, jakie zasoby należy przydzielić do poszczególnych działań 

 Umożliwia skonstruowanie budżetu projektu.  

 Służy jako pomoc w sprawnym zarządzaniu projektem, ocenie postępów w projekcie oraz 
ułatwia dokonywania korekt. 

FORMUŁOWANIE – MATRYCA LOGICZNA 



FORMUŁOWANIE – MATRYCA LOGICZNA 



Zasady szacowania kosztów: 

1. Stworzenie listy wszystkich planowanych kosztów (na bazie harmonogramu) 

2. Określenie rodzaju jednostki poszczególnych kosztów (dobrze określona jednostka 
pozwala na większa elastyczność w realizacji projektu) 

3. Ustalenie ilości jednostek danego kosztu 

4. Ustalenie kosztu jednostkowego (z „marginesem bezpieczeństwa”) 

5. Zsumowanie poszczególnych kosztów 

6. Weryfikowanie kwalifikowalności kosztów 

FORMUŁOWANIE – SZACOWANIE KOSZTÓW 



 Harmonogram projektu to metoda przedstawienia działań podejmowanych w ramach 
projektu wraz z ich podziałem na zadania i czynności, która pozwala na zidentyfikowanie 
ich logicznej kolejności.  

 Harmonogram tworzy się poprzez przenoszenie każdego z działań z matrycy logicznej do 
planu, a następnie budowanie listy zadań szczegółowych, do których przypisuje się 
poszczególne osoby odpowiedzialne za ich realizację. 

 Harmonogram pozwala także na przedstawienie wszelkich zależności pomiędzy 
czynnościami oraz stanowi bazę do przydzielania odpowiedzialności za ukończenie 
każdego działania. 

FORMUŁOWANIE – HARMONOGRAM 



FORMUŁOWANIE – HARMONOGRAM 



 Faza wdrażania polega na uruchomieniu i realizacji projektu zgodnie z przewidzianymi 
założeniami i złożonym wnioskiem.  

 Podczas etapu wdrażania należy przeprowadzać regularne i zaplanowane oceny 
monitorujące z wykorzystaniem wskaźników zdefiniowanych w matrycy logicznej. 
Muszą one uwzględniać działania, rezultaty oraz założenia. Istotną część fazy 
realizacji stanowi monitorowanie interesariuszy i partnerów, a także budżetu. 

ETAPY METODYKI PCM - WDRAŻANIE 



 W uproszczeniu możemy przyjąć, że ewaluacja to sprawdzenie (lub sprawdzanie), czy 
w wyniku podejmowanych w projekcie działań powstały spodziewane rezultaty oraz 
czy te rezultaty przełożyły się na realizację celów projektu (lub czy przybliżają tych 
celów osiągnięcie). 

 Taka ocena może być dokonywana na bieżąco, przez cały czas, równolegle do procesu 
jego monitorowania.  

 Na zakończenie projektu (i programu) przeprowadza się tzw. ewaluację końcową, 
będącą ostatnią fazą zarządzania projektem. 

ETAPY METODYKI PCM - EWALUACJA 



ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA 



Aleksandra Kalocińska-Szumska 

DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ 


