
Hmm, właściwie, co ja z tego będę miał?

Jakie korzyści samorządy członkowskie
odniosą dzięki temu projektowi?
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Dzięki CWD jesteśmy w idealnym czasie i w 
idealnym towarzystwie! Planujemy 
przyszłość naszych samorządów wspólnie z 
tymi, którzy tworzą warunki finansowania 
tej przyszłości

 Projekt CWD jest realizowany na początku tworzenia systemu wdrażania 

polityki rozwoju i polityki spójności, zarówno przez Ministerstwo Funduszy i 

Polityki Regionalnej jak i przez zarządy województw. To daje dużą szansę;

 Dzięki trójstronnej formule CWD, wspólnie samorządami lokalnymi, urzędami 

marszałkowskimi i ministerstwem opracujemy wspólnie strategie 

terytorialne, które będą spójnie ze strategiami wszystkich regionów;

 Dzięki trójstronnej formule CWD wypracujemy wspólnie projekty, które będą 

akceptowane w regionalnych i krajowych programach operacyjnych;

 Dzięki trójstronnej formule CWD, wspólnie z urzędami marszałkowskimi i 

ministerstwem będziemy formułować propozycje kryteriów oceny 

projektów, wypracowanych przez partnerstwa.



1
W projekcie CWD nie rozdajemy pieniędzy.
Dzięki CWD wspólnie z partnerskimi 
samorządami tworzymy możliwości

• Dzięki doradztwu w CWD przygotujesz swoją gminę / powiat wspólnie z 

sąsiadami do skutecznego pozyskania zewnętrznego finansowania na projekty 

podnoszące jakość życia mieszkańców;

• Dzięki doradztwu CWD wasze partnerstwo będzie mieć aktualną diagnozę,  

strategię partnerstwa oraz opracowane projekty, analizy ich wykonalności i 

harmonogramy, a także wstępy wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia 

kluczowego dla rozwoju obszaru;

• Jeśli potraktujesz poważnie hasło ścisłej współpracy z sąsiednimi samorządami, 

masz szanse zracjonalizować koszty świadczenia usług publicznych (wspólne 

zamówienia publiczne, wspólna realizacja zadań publicznych);

• Dzięki współpracy z sąsiednimi samorządami wspólnymi siłami może uda się 

zatrzymać młodych mieszkańców, tworząc dla nich ofertę, której w pojedynkę 

na pewno nie udałoby się przygotować.
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Nie jesteśmy firmą konsultingową, która 
ma opracować strategię i zniknąć. 
Chcemy pomóc zidentyfikować i 
wzmocnić Wasz własny potencjał.
„Kroplówka” z UE sama z siebie nie 
tworzy się podstaw trwałego rozwoju

 Udostępnimy dane o Waszych samorządach, do których dotychczas nie mielicie 

dostępu, i pomożemy wyciągnąć wnioski;

 Zapytamy o potrzeby przedsiębiorców, bo to oni tworzą miejsca pracy, oraz 

młodzież, bo to oni głównie wyjeżdżają;

 Diagnoz nie tworzymy, bo tak wypada, a strategii na półkę;

 Podstawą racjonalnych decyzji, w tym podejmowanych przedsięwzięć, nie może 

być to, na co Unia może dać pieniądze, tylko przekonanie, że decyzje zbliżą nas 

do celu - dadzą wartość całemu obszarowi i realną korzyść mieszkańcom;

 Nie opracujemy dokumentacji technicznej dla każdego projektu, bo budżet i 

czas nie pozwalają na to. Ale każdy projekt ostatecznie wybrany do pakietu 

będzie miał wstępną analizę wykonalności i harmonogram realizacji – przed, a 

nie po decyzji o dofinansowaniu;
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Chcemy pozostawić po sobie nie tylko 
dokumenty. Przede wszystkim 
przekonanie o potrzebie i korzyściach 
współpracy oraz wiedzę i umiejętności, 
jak to robić

 Dla samorządów, które zaczynają współpracę doradztwo CWD będzie 

„premią na start”. Dla doświadczonych partnerów samorządowych -

dodatkowym, fachowym wsparciem;

 Dzięki projektowi CWD samorządy członkowskie będą miały bezpłatny 

dostęp do specjalistów i usług, za które rynkowo trzeba płacić;

 Dzięki współpracy doradców z grupą roboczą partnerstwa i radą 

partnerstwa wzmocnimy potencjał instytucjonalny członkowskich 

samorządów. Liderzy samorządowi i urzędnicy zdobędą nową wiedzę i 

umiejętności.



 Zapytamy o zdanie młodzież, liderów samorządowych i przedsiębiorców; w

tworzenie strategii partnerstwa zaangażujemy mieszkańców, organizacje 

pozarządowe i przedsiębiorców;

 Dyskutując, a czasami nawet kłócąc się, wypracujemy wspólnie plan rozwoju, z 

którym każdy będzie się identyfikował i widział szansę na rozwój;

 Być może po raz pierwszy spojrzymy na kolegów z sąsiednich samorządów, nie jak 

na konkurentów, a jak na partnerów. Dzięki temu uświadomimy sobie co nas łączy, 

co zapewni korzyści, co trzeba poprawić, a z czego zrezygnować;

 Dzięki współpracy trzech środowisk: samorządu lokalnego, samorządu regionalnego 

i ministerstwa odpowiadającego za politykę rozwoju – wspólnie zaprojektujemy 

rozwiązania planowania rozwoju i jego finansowania na najbliższe lata.

Tworzymy wspólnotę. Wspólnotę 
samorządu. Wspólnotę interesów. 
Wspólnotę mieszkańców. Wspólnotę 
środowiska samorządowego. 
Wspólnotę państwa



To wszystko będziemy tworzyć RAZEM. 

Potrzebujemy Waszego 
ZAANGAŻOWANIA I WSPÓŁPRACY! 


