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– Wraz ze zmia ną prio ry te tów mu si

się zmie nić po dej ście do po zy ski wa -

nia unij nych do ta cji – uprze dza Ma -

rian Po śled nik, pre zes Sto wa rzy sze -

nia „Lo kal na Gru pa Dzia ła nia

Go ścin na Wiel ko pol ska” w Pę po -

wie. – Skoń czył się bo wiem czas do -

to wa nia przed się wzięć po dej mo wa -

nych przez po je dyn cze sa mo rzą dy.

Nad cho dzi za to czas tak zwa nych ob -

sza rów funk cjo nal nych. Li czyć się bę -

dzie part ner stwo i pro jek ty na kie ro -

wa ne na roz wój lo kal nej spo łecz no ści,

ale ro zu mia nej sze ro ko, nie tyl ko

przez pry zmat gra nic ad mi ni stra cyj -

nych gmi ny czy po wia tu. 

„Ob sza ry funk cjo nal ne” to klu -

czo we po ję cie dla przy szłej per spek -

ty wy fi nan so wej. Obec nie, po trze by

spo łecz no ści lo kal nych de fi nio wa ne

są przez pry zmat naj mniej szych po -

dzia łów ad mi ni stra cyj nych. Tym cza -

sem więk szość pro ble mów, jak i od -

po wia da ją cych im po trzeb, ma

po nad te ry to rial ny cha rak ter. Spo łecz -

ność rów nież trud no ująć w ry zach

wy łącz nie urzęd ni czej „lo gi ki”. Tak

na praw dę jest ona efek tem kształ tu -

ją cych się przez ca łe wie ki wię zów

i związ ków mię dzy ludz kich opar tych

na wspól nych tra dy cjach, po cho dze -

niu, hi sto rii, go spo dar ce, a by wa też,

że na ukształ to wa niu te re nu czy sys -

te mie ko mu ni ka cyj nym. Gra ni ce wy -

ty czo ne ad mi ni stra cyj nie nie za wsze

te związ ki uwzględ nia ją. Za to za leż -

no ści te w no wym roz da niu do strze -

ga Unia Eu ro pej ska.

– W po zy ski wa niu do ta cji cze ka

nas ma ła re wo lu cja – mó wi M. Po śled -

nik. – War to się do niej przy go to wać. 

Wstęp do zmian
Kie ro wa ne przez nie go sto wa rzy -

sze nie re ali zu je pro jekt, któ ry sa mo rzą -

dy Po łu dnio wej Wiel ko pol ski przy go -

to wu je na zmia ny. No si na zwę:

„Part ner stwo sa mo rzą dów Po łu dnio -

wej Wiel ko pol ski na rzecz zwięk sze -

nia ja ko ści i do stęp no ści usług pu blicz -

nych”. Zdo był unij ne do fi nan so wa nie

w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Po -

moc Tech nicz na na la ta 2007 – 2013

pro wa dzo ne go przez Mi ni ster stwo

Roz wo ju Re gio nal ne go. 

– Zo sta li śmy bar dzo wy so ko oce -

nie ni – mó wi Mi chał Li stwoń, kie -

row nik pro jek tu. – Zna leź li śmy się

w do bo ro wym to wa rzy stwie, bo po -

zo sta li do ta cjo bior cy to du że ośrod ki

miej skie, ob sza ry me tro po li tar ne, in -

sty tu cje. 

Pro jekt skie ro wa ny jest do sa mo -

rzą dów współ two rzą cych sto wa rzy -

sze nie. To gmi ny: Czem piń, Do lsk,

Ju tro sin, Ko by lin, Ko ścian, Kro bia,

Krzy wiń, Miej ska Gór ka, Pa ko sław,

Pę po wo i Pia ski. Do te go gro na do łą -

czy ły jesz cze mia sto Ko ścian i Po wiat

Go styń ski.

Ra zem - zna czy wię cej
– Per spek ty wa fi nan so wa 2014-

2020 bę dzie nio sła ze so bą nie tyl ko

no we prio ry te ty – mó wi M. Li -

stwoń. – Stwo rzo ne zo sta ną no we in -

stru men ty dzia ła nia. Pierw szy to roz -

wój kie ro wa ny przez spo łecz no ści

lo kal ne, dru gi to zin te gro wa ne in we -

sty cje te ry to rial ne. Ta kie in we sty cje

roz wią zu ją pro blem np. ko mu ni ka cyj -

ny, śro do wi sko wy, spo łecz ny czy in -

ny wi dzia ny z szer szej per spek ty wy,

nie tyl ko jed nej gmi ny. Za kła da ją part -

ner stwo sku pio ne na wspól nym ce lu,

bo tyl ko tak re ali zo wa ne in we sty cje

czy dzia ła nia gwa ran tu ją uzy ska nie

od po wied niej sto py zwro tu z wy ło żo -

nych przez Unię pie nię dzy, a miesz -

kań com sa tys fak cję. Z ko lei roz wój

kie ro wa ny przez spo łecz ność lo kal ną

to przede wszyst kim wzmoc nie nie

par ty cy pa cji oby wa tel skiej i pod mio -

to wo ści róż nych uczest ni ków ży cia

spo łecz ne go i go spo dar cze go. Jest to

więc no wa roz bu do wa na od sło na pro -

gra mu Le ader, któ ry LGD Go ścin na

Wiel ko pol ska zna z wła snych do -

świad czeń. Te raz jed nak że przy cho -

dzi no wy etap, za kła da ją cy o wie le

więk sze środ ki i włą cze nie w ob szar

dzia ła nia miast. 

– Sa mo rzą dy nie są je dy ną wy -

rocz nią w spra wach roz wo ju i mu szą

na uczyć się słu chać tych, na rzecz któ -

rych dzia ła ją – tłu ma czy M. Po śled nik. 

Bez wąt pie nia klu czo wym po ję -

ciem no wej per spek ty wy fi nan so wej

sta nie się part ner stwo ro zu mia ne

na kil ka spo so bów. Ja ko dzia ła nie

mię dzy po szcze gól ny mi sa mo rzą da -

mi (na przy kład part ner stwo za wią -

za ne przy re ali za cji kon kret nej zin te -

gro wa nej in we sty cji te ry to rial nej), ale

też ja ko part ner stwo mię dzy sa mo rzą -

da mi i or ga ni za cja mi spo łecz ny mi,

czy na wet fir ma mi. Pro mo wa ne bę dą

wspól ne przed się wzię cia po dej mo wa -

ne w ra mach part ner stwa pu blicz no -

-pry wat ne go al bo pu blicz no -spo łecz -

ne go. Kto naj szyb ciej zda so bie z te go

spra wę, ten wy gra. 

Okiem eks per ta
Pro jekt „Part ner stwo sa mo rzą -

dów Po łu dnio wej Wiel ko pol ski

na rzecz zwięk sze nia ja ko ści i do stęp -

no ści usług pu blicz nych” re ali zo wa -

ny obec nie przez Go ścin ną Wiel ko -

pol skę za kła da po wsta nie Ośrod ka

Ba dań Lo kal nych. Bę dzie to ro dzaj

think -tan ku, czy li miej sca sku pia ją -

ce go eks per tów w róż nych dzie dzi -

nach przy go to wu ją cych eks per ty zy,

stra te gie, dia gno zy, wska zu ją cych

spo so by roz wią zy wa nia kon kret nych

pro ble mów. Ła two do strzec, że za da -

nia re ali zo wa ne przez sa mo rzą dy wy -

ma ga ją w co raz więk szym stop niu

wie dzy eks perc kiej z bar dzo róż nych

dzie dzin. 

– Obec nie kom ple tu je my eks per -

tów, do rad ców oraz au to rów opra co -

wań, a są to pra cow ni cy na uko wi z du -

żych ośrod ków aka de mic kich. Zaj mą

się ana li zą świad czo nych na te re nie na -

szych sa mo rzą dów usług pu blicz -

nych – mó wi M. Li stwoń. – Efek tem

tej ana li zy bę dzie pięć stra te gii sek to -

ro wych do ty czą cych po szcze gól nych

sek to rów usług pu blicz nych oraz łą czą -

ca je stra te gia pa ra so lo wa. 

Usłu gi pu blicz ne, o któ rych mo -

wa w pro jek cie to ko mu ni ka cja, edu -

ka cja, po moc spo łecz na, spra wy ko -

mu nal ne i kul tu ra. Są one obec nie

w więk szo ści świad czo ne au to no -

micz nie przez sa mo rzą dy. Nie za wsze

jest to opty mal ne roz wią za nie, zwłasz -

cza w kon tek ście no wych wy zwań,

tren dów de mo gra ficz nych, czy moż -

li wo ści fi nan so wych. 

– Za kres świad czo nych usług pu -

blicz nych jest obec nie ogra ni czo ny

gra ni ca mi sa mo rzą dów. No wa per -

spek ty wa ma to zop ty ma li zo wać -do -

da je M. Li stwoń. I po da je przy kład:

każ da gmi na jest zo bo wią za na by we

wła snym za kre sie za pew nić do wóz

uczniów do szko ły. Ale mo że się oka -

zać, że lep sze efek ty da ło by wspól ne

stwo rze nie siat ki po łą czeń na przy -

kład przez dwie są sia du ją ce gmi ny. 

Po dob nie w przy pad ku pro wa -

dze nia do mów po mo cy spo łecz nej

przez sa mo rzą dy po wia to we. Być

mo że lep sze efek ty da ło by po łą cze -

nie sił po wia to wej ad mi ni stra cji i ja -

kie goś lo kal ne go sto wa rzy sze nia lub

pry wat nej fir my. Ta ki pu blicz no -spo -

łecz ny lub pu blicz no -pry wat ny dom

po mo cy spo łecz nej mógł by nie tyl -

ko za pew nić do sko na łą opie kę swo -

im miesz kań com, ale jesz cze

na przy kład świad czyć ko mer cyj ne

usłu gi przyj mu jąc pen sjo na riu szy

spo za po wia tu.

– Nasz think -tank zaj mie się

wła śnie po szu ki wa niem ta kich opty -

mal nych roz wią zań – mó wi M. Li -

stwoń. – Ośro dek Ba dań Lo kal nych

ma być miej scem nie ustan ne go dia -

lo gu mię dzy sa mo rzą dow ca mi i eks -

per ta mi. Ośro dek bę dzie nie dia gno -

zo wał pro ble my i wska zy wał

spo so by ich roz wią za nia. Po ka że też

jak bu do wać part ner stwo, by uzy -

skać jak naj lep szy efekt dla miesz -

kań ców.

Stowarzyszenie 
„Lokalna Grupa Działania
Gościnna Wielkopolska” 
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Marian Poślednik, prezes LGD Gościnna Wielkopolska

Lokalna droga czy kanalizacja za pieniądze z Unii? W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 obowiązywać
będzie inna filozofia działania. Wygrają te samorządy, które zaczną współdziałać

Think tank Gościnnej Wielkopolski


