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Wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,
w ramach procesu aktualizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR 2030), która w większym niż
dotychczas stopniu włącza samorządy lokalne w realizację zadań rozwojowych, Ministerstwo Rozwoju
zleciło wykonanie analizy popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych w celu
wypracowania rekomendacji dla sposobu funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego (CWD).
CWD to projekt strategiczny wymieniony w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który polega na
udostępnieniu najbardziej potrzebującym samorządom gminnym i powiatowym usług doradczych
ukierunkowanych na:
- identyfikację i przygotowanie w oparciu o istniejące strategie lokalne najpotrzebniejszych projektów
wspomagających rozwój lokalny (rozwój obszaru funkcjonalnego);
- wsparcie wdrażania projektów poprzez dostarczenie wiedzy specjalistycznej w dziedzinie m.in. zamówień
publicznych i pomocy publicznej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę analizy – firmę PCG Polska z zespołem
badawczym pod kierownictwem dr hab. Ewy Bogacz-Wojtanowskiej, prof. UJ.
Cel analizy jest trojaki:




Zbadanie zapotrzebowania samorządów lokalnych (zwłaszcza na obszarach wskazanych w SOR
jako zagrożone trwałą marginalizacją oraz w średnich miastach tracących funkcje społecznogospodarcze) na usługi doradczo-szkoleniowe, w tym „szyte na miarę” usługi
Analiza istniejącej oferty doradczo- szkoleniowej dla samorządów lokalnych
Wypracowanie rekomendacji co do budowy systemu wsparcia doradczo-szkoleniowego dla
samorządów lokalnych przy wykorzystaniu istniejących instytucji i mechanizmów doradztwa.

W ramach tak określonego zadania, wyłoniony przez Ministerstwo Wykonawca przeprowadzi badania
o charakterze ilościowym i jakościowym, do udziału w których będziecie Państwo sukcesywnie zapraszani.
Pierwszym etapem jest badanie ankietowe z wykorzystaniem kwestionariuszy internetowych (tzw. CAWI),
kierowane do samorządów województw, samorządów powiatów, samorządów gmin i liderów partnerstw
lokalnych.
Bardzo prosimy o udział w tym badaniu, które pozwoli wypracować założenia dostosowanego do Państwa
oczekiwań i potrzeb Centrum Wsparcia Doradczego.
Wszelkie pytania i wątpliwości oraz uwagi można kierować do Pani Ewy Rogalskiej z zespołu Wykonawcy
pod adresem e-mail: erogalska@pcgpolska.pl i numerem telefonu 42 2908 230.
Ze strony Ministerstwa Rozwoju informacji w sprawie badania udziela Pani Małgorzata Lublińska (e-mail:
Malgorzata.lublinska@mr.gov.pl, tel. 22 273 8003).
Z wyrazami szacunku,
Robert Dzierzgwa
Dyrektor Departamentu
Sporządził: Małgorzata Lublińska, tel. 273 8003
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