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IDEA
Głównym celem Strategii rozwoju gminy jest
zapewnienie stabilnego polepszenia jakości
życia mieszkańców, rozwój atrakcyjności
danej Gminy w skali powiatu, województwa,
kraju.
Strategia rozwoju gminy, według naszej
koncepcji, ma być oparta na analizie
problemów
konkretnego
terenu,
uwzględniać Państwa specyfikę oraz kierunki
rozwoju.

Strategia
Rozwoju
Gminy
zostanie przygotowana zgodnie
z ustawą z dnia 15 lipca 2020 r.
o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
oraz niektórych innych ustaw.

Właśnie Strategia jest tym dokumentem,
który zawierając odpowiednie wskaźniki, cele,
terminy realizacji, wesprze Państwa rozwój,
uczyni Gminę bardziej atrakcyjną pod
względem inwestycyjnym, turystycznym,
mieszkaniowym.
Działając
zgodnie
ze
Strategią, gmina osiągnie zaplanowane cele
w odpowiednich terminach.

Tworzymy dla Państwa nie tylko Strategię rozwoju gminy – pokazujemy
rozwiązania, które doprowadzą Gminę do stabilnego wieloletniego rozwoju.
Strategia
rozwoju
gminy
będzie
dokumentem
komplementarnym
z programami, polityką oraz wszystkimi dokumentami strategicznymi
obowiązującymi w Gminie. Planowanie strategiczne, na którym będzie się opierać
przygotowana przez naszą firmę Strategia, pomoże skupić się władzom na
konkretnych przedsięwzięciach, wspierających Gminy, a nie ogólnych
założeniach.
Dzięki temu, mają Państwo Partnera, który w sposób zindywidualizowany
zaplanuje usługę skutecznego rozwoju Gminy.
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Zajmiemy się przygotowaniem Strategii w sposób kompleksowy poprzez:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizację spotkań z Burmistrzem, radnymi, pracownikami
Urzędu, sołtysami, inwestorami, mieszkańcami Gminy
Omawianie problemów i potrzeb Gminy z różnych perspektyw:
mieszkańca, inwestora, włodarza
Zaplanowanie celów i wskaźników do Strategii, aby mogły one
służyć jako podstawa do napisania Raportu o stanie gminy –
nowego obowiązku organów wykonawczych
Przeprowadzenie ankiet wśród grup odbiorów Strategii
Badanie specyfiki Gminy, ustalenie priorytetów w kolejnych
latach
Analizę wszystkich dokumentów strategicznych Gminy takich
jak, np. Strategia rozwiązywania problemów społecznych,
Program opieki nad zabytkami
Ustalenie terminów obowiązywania Strategii – długotrwała
(10-letnia) czy krótkotrwała (kadencja)
Porównanie specyfiki Gminy do gmin o podobnej strukturze
pod względem lokalnym, inwestycyjnym, terytorialnym,
demograficznym

Nie tylko przygotujemy dla Państwa Strategię rozwoju gminy, ale również
wskażemy:
•
•
•
•

Daty obowiązywania wszystkich dokumentów strategicznych
Gminy
Brakujące dokumenty, które Gmina musi posiadać
Niezbędność naniesienia korekt do dokumentów strategicznych,
jeżeli istnieje taka potrzeba
Główne założenia corocznego Raportu o stanie gminy opierając się
na zapisach Strategii rozwoju gminy
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STRATEGIA KROK PO KROKU
spotkanie
robocze

badania
ankietowe

diagnoza
potencjału

warsztaty
strategiczne

cele strategiczne,
cele operacyjne

DIAGNOZA,
CELE
STRATEGICZNE

ETAP 1

KONSULTACJE,
OPINIE

ETAP 2

projekt
strategii

konsultacje
społeczne

sprawozdanie
z konsultacji

opinia Zarządu
Województwa

uchwalenie
strategii

CO ZYSKUJE SAMORZĄD?
Podejmując współpracę z naszą firmą zyskujecie doświadczonego Partnera, który potrafi
łączyć bogatą wiedzę z praktycznym doświadczeniem zdobytym przy realizacji
wcześniejszych podobnych projektów dla jednostek samorządu terytorialnego.
Dzięki nam uzyskacie profesjonalne wsparcie w toku przygotowywania Strategii. Naszym
nadrzędnym celem jest zaplanowanie działań i kierunków strategicznych, które przełożą
się na jakość planowania strategicznego i tym samym sprzyjać będą podejmowaniu przez
władzę realistycznych, pragmatycznych i konkretnych działań w przyszłości.
Jeśli chcecie Państwo mieć pewność przygotowania Strategii w sposób profesjonalny i na
czas dzięki współpracy z doświadczoną Instytucją, która wie, jak szybko i skutecznie
wykonać to zadanie – zlećcie je Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju!
Jesteśmy Podmiotem Zewnętrznego Zapewnienia Jakości wybranym przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej w obszarach: administracja publiczna, oświata i wychowanie, pomoc
społeczna oraz gospodarka:
https://www.kwalifikacje.gov.pl/lista-pzzj.
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STRATEGIE ROZWOJU - PLAN ROZWOJU LOKALNEGO - RAPORT O STANIE JST
- PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA - STRATEGIA ELEKTROMOBILNOŚCI PROGRAM OCHRONY NAD ZABYTKAMI - PROGRAM ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH - SMART CITY
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DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO

POZYSKIWANIE DOTACJI
Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.
Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego.

ŻŁOBKI – PRZEDSZKOLA – SZKOŁY – KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – KLUBY SENIORA – DZIENNE DOMY OPIEKI –
AKTYWNA INTEGRACJA – EKONOMIA SPOŁECZNA – CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE STRATEGII ROZW OJU GMINY

7

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji
o dofinansowaniu projektu zapewniamy
doradztwo i wsparcie w trakcie jego
realizacji, bieżącego rozliczania oraz
zachowania trwałości.

Polski samorząd to fundament
funkcjonowania kraju, od 16 lat wspieramy go
naszą wiedzą i doświadczeniem.

Naszą firmę tworzy zespół ekspertów, posiadających
doświadczenie w pracy na rzecz administracji samorządowej.

wieloletnie

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania dotacji i realizacji
projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowych. Jesteśmy również
Podmiotem Zewnętrznego Zapewnienia Jakości, wybranym przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej.

ZAUFALI NAM
Święciechowa • Wąsosz • Żmigród • Szamocin • Jutrosin • Pieńsk • Kuślin • Miłoradz •
Czarnków • Bojadła • Załuski • Drezdenko • Koło • Nowy Tomyśl • Wronki • Przemęt •
Pępowo • Książ Wlkp. • Węgliniec • Swarzędz • Bierutów • Pruszków • Jastrowie •
Bytoń • Przygodzice • Pobiedziska • Sztum • Zgorzelec • Zawonia

LIDER W POZYSKIWANIU
DOTACJI DLA JST
wg czasopisma Fundusze Europejskie, wyróżnienie
specjalne za konsekwentne budowanie pozycji lidera
w pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszy
Społecznego oraz pozyskanie największego wsparcia
dla JST za rok 2018.

65
Dokumentów Strategicznych

50

Specjalistów merytorycznych

700

Współpracujących JST w kraju

524 mln

Pozyskanych dotacji dla JST

W czerwcu 2020 roku otrzymaliśmy
prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu
Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za
całokształt działań na rzecz rozwoju
samorządów w Polsce.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

JAKUB MICHAŁOWSKI
Prezes Zarządu

IRMA KUZNETSOVA

kom. 606 465 651
michalowski@wanir.edu.pl

kom. 786 212 828
irma@wanir.edu.pl

61 6 221 221
info@wanir.edu.pl

www.wanir.edu.pl
facebook.pl/wielkopolskaakademia

Dyrektor Działu
Dokumentów Strategicznych

ul. Grochowska 35
60-277 Poznań

