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l.   Strategia rozwoju - nowoczesny instrument planowania.

Strategia rozwoju to scenariusz przyszłości, do którego powinny dążyć władze samorządowe, określone sposoby działania, dzięki którym powinna dokonać się transformacja sytuacji wyjściowej na projektowaną.
Według jednego z klasyków planowania strategicznego H.I.Ansoffa „Strategia stanowi zbiór kryteriów i reguł decyzyjnych kształtujących funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmieniającym się otoczeniu. Sens funkcji planowania strategicznego tkwi w identyfikacji problemów rozwojowych, które w przyszłości wymagać będą rozwiązania, a także takich, których rozwiązanie mogłoby zapobiec powstawaniu dysproporcji, barier rozwoju i wszelkich sytuacji wymuszonych. Koncepcje strategiczne ukształtowane na gruncie gospodarki rynkowej, rozważane jako element 
ogólnego systemu projekcji przyszłościowej w relacji: prognoza - program – plan, uwzględniają   również   związki   planowania   strategicznego   z   polityką przedsiębiorstwa" Cyt. za: A.Kiliańska, G. Rutkowski, „ Strategia rozwoju- nowoczesny instrument planowania" w: Gazeta Samorządu i Administracji, nr 20/21 z 25 września 2000 r. Tak sformułowana definicja strategii podkreśla zwłaszcza jej  ogólny i wartościujący charakter oraz fakt, iż strategia wytycza ogólne kierunki działania.
Prowadzenie działalności na podstawie opracowanej strategii może przynieść jednostkom samorządowym szereg korzyści, w porównaniu do sytuacji, gdy działania podejmowane są ad hoc. Do tych korzyści należałoby zaliczyć między innymi:
	większą efektywność podejmowanych działań wynikającą z ich koordynacji.   Zaplanowanie   działań   zmniejsza   ryzyko  ich niepotrzebnego nakładania się na siebie lub wykluczania, co częściej może zdarzyć się w przypadku działalności podejmowanej na bieżąco 
	bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych środków. Tworzenie strategii wymaga zaplanowania środków, które mają być przeznaczone na poszczególne działania, co powoduje, że nie powinny pojawiać się sytuacje, 
w których przed końcem roku budżetowego zabraknie środków na określoną działalność
	dostosowanie działań do sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej. Na  podstawie oceny potencjału danego samorządu, możliwe staje się podjęcie działań mających na celu wykorzystanie szans i silnych stron oraz uniknięcie zagrożeń i słabych stron 
	możliwość ubiegania się o pozyskanie zewnętrznych środków pomocowych, w tym z Unii Europejskiej. Posiadanie opracowanej strategii jest warunkiem koniecznym do podejmowania tego typu starań.

Przy już przyjętej strategii rozwoju, podejmowanie działań w jej obszarze wymaga pewnej elastyczności ze względu na zmienność otoczenia, jak i samego wnętrza jednostki. Stąd,  nagłe nieprzewidziane pojawienie się jakiejś szansy czv zagrożenia lub zmiana sytuacji wewnętrznej wymaga podjęcia natychmiastowej decyzji i nie zaplanowanych kroków. W praktyce oznacza to podejmowanie zmian zapisów strategii, w postaci wykreślania poszczególnych projektów lub ich dopisywania.
Bardzo ważnym elementem procesu realizacji strategii rozwoju powiatu jest aktywne zaangażowanie osób i podmiotów wykonujących poszczególne projekty oraz możliwości ich faktycznego zrealizowania. l dlatego realizacja strategii powinna podlegać kontroli i monitoringowi. Podejmowane działania powinny być kontrolowane w odniesieniu do zaplanowanych celów, aby było wiadomo, czy są one realizowane 
i w jakim stopniu.



II. Aktualny stan prawny „Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego”


Strategia rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego została przyjęta w dniu 
28 września 2000 r. na okres 5 lat. Zespoły robocze, które pracowały nad opracowaniem kompleksowego planu działania, czyli celów strategicznych oraz w ich ramach projektów, uwzględniały wyniki wypracowane w fazie diagnostycznej. I tak przyjęto 4 podstawowe cele strategiczne: 
	Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców poprzez doskonalenie usług świadczonych mieszkańcom i na ich rzecz 
w obszarach:
	usługi administracyjne

ochrona i promocja zdrowia
bezpieczeństwo publiczne
oświata, kultura, sport i rekreacja
łagodzenie skutków bezrobocia
pomoc społeczna i działanie na rzecz niepełnosprawnych
	Wsparcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez wspieranie istniejących podmiotów, przyciąganie nowych inwestorów, promowanie innowacji, wytwarzanie sprzyjającego klimatu w obszarach:
	promocja lokalnych przedsiębiorstw
inwestorzy zewnętrzni
rozwijanie przedsiębiorczości
rolnictwo i przedsiębiorczość na wsi
ochrona środowiska
	Poprawa walorów kulturalno – rekreacyjnych dla rozwoju turystyki poprzez przygotowanie i wypromowanie atrakcji:
	Szlak Piastowski i inne
Baza noclegowa i usługowa
Kultura, sport i rekreacja
Komunikacja
	Przygotowanie regionu do integracji europejskiej poprzez dostarczanie informacji, propagowaniu standardów europejskich, nawiązywanie kontaktów w dziedzinach:
	działalność informacyjna
współpraca międzynarodowa  
Tak jak cele strategiczne są stałe i niezmienne w okresie funkcjonowania strategii, tak ilość projektów przyporządkowanych do poszczególnych celów jest zmienna. O ciągłym procesie zmian w strategicznym programie rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego świadczy częsty proces legislacyjny, w postaci w przyjmowania zmian w strategii w drodze uchwały. 

Dotychczasowy stan prawny w zakresie przyjęcia i realizacji Strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego przedstawia się następująco:
	uchwała nr XVI/93/2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie: przyjęcia misji, wizji oraz celów strategicznych rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego

uchwała nr XXII/128/2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 września  2000 r. w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego”
uchwała nr  XXVII/158/2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 
29 grudnia 2000 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/128/2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 września  2000 r. w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego”
uchwała nr XXXVI/203/2001 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 
25 października 2001 r. w sprawie: zmiany  uchwały nr XXII/128/2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 września  2000 r. w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego” oraz zmiany uchwały 
nr  XXVII/158/2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/128/2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 września  2000 r. w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego”
uchwała nr XLIII /249/2002 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia  29 maja 2002r. w  sprawie: zmiany „Strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego”
	uchwała nr XLIII/250/2002 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego „Strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego" z dnia 28 września 2000 r. przyjętej przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego uchwałą nr XXII/128/2000
uchwała nr XLV/264/2002 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia  30 sierpnia 2002r.  w sprawie: zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego”
uchwała nr IV/29/2003 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia  27 lutego 2003r. w sprawie: zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego”
uchwała nr VII/51/2003 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia  15 maja  2003r. w sprawie: zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego”
	uchwała nr VIII/62/2003 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia  26 czerwca  2003r. w sprawie: zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego”
	uchwała nr X/84/2003 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia  02 października  2003r.  w sprawie: zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego”



III. Opis realizowanych projektów


W części tej znajduje się szczegółowy opis realizowanych projektów w roku 2002 i 2003. Opisano również projekty, które zostały skreślone, ale były realizowane w roku 2002.
Przy każdym projekcie znajduje się informacja na temat wykonawcy oraz informacja na temat budżetu projektu. Kwota wydatkowana w roku 2002 
dt. rozliczenia na dzień 31 grudnia 2002 r. Natomiast kwoty ujęte w roku 2003 przedstawiają poziom wydatkowania na dzień 30 września 2003 r.  Brak kwoty w danym roku, oznacza że albo projekt nie był realizowany w roku 2002 (jest to nowy projekt) lub że projekt został skreślony. 
Kwoty podane przy każdym projekcie są zapisane w dziale „Strategia powiatu” (dz. 750 rozdz. 75095). Nie są wskazane inne źródła finansowania poza budżetem powiatu (np. budżet  Funduszu Pracy). 



I.A.1
Usprawnienie obsługi usług związanych z budownictwem, komunikacją 
i paszportami
Wykonawca: Wydział Organizacyjno - Prawny
Budżet : 2002   	 1.568 zł. 
   2003	       0 zł. 



Ze względów finansowych projekt cały czas nie jest realizowany. Dotychczas w ramach projektu w roku 2002 została wykonana tablica informacyjna, która została zawieszona w holu Starostwa na parterze. Na tablicy są umieszczane wszystkie dane dotyczące pracy Starostwa, przetargów itp. 
Docelowo, w związku z dużą liczą petentów odwiedzających urząd Starostwa oraz funkcjonowaniem urzędu w dwóch budynkach, ma powstać punkt informacyjny, dysponujący drukami urzędowymi, jak również informatorami o Powiecie Gnieźnieńskim. 


I.B.1
„Nie potrzebne nam do szczęścia papierosy, alkohol, narkotyki – jesteśmy szczęśliwi, bo jesteśmy młodzi”
Wykonawca: Inspektor ds. uzależnień w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia
Budżet : 2002   	 34.549 zł.
              2003	        - 


Projekt był realizowany w roku 2002. W roku 2003 uległ skreśleniu.  
W roku ubiegłym projekt realizował inspektor ds. uzależnień, którego zadania skupiły się na współpracy przede wszystkim ze szkołami – młodzieżą 
i nauczycielami, a także gminami – tj. gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych. 
W związku z ograniczonymi środkami na realizację niniejszego projektu postanowiono odejść od jego wykonania, a zadania dotychczas realizowane w tym przedmiocie zostały powierzone pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy na co dzień mają styczność z wszelkimi patologiami społecznymi, włącznie z uzależnieniami. Jego założenia są ponadto po części realizowane 
w nowym projekcie I.B.9 Promocja zdrowego stylu życia.  
 


I.B.2 
Promocja świadomego rodzenia – szkoła rodzenia
Wykonawca: Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia
Budżet : 2002   	 2.532 zł.
   2003	1.527 zł. 


Szkoła rodzenia jako jeden z projektów Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego została uruchomiona dnia 20 czerwca 2002r. Od momentu powstania funkcjonowała bez przerwy do końca czerwca br. 
Do dnia 20 marca br. udział w szkole rodzenia był bezpłatny. W związku 
z tym, iż na początku 2003 roku zaistniała obawa o to, że środki przeznaczone na jej utrzymanie w roku bieżącym mogą okazać się niewystarczające postanowiono wprowadzić opłatę za udział w szkole rodzenia w wysokości 40 zł. (dla kursu trwającego 10 tygodni).  Decyzja ta została podjęta wspólnie przez kierownika projektu,  Ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Przełożoną Pielęgniarek i Położnych gnieźnieńskiego ZOZ-u.  
Zajęcia w szkole rodzenia odbywały się w każdy czwartek w godz. 16.00 – 18.00 w Młodzieżowym Domu Kultury.  Zajęcia prowadziły dwie położne. Przyszli rodzice oprócz przekazywanej wiedzy w formie wykładów, czy pogadanki brali również udział w zajęciach praktycznych. Jedno ze spotkań było zawsze  poświęcone zwiedzaniu oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Do szkoły rodzenia mogły  zapisywać się kobiety będące co najmniej w 26 tygodniu ciąży. Warunkiem koniecznym przyjęcia do szkoły rodzenia było posiadanie skierowania od lekarza prowadzącego ciążę zezwalającego na udział w zajęciach.
Od początku lipca szkoła rodzenia jest jednak nieczynna, gdyż położne prowadzące zajęcia w szkole nie wyraziły dalszej chęci współpracy przy realizacji projektu. 
Na podstawie uzgodnień z Dyrektorem ZOZ – u w Gnieźnie i Ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego szkoła rodzenia ma zostać ponownie uruchomiona – tym razem nie w MDK – u, ale przy oddziale. Zajęcia mają prowadzić położne pracujące na oddziale w ramach swoich obowiązków służbowych. 
Ze względu na trwający remont szpitala przy ul. 3 Maja termin uruchomienia szkoły zaplanowano na koniec października 2003 r. Starostwo przekaże w formie użyczenia  zakupiony sprzęt, a także ten przekazany przez sponsorów. 




I.B.3
Działania profilaktyczne w zakresie chorób nowotworowych – ankieta wśród mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego  
Wykonawca: Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia
Budżet : 2002   	 5.812 zł.
   	    2003	 2.628 zł. (projekt zakończony) 



W związku ze wzrostem zachorowań na nowotwory złośliwe wśród mieszkańców regionu i Powiatu Gnieźnieńskiego  oraz bardzo wysoki współczynnik umieralności na w/w choroby samorząd powiatowy podjął działania mające na celu wyłonienie grupy osób szczególnie narażonych na zachorowanie i objęcie ich specjalnym programem profilaktycznym przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. Uruchomienie i przeprowadzenie programu zbierania ankiet od rodzin mieszkających na terenie powiatu i zbieranie informacji 
o występowaniu chorób nowotworowych, miało w efekcie wyłonić rodziny zagrożone dziedziczną predyspozycją do zachorowań na nowotwory złośliwe.
Projekt rozpoczęto już w roku 2001,  zakończono na początku kwietnia br. Przez cały okres trwania projektu zankietowano  12.113 osób. 
Warto dodać, iż realizacja projektu była możliwa dzięki sporemu zaangażowaniu środków finansowych z budżetu Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, szczególnie w pierwszym okresie realizowania projektu. Aby projekt mógł zostać zakończony zostały również zaangażowane środki finansowe z budżetu powiatu.    
Fizycznie z ankietą do domostw docierały pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne oraz lekarze rodzinni świadczący usługi medyczne na terenie powiatu. W zależności od poziomu osobistego zaangażowania tych osób poszczególne dzielnice Gniezna i miejscowości zostały bardziej lub mniej szczegółowo objęte programem. 



I.B.4 
Ochrona zdrowia matki i dziecka
Wykonawca: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
Budżet : 2002   	         0 zł.
   	    2003	          -


Założeniem projektu była edukacja młodych rodziców, kobiet w ciąży, młodych matek na temat: świadomego macierzyństwa, dobrodziejstwa karmienia piersią,  prawidłowego żywienia dzieci, wpływu biernego palenia na dziecko itp.
Wobec uruchomienia szkoły rodzenia i podejmowania tej tematyki w ramach spotkań z przyszłymi rodzicami realizowanie niniejszego projektu straciło na aktualności.
W związku z tym, w roku 2003 projekt uległ skreśleniu. 




I.B.5
Profilaktyka chorób układu krążenia
Wykonawca: Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia
Budżet : 2002   	 19.579 zł.
   	    2003	  1.500 zł. 


Choroby układu krążenia w Polsce zajmują czołowe miejsce wśród chorób cywilizacyjnych. Ponadto palenie tytoniu wśród dorosłych, młodzieży, a nawet dzieci jest zjawiskiem powszechnym, szkodliwym i zagrażającym zdrowiu.
Stąd projekt wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu  na powszechną edukację społeczeństwa i przekonaniu ogółu o celowości zmiany stylu życia. 
W roku 2002 w ramach tego projektu przeprowadzono działania dotyczące :
	promocji zdrowego trybu życia

organizacji festynów i pikników dla młodzieży
wykładów, prelekcji, badań lekarskich, konsultacji z pracownikami PCK 
i Sanepid-u
konkursów o tematyce  zdrowotnej
zakupu nagród dla uczestników konkursów
promocji zdrowego wypoczynku
W ramach niniejszego projektu przeprowadzono ponadto profilaktyczne badania mammograficzne.  Dzięki wsparciu finansowemu z budżetu powiatu ZOZ 
w Gnieźnie mógł przeprowadzić więcej badań profilaktycznych dla kobiet. Obniżono średnią wieku – od 40 roku życia. 
Profilaktyka chorób układu krążenia była również przedmiotem Festiwalu  Piosenki Ekologicznej i Zdrowotnej, który odbył się w roku 2002. Organizatorem festiwalu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie. 
Sanepid zorganizował ponadto konkurs na dialog dotyczący problematyki antynikotynowej skierowany dla młodzieży z klas piątych szkoły podstawowej. W tym celu zakupiono kasety wideo i ulotki o tematyce antynikotynowej służące jako materiały dydaktyczne do realizacji wychowania zdrowotnego w szkołach. Przygotowano też 12 cykli pod wspólnym tytułem „Minimum kardiologiczne”. Przedsięwzięciem tym objęta była młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Prelekcje przeprowadzane były na terenie 4 szkół. Prelekcje przeprowadzali lekarze; psycholog, rehabilitant, dietetyk. 

W roku 2003 zgodnie z projektem wykonano testy na badanie poziomu cukru 
i cholesterolu we krwi. W tym celu zakupione zostały paski do wykonania w/w badań. Badania przeprowadzane były na piknikach, festynach zdrowotnych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. 
Projekt w dalszym ciągu jest otwarty i czeka na realizację. Podmioty zainteresowane problematyką profilaktyki chorób układu krążenia mogą do Zarządu składać stosowne propozycje realizacji niniejszego projektu.




I.B.6 
Zapobieganie zakażeniom wirusem HIV i chorobie AIDS
Wykonawca: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
Budżet : 2002   	         0 zł.
   	    2003	           -

Projekt zakładał zorganizowanie powiatowego konkursu na temat wiedzy 
o AIDS. Skutkiem przedsięwzięcia miało być ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HIV,  pogłębienie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS oraz wzrost tolerancji wobec zakażonych HIV i chorych na AIDS.
	Projekt nie został jednak zrealizowany w roku 2002. 
	W roku 2003 projekt uległ skreśleniu, a problematyka walki z AIDS i wirusem HIV została ujęta w nowym projekcie I.B.9 Promocja zdrowego stylu życia.




I.B.7 
Wychowanie zdrowotne w szkołach: w tym promowanie zdrowego stylu życia
Wykonawca: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
Budżet : 2002   	         182 zł.
   	    2003	           -



Projekt był realizowany w roku 2002, w roku bieżącym został skreślony. Zadania przewidziane w jego ramach są realizowane od roku 2003 w projekcie I.B.9 Promocja zdrowego stylu życia.
Zgodnie z założeniami projektu, uczeń powinien zdobyć umiejętności dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi. Konieczne jest od najmłodszych lat kształtowanie zdrowego stylu życia 
i harmonijnego rozwoju (prawidłowe odżywianie, higiena osobista i otoczenia, aktywność ruchowa i umysłowa, życie bez nałogów i uzależnień).
	Realizując powyższe cele Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Sekcja Higieny Dzieci i Młodzież, Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia przy współpracy z  nauczycielami  i szkolnej  służby zdrowia oraz rodzicami przygotowała w szkołach podstawowych i gimnazjalnych konkurs nikotynowy. 
 	Powiatowy konkurs o tematyce antynikotynowej odbył się w  kwietniu 2002 r., 
Celem  konkursu było: nabycie umiejętności rozpoznawania czynników sprzyjających zdrowiu oraz czynników szkodliwych dla zdrowia, uświadomienie własnej odpowiedzialności za zdrowie, lepsze zrozumienie siebie i drugiego człowieka.
Uczniowie mieli zaprezentować scenkę telefoniczną – rozmowę z przyjacielem - z której wynikałoby jednoznacznie negatywny stosunek do ludzi palących papierosy oraz uświadomienie rozmówcy jakie negatywne skutki w organizmie człowieka szczególnie młodego wywołuje nikotyna.





I.B.8
Działania profilaktyczne w zakresie chorób nowotworowych gruczołu piersiowego u kobiet
Wykonawca: Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia
Budżet : 2002   	       - 
0 zł.



Projekt został dopisany do Strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2003. Przewiduje on, w razie potrzeby, dofinansowanie z budżetu powiatu usług mammograficznych wykonywanych na rzecz mieszkanek Powiatu Gnieźnieńskiego.
Realizacja jego będzie jednak uzależniona od możliwości finansowych powiatu.



I.B.9
Promocja zdrowego stylu życia
Wykonawca: Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia
Budżet : 2002   	       - 
   	    2003	 3.460 zł.


Projekt został dopisany do Strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na podstawie uchwały Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2003 r. Zastąpił on dotychczasowe trzy projekty: I.B.1; I.B.6 oraz I.B.7. 
Propozycja realizacji projektu I.B.9 „Promocja zdrowego stylu życia” została skierowana do instytucji związanych bezpośrednio z walką z wszelkimi uzależnieniami takimi jak: papierosy, alkohol, narkotyki, zjawiska cywilizacyjne. Zgodnie z założeniami projektu działania profilaktyczne powinny się skupiać na zwiększaniu świadomości zagrożeń wśród młodzieży, edukacji dotyczącej uzależnień wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli, rozwoju osobowości młodzieży oraz rozwoju kompetencji społecznych.
Oferty zostały przesłane do następujących podmiotów:
	Świetlica Środowiskowa w Gnieźnie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
Polski Czerwony Krzyż o/Gniezno
Związek Harcerstwa Polskiego 
Po szczegółowej analizie przedłożonych wniosków Zarząd Powiatu  przyjął następujący plan rzeczowo – finansowy dla projektu nr I.B.9.
	„Życie ... mogę być zwycięzcą” – projekt zgłoszony przez Świetlicę Środowiskową z Gniezna 

„Profilaktyka uzależnień” – projekt zgłoszony przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną ( Współorganizacja III Powiatowego przeglądu Piosenki Zdrowotnej i Ekologicznej WITKOWO 2003)
„Olimpiada - zdrowy styl życia” – projekt zgłoszony przez PCK O/Gniezno 
„Pętla” – spektakl wg Marka Hłaski – projekt zgłoszony przez agencję artystyczną Scena Juno z Lublina (w dniu 17 listopada br. w Auli I LO 
w Gnieźnie odbędą się 3 spektakle dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych)
Przy wyborze projektów do realizacji w ramach projektu I.B.9 zostały  wzięte pod uwagę następujące czynniki:
	oddziaływanie projektu oraz możliwość osiągnięcia zamierzonych celów w walce z nałogami

dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zamierzeń
poszukanie najciekawszych form dotarcia do młodzieży 
i zainteresowania ich problematyką antynałogową  



I.C.1
Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Wykonawca: Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, ZOZ w Gnieźnie
Budżet : 2002   	 0 zł.
0 zł.



Jak do tej pory projektu nie udało się zrealizować, ze względu na brak wystarczających środków finansowych. 



I.C.2  
Lepiej zapobiegać niż gasić
Wykonawca: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, Zarząd Powiatowy OSP w Gnieźnie, Zarządy Miejsko-Gminne/Gminne OSP Powiatu Gnieźnieńskiego
Budżet : 2002   	 9.986 zł.
14000 zł.


Celem projektu jest skuteczna edukacja przeciw pożarowa mieszkańców powiatu, a w szczególności młodzieży i uświadomienie jakie zagrożenie życia swojego oraz innych może spowodować nieznajomość zasad postępowania 
i zachowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. 
Wdrażanie tego projektu odbywało się poprzez: turnieje wiedzy pożarniczej, konkursy plastyczne o tematyce pożarniczej, pogadanki w szkołach, pokazy 
i manewry oraz zawody sportowo - pożarnicze.
Podjęte działania w ramach tego projektu w 2002 roku wpłynęły na podniesienie świadomości społeczeństwa jak radzić sobie w przypadku zagrożenia pożarem.
W maju organizowany jest konkurs wiedzy pożarniczej oraz powiatowy turniej „Najlepsze OSP w Powiecie”. W czerwcu natomiast - Powiatowy Przegląd Piosenki Strażackiej w Witkowie.
Wymiana doświadczeń w tej tematyce miała miejsce podczas organizowanych w 2003 r licznych regionalnych seminariach strażackich. Na terenie Powiatu odbywały się prezentacje i pokazy sprzętu gaśniczego.

   

I.D.1
Hala sportowa przy II LO w Gnieźnie
Wykonawca: Zarząd Powiatu
Budżet : 2002   	 0zł.
0 zł.


Budowa hali sportowej przy II LO w Gnieźnie została zakończona w roku 2002. 



I.D.2
Wsparcie dla utworzenia Kolegium Europejskiego w Gnieźnie
Wykonawca: Zarząd Powiatu
Budżet : 2002   	10.000 zł.
              2003                   0 zł.




Kolegium Europejskie w Gnieźnie wpływa nie tylko na tworzenie środowiska naukowego w stolicy powiatu, ale także zwiększa kwalifikacje osób zamieszkujących na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Kolegium poprzez swoją działalność naukową przybliża nie tylko studentom, ale również mieszkańcom powiatu problematykę związaną  z  integracją  europejską. Kolegium ma ponadto  szansę zaistnieć w kręgu ośrodków badawczo-naukowych zajmujących się europeistyką..
Rok 2003 jest szczególny dla gnieźnieńskiego Kolegium.  Nowy obiekt przy 
ul. Kostrzewskiego w Gnieźnie to wizytówka miasta i powiatu. Uroczystość otwarcia nowego budynku uczelni z udziałem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego wpłynęła na wzrost prestiżu Kolegium. Gniezno ma szansę stać się prawdziwie uniwersyteckim miastem. 
Projekt przewiduje wsparcie CEG poprzez dofinansowanie publikacji wydanej przez pracowników Kolegium.  W roku 2002 zostało wydane przez Collegium Europaeum Gnesnense czasopismo naukowe „FUNDAMENTA EUROPAEA. Trafiło ono do placówek naukowo–badawczych (polskich i zagranicznych) zajmujących się szeroko pojętą europeistyką (150 egz. promocyjnych). Pozostałe 300 egz. nakładu sprzedanych zostało do: bibliotek uniwersyteckich, pedagogicznych, publicznych jak również poprzez sieć księgarń naukowych: naukowcom, studentom, nauczycielom etc.
Wydanie niniejszej publikacji było możliwe dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu ze Starostwa. 
	W roku 2003 planowana jest podobna pomoc. W związku z jubileuszem 
30-lecia filmoznawstwa na UAM Kolegium Europejskie w Gnieźnie wspólnie 
z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wydadzą jubileuszowy tom Międzynarodowego Pisma „Images”. Starostwo Powiatowe wesprze CEG w tym przedsięwzięciu.  



I.D.3 
Wsparcie dla utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie
Wykonawca: Zarząd Powiatu
Budżet : 2002   	         0 zł.
0 zł.



Projekt w dalszym ciągu czeka na realizację. Póki co nie ma decyzji  Ministerstwa Edukacji na uruchomienie Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.
Władze Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Miasta Gniezna, przy wsparciu polityków samorządu wojewódzkiego i posłów czynią jednak usilne starania, aby szkoła taka w Gnieźnie powstała. 



I.D.4
Utworzenie Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego
Wykonawca: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Budżet : 2002   	         0 zł.
    2003                  0 zł.


Zgodnie z wymogami wynikającymi z reformy systemu edukacji istnieje konieczność utworzenia Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego.
Celem utworzenia takiej placówki jest zapewnienie dalszej edukacji młodzieży i dorosłych, podniesienie ich kwalifikacji oraz przygotowanie do wykorzystania konkretnego zawodu.
Obecnie trwają prace mające na celu znalezienie właściwej lokalizacji dla PCKP.



I.D.5 
Tworzenie sieci szkół ponad gimnazjalnych w Powiecie Gnieźnieńskim
Wykonawca: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Budżet :  2002   	          0 zł.
0 zł.


Jak dotychczas zakończono pierwszy etap realizacji projektu, w którym
to Rada Powiatu podjęła uchwały:
	uchwałę nr XXXVIII/228.2001 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych
uchwałę nr XL/240/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych  przez Powiat Gnieźnieński w szkoły ponadgimnazjalne
Drugi etap realizacji projektu nastąpi:
	z dniem 1 września 2004 r., gdy zostaną przekształcone technika i licea na podbudowie szkoły zasadniczej oraz dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe dla dorosłych w szkoły ponadgimnazjalne

z dniem 1 września 2005 r., gdy zostaną powołane szkoły policelane




I.E.1
Kursy aktywnego poszukiwania pracy
Wykonawca: Powiatowy Urząd Pracy
Budżet : 2002          0 zł.
         0 zł.



Powiatowy Urząd Pracy w latach 2002-2003 organizował  Kursy Aktywnego Poszukiwania Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie przewidzianym w Ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Odbiorcami w/w kursów były osoby bezrobotne, poszukujące pracy w różnym wieku, o różnym  wykształceniu czy sprawności psychofizycznej, zwłaszcza ludzie młodzi - absolwenci szkół, nie posiadający doświadczenia zawodowego, znajomości rynku pracy, nie posiadający podstawowych umiejętności w tym zakresie.
W związku z uczestnictwem w Kursach  Aktywnego Poszukiwania Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, klienci mieli możliwość:
	zapoznania się z aktualnymi wymaganiami rynku pracy dotyczącymi metod poszukiwania zatrudnienia

korzystania z zasobów Sali Informacji Zawodowej (broszur, informatorów, przewodników po zawodach  i innych)
korzystania z poradnictwa zawodowego w celu określenia predyspozycji zawodowych
zapoznania się z prawami i obowiązkami osób bezrobotnych
korzystania ze sprzętu komputerowego w celu sporządzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych
skorzystania z innych form pomocy w ramach funkcjonujących przepisów ustawy
W zajęciach uczestniczyły: 
	w 2002 roku:
	ogółem  83 osoby  w tym  74 kobiety

23 osoby podjęły zatrudnienie w tym 18 kobiet
współczynnik zatrudnienia 28 %
	w I półroczu  2003 roku:
	ogółem 60 osób w tym 54 kobiety 

13 osób podjęło zatrudnienie w tym 9 kobiet 
współczynnik zatrudnienia 22 % 
Spotkania  odbywały się na terenie PUP w Klubie Pracy, w małych grupach,  co pozwoliło  na   zachowanie    prywatności   i   przełamanie  bariery  stresu. Koszty tego przedsięwzięcia ograniczone zostały do wynagrodzenia miesięcznego   doradcy    zawodowego, pozostałe wydatki zostały sfinansowane z Funduszu Pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w  Gnieźnie będzie kontynuował projekt w kolejnych latach, ponieważ są to działania zmierzające do zwiększenia na rynku   pracy   szans   osób   bezrobotnych  i    poszukujących    pracy.



I.E.2
Lokalny Program Aktywizacji Zawodowej „Szansa na pracę”
Wykonawca: Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o
Budżet : 2002   	 -
         0 zł.


Projekt jest realizowany przez okres 6 miesięcy, w II połowie 2003 r. Projekt jako program specjalny otrzymał akceptację i dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Pracy, w wyniku uruchomienia rezerwy. Całość projektu opiewa na kwotę 198.726 zł., z czego 72.360 zł. pochodzi z budżetu powiatu, 72.360 zł. z Funduszu Pracy oraz 54.006 zł. z budżetu MPGKiM sp. z o.o. 
 Dzięki niemu 25 bezrobotnych mężczyzn długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych otrzymało na pół roku pracę. Pracodawcą dla tych osób przez wspomniany okres czasu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Gnieźnie. W pierwszej kolejności 
do programu zostali skierowani mężczyźni, których współmałżonkowie również pozostawali bez pracy i mieli na utrzymaniu małoletnie dzieci.
Zatrudnieni bezrobotni pracują przy utrzymaniu w czystości chodników miejskich, utrzymaniu w czystości koszy ulicznych, pielęgnowaniu terenów zielonych, naprawach i wykonaniu ciągów komunikacyjnych, porządkowaniu posesji oraz przygotowaniu wykopów pod roboty melioracyjne. Dużo pracy osoby zatrudnione 
w ramach niniejszego projektu wykonały podczas wakacji na rzecz gnieźnieńskich szkół i placówek oświatowych. 
Choć bezrobotni otrzymali pracę tylko na pół roku, to jest to dla nich szansa na przywrócenie pozytywnych postaw wobec pracy oraz samoakceptacji, zachwianych w czasie długotrwałego pozostawania poza środowiskiem pracy. Ponadto przez okres pozostawania w stosunku pracy osoby zatrudnione otrzymują wszelkie świadczenia. 



I.E.3
Lokalny Program Aktywizacji Zawodowej „Kobieta aktywna”
Wykonawca: Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie
Budżet : 2002   	 -
          0 zł.


Podobnie do projektu I.E.3, zadanie to jest realizowane przez okres 
6 miesięcy, w II połowie 2003 r. Projekt jako program specjalny otrzymał akceptację
i dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Pracy, w wyniku uruchomienia rezerwy. Całość projektu opiewa na kwotę 99.410 zł., z czego 
32.314 zł. pochodzi z budżetu powiatu, 32.314 zł. z Funduszu Pracy oraz 34.782 zł. 
z budżetu Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.
Projekt został skierowany do 29 długotrwale bezrobotnych kobiet o niskich kwalifikacjach zawodowych. Spośród tej grupy: 1 osoba otrzymała zatrudnienie przez okres 6 miesięcy, 14 osób w okresie od 15.06.2003r. do 14.09.2003r. oraz 14 osób 
w okresie od 15.09.2003r. do 14.12.2003r.  Pracodawcą dla kobiet biorących udział w projekcie jest Urząd Miejski w Gnieźnie. 
Niniejszy projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację na lokalnym rynku pracy. Osoby z wykształceniem niepełnym podstawowym, podstawowym 
i zasadniczym zawodowym stanowią 74,3% ogółu zarejestrowanych. Osoby długotrwale bezrobotne pozostając bez pracy powyżej 12 miesięcy stanowią 48,7% 
( z czego kobiety 28,0 %). Obecny rynek pracy nie stwarza możliwości zatrudnienia kobiet charakteryzujących się  brakiem odpowiednich kwalifikacji. 
Szczególnie dotkliwie problem bezrobocia dotyka kobiet. Struktura bezrobocia wśród kobiet charakteryzuje się pewnymi utrwalonymi cechami. Są to: niskie kwalifikacje, niedostateczny poziom wykształcenia bezrobotnych kobiet oraz brak ofert pracy dla kobiet o niskich kwalifikacjach. Kobiety w wykształceniem niepełnym, podstawowym i zasadniczym zawodowym stanowią 34,0 % ogółu zarejestrowanych.
Mając na uwadze powyższe uwarunkowania podjęto działania umożliwiające aktywizację tych osób.
Program objął długotrwale bezrobotne kobiety nie posiadające kwalifikacji zawodowych lub posiadające niskie kwalifikacje zawodowe. 
Ponadto, poza efektem społecznym,  celem programu było osiągnięcie wymiernego efektu gospodarczego dla Miasta Gniezna – utrzymanie porządku 
na cmentarzach i w centrum miasta, w zakresie zagospodarowania skwerów i zieleni miejskiej. 




I.F.1
Region – Ludzie – Problemy. Projekt informacyjny
Wykonawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Budżet : 2002   	  0 zł.
0 zł.


Projekt jest realizowany przez Centrum od 2000 roku. W ramach projektu zakładano: wydanie informatorów zakresem obejmujących uprawnienia osób niepełnosprawnych, pomoc świadczoną na rzecz osób niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i inne instytucje pomocy społecznej działające na terenie Powiatu, opracowanie informacji adresowo-merytorycznej nt. działających w Powiecie Organizacji NON-Profit, możliwości sprawowania opieki zastępczej  (ten punkt realizowany jest równocześnie ze szkoleniem rodziców zastępczych), uruchomienie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla organizacji społecznych 
i grup samopomocowych (PIK), animowanie powstania Związku Organizacji Pożytku Publicznego w powiecie Gnieźnieńskim, spotkania warsztatowo-szkoleniowe 
nt. pozyskiwania środków – skutecznego pisania wniosków o granty. 
PIK rozpoczął działalność w marcu 2003 roku.  
W roku 2003 odbyły się ponadto szkolenia z zakresu: przygotowania wniosku PROGRAM PHARE 2001 Małe Dotacje, ROPS Konkurs Dużych i Małych Dotacji 
( wnioski można składać do końca października 2003 r.), Konkurs ‘Szklarnia’, ‘Równać Szanse 2003 – Małe Granty’ - program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, konkursy ogłaszane przez UKIE.   
Celem realizowanego projektu było i jest upowszechnienie wiedzy 
o przysługujących prawach i uprawnieniach, dostarczenie rzetelnej – dostępnej 
i bezpłatnej informacji.
Zaplanowane  w projekcie zadania w większości zostały wykonane; projekt będzie jednak kontynuowany w następnych latach. W roku 2004 w ramach projektu planuje się zorganizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji, organizacji społecznych działających w poszczególnych Gminach tworzących Powiat 
nt. pozyskiwania środków na działalność, projektowania i planowania działalności.   



I.F.2   
Rodzina – projekt informacyjny
Wykonawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Budżet : 2002   	  0 zł.
              2003            0 zł.



Projekt adresowany jest do rodziców, zarówno naturalnych jak i rodziców zastępczych, rodziców mających trudności w porozumiewaniu się i wychowywaniu dzieci, potencjalnych rodziców zastępczych, młodzieży w wieku od 14 do 18 lat 
ze szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie wykazującej nieznacznie nasilone zaburzenia emocjonalne, problemy w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. 
Projekt jest realizowany w postaci dwóch podprojektów: 
	„ Szkoła dla Rodziców – Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”  wg Faber – Mazlish. Projekt miał charakter zajęć warsztatowych, realizowanych w 13 osobowych grupach - łącznie zorganizowano szkolenie dla 4 grup, łącznie wzięło w nim udział ok. 50 osób. Projekt w całości sfinansowany był ze środków własnych PCPR i pozyskanych z MPiPS. W ramach realizacji projektu założono, że jego uczestnicy nabędą określonych umiejętności tj. nauczą się nowych sposobów porozumiewania się, wyostrzy się ich wrażliwość na problemy z jakimi borykają się ich dzieci, nauczą się szacunku dla młodszego rozmówcy.  Udział w zajęciach miał również umożliwić konfrontację z problemami wychowawczymi i poszukiwać rozwiązań. 

PRIDE „Odnaleźć Siebie”. W ramach wskazanych środków przygotowano materiały informacyjne dotyczące kursu. Zorganizowano zajęcia warsztatowe z dwoma grupami młodzieży (grupa terapeutyczna i profilaktyczno-edukacyjna), dla łącznie ok. 30 osób. Zajęcia obejmowały cykl 
10 comiesięcznych spotkań.  
I.F.3  
Diagnoza problemów społecznych – opracowanie mapy problemów społecznych
Wykonawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Budżet : 2002   	  0 zł.
              2003            0 zł.


Projekt miał na celu zebranie i opracowanie informacji na temat działających na terenie powiatu organizacji społecznych, instytucji realizujących zadania 
z zakresu pomocy społecznej. 
Realizację projektu zakończono, efektem tej pracy jest przyjęta Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie przyjęcia “Strategii rozwoju pomocy społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim”. W roku 2004 planuje się kontynuację projektu. 



I.F.4  
Konferencja „System pomocy dziecku i rodzinie”
Wykonawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Budżet : 2002   	  0 zł.
              2003            0 zł.


Projekt jest adresowany do instytucji pomocy społecznej, organizacji społecznych, pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych, przedstawicieli władz samorządów gminnych i samorządu powiatowego.
Po raz pierwszy projekt zrealizowany był  w 2000 roku.  W całości finansowany był ze środków MPiPS i własnych PCPR. W ramach projektu zorganizowano konferencję i warsztaty nt. opieki nad dzieckiem, pracy z dziećmi opuszczonymi – wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
W bieżącym roku (w listopadzie) zaplanowano zrealizowanie podobnej konferencji, poruszającej podobną problematykę, z akcentem na doświadczenie minionych trzech lat pracy w nowych warunkach



I.F.5
Wsparcie dla utworzenia tymczasowej noclegowni dla bezdomnych kobiet
Wykonawca: Zarząd Powiatu
Budżet : 2002   	 0zł.
    2003          0 zł.


Projekt został dopisany do Strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego w maju 2002 r. Było to następstwem wyrażenia przez Powiat chęci udzielenia Miastu Gniezno pomocy finansowej dla zorganizowania tymczasowej noclegowni 
dla bezdomnych kobiet. 
Inicjatorem niniejszego przedsięwzięcia było Miasto. 
Pomimo podjęcia niniejszej uchwały i pisemnym poinformowaniu o tym fakcie ówczesnych władz Gniezna nie zostały ze strony Miasta podjęte żadne kroki mające na celu utworzenie tymczasowej noclegowni dla bezdomnych kobiet. 
Środki finansowe przeznaczone na realizację niniejszego projektu miały zostać wygospodarowane w ramach wydatków przewidzianych na realizację strategii w roku 2002.  



I.F.6 
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
Wykonawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Budżet : 2002   	 -
12.336 zł.

 
Rok 2003 został uznany jako Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne pomimo konstytucyjnego zapewnienia o równym traktowaniu i zakazie dyskryminacji mają nierówny dostęp m.in. do ofert pracy czy udziału w życiu publicznym. Stąd, celowe okazało się podjęcie szerokiej akcji popularyzującej wiedzę o obowiązujących prawach osób niepełnosprawnych oraz wpływającej na zmianę świadomości osób zdrowych, iż osoby niepełnosprawne mają te same prawa i są równie wartościowymi obywatelami co osoby w pełni sprawne. 
W ramach projektu odbyło się dwudniowe spotkanie - konferencja pt. „Unia Europejska drogą wyrównywania szans osób niepełnosprawnych”, w trakcie której omówione zostały możliwości pozyskiwania i korzystania ze środków  przedakcesyjnych UE, a także środków strukturalnych, źródła finansowania działalności organizacji non-profit ich miejsce, rola i znaczenie w systemie  pomocy społecznej i aktywizowaniu społeczności lokalnych. W konferencji wzięło udział 
ok. 80 zaproszonych gości. Drugiego dnia odbyły się warsztaty dla przedstawicieli organizacji społecznych pt. „Jak skutecznie pisać wnioski o granty”. W warsztatach wzięło udział 20 osób reprezentujących organizacje społeczne działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizatorem konferencji było PCPR. 
Ponadto Centrum zorganizowało spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji społecznych  :
	w marcu 2003r. na spotkaniu omówiono m.in. możliwości ubiegania się o środki w ramach programów „Szklarnia”, „Równać Szanse 2003 – Małe Granty”

we wrześniu 2003r. odbyły się spotkania:  PHARE 2001 - małe Dotacje, ROPS - konkurs, przedstawiono także informację o możliwości ubiegania się o środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego
Jednocześnie od bieżącego roku przedstawiciele organizacji mają możliwość korzystania z pomocy świadczonej przez PiK.  
Organizacje osób niepełnosprawnych otrzymały ponadto pomoc materialną. Na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w dniu 15 lipca br. zostały przekazane faxy oraz sprzęt rehabilitacyjny organizacjom zrzeszającym osoby niepełnosprawne. 
W wyniku rozpisanego konkursu Zarząd Powiatu przyznał sześciu  organizacjom pozarządowym faxy, jako nagrody za aktywną pracę na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i w uznaniu zasług tych organizacji w roku bieżącym. Były to:
	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Gnieźnie

Koło Polskiego Związku Głuchych
Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „PROMYK”
Towarzystwo Pomocy Dzieci - Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gnieźnie
Polskie Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo w Gnieźnie
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi CONCORDIA
Ponadto stowarzyszenie osób niepełnosprawnych w Witkowie otrzymało sprzęt rehabilitacyjny (rower do ćwiczeń z akcesoriami uzupełniającymi), o wartości 1.250 zł.
Zarząd Powiatu przyznał również dotacje dla organizacji osób niepełnosprawnych na działania w zakresie aktywnego wsparcia środowiska osób niepełnosprawnych. Dotacje otrzymały następujące organizacje:
	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej (1.000 zł)

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan (1.500 zł)
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Gnieźnie (1.500 zł)
Towarzystwo Pomocy Dzieci - Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gnieźnie (400 zł)
Polskie Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo w Gnieźnie (700 zł)
Polski Związek Niewidomych (2.500 zł)
Podwójną radość z otrzymanej pomocy okazywali przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Gnieźnie. Dzięki osobistym staraniom Starosty udało się pozyskać wózek inwalidzki, który został przekazany organizacji podczas spotkania. 



II.A.2 
Powiatowy Katalog Firm
Wykonawca: Wydział Promocji i Rozwoju
Budżet : 2002   	  0 zł.
0 zł.



Założeniem projektu jest wydanie drukowanego informatora zawierającego spis firm z terenu powiatu. Katalog miałby umożliwić szybkie i sprawne zapoznanie się z istniejącymi na terenie powiatu podmiotami gospodarczymi oraz zakresami 
ich produkcji /wykonywanych usług. 
	W związku z tym, iż posiadana baza firm w dalszym ciągu nie jest satysfakcjonująca pod względem ilości podmiotów oraz reprezentacji danych branż projekt nie doczekał się realizacji. 
	Swego rodzaju środkiem zastępczym (i może nawet bardziej odpowiadającym współczesnym wymogom i standardom) jest projekt II.C.7 Internetowe bazy danych.




II.A.3 
Konkurs „Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego”
Wykonawca: Wydział Promocji i Rozwoju, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gniezna
Budżet : 2002	5.504 zł.
3.127 zł. (projekt zakończony)


W dniu 9 maja br. w hotelu Pietrak w Gnieźnie odbyła się gala finałowa konkursu „Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego 2002 roku”. Była to 
II edycja konkursu, organizatorami którego było Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gniezna. Nad przedsięwzięciem patronat sprawowali: Jacek Kowalski Starosta Gnieźnieński oraz Mariusz Ptak Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gniezna (opis I edycji konkursu – w raporcie z maja 2002 r.)
Zgodnie z przyjętym regulaminem w konkursie mogły uczestniczyć firmy 
z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego w kategoriach: handel detaliczny, handel hurtowy, produkcja, rzemiosło, usługi, rolnictwo. 
Podmioty do konkursu nominowali organizatorzy, Gminy Powiatu Gnieźnieńskiego, Cech Rzemiosł Różnych, Konfederacja Konsumentów, Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego oraz mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez wypełnienie kuponów zamieszczonych w lokalnej prasie i przesłanie ich  do siedziby organizatorów.
Spośród  wszystkich nadesłanych kuponów wylosowano trzy, właściciele których otrzymali nagrody  za udział w konkursie.  
 „Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego 2002 roku” został przeprowadzony w następujących kategoriach: produkcja, rzemiosło, handel hurtowy, handel detaliczny, rolnictwo i usługi.  Kapituła oceniając poszczególne firmy brała pod uwagę: rozwój firmy, wizerunek firmy, jakość usług, towarów, innowacyjność i nowatorstwo, osiągnięcia w innych konkursach, a także udział firmy w życiu społeczności lokalnej.   Ocena zgłoszonych firm została przeprowadzona 
w I etapie poprzez analizę informacji zawartych w specjalnie przygotowanej ankiecie. Następnie przedstawicieli kapituły konkursu wizytowali wybrane firmy w terenie. 
	Kapituła konkursu w pełnym składzie – po trzech przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gniezna oraz lokalnych mediów  -wybrała następujących laureatów II edycji konkursu:
 
Produkcja 
 „LNB Poland”  Kiszkowo (I miejsce)
Zakład Mleczarski w Gnieźnie „Rolmlecz” (II miejsce)
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Zet Be” z Czerniejewa (III miejsce)

Rzemiosło 
Firma „Rubel” z Kłecka (I miejsce)
Zakład Stolarski Andrzeja Mikołajczaka z Niechanowa (II miejsce)

Handel hurtowy 
Hurtownia farb i tapet „Tadex” z Gniezna (wyróżnienie)
Firma „Jutar” z Łagiewnik, gmina Kiszkowo (wyróżnienie)

Handel detaliczny  
Jubiler „Symix” z Gniezna (I miejsce)
Przedsiębiorstwo Handlowe „Jubiler” w Gnieźnie (II miejsce)
Firma Handlowo – Usługowa „Fabiszak” Hurt Detal z Niechanowa (III miejsce)

Rolnictwo 
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane z Żydowa, gmina Czerniejewo (I miejsce)
Firma „Petroestry” z Malczewa, gmina Niechanowo (II miejsce)

Usługi 
Przedsiębiorstwo Kapitałowo – Inwestycyjne „Chrobry” z Gniezna (I miejsce)
Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych „Energo – Tech” z Niechanowa (II    miejsce)
Firma Ogólnobudowlana „Dekbud” z Gniezna (II miejsce)
Hotel „Victoria” z Łubowa (III miejsce)

Nagroda specjalna - Spółdzielnia „Dozór” z Gniezna


W lipcu 2003 r. został również rozstrzygnięty konkurs na logo Orłów Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego. Logo - „Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego” w założeniu miało być znakiem rozpoznawczym, mającym znaczenie symboliczne.  Jego celem miała być natychmiastowa identyfikacja nagrodzonych firm oraz budowa świadomości marki konkursu.
Zwycięzcą konkursu został P. Tomasz Korzępa. Laureat otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł, ufundowaną w równych częściach przez organizatorów konkursu – Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Gniezna. Zwycięzca jest Gnieźnianinem i na co dzień pracuje w Poznaniu w agencji reklamowej, jako grafik komputerowy.
Konkurs przeznaczony był dla wszystkich mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego. Jego założeniem była popularyzacja idei rozwoju gospodarczego Powiatu Gnieźnieńskiego, szczególnie wśród mieszkańców oraz firm zgłaszających się do udziału w konkursie.
Do konkursu stanęło 9 osób  przedstawiając prawie 40 projektów logo. Rekordzistka przedłożyła aż 12 projektów.
Logo, które w ocenie kapituły złożonej z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Gniezna oraz lokalnych mediów zyskało największe zainteresowanie i akceptację, doskonale odzwierciedla ideę konkursu. Orzeł nawiązuje do statuetki Orła Przedsiębiorczości, korona jest elementem znaku graficznego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Gniezna, natomiast podpis ewidentnie wskazuje na obszar, na którym konkurs jest rozgrywany. Kolor również nawiązuje do barwy statuetki. 
Logo Orłów Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego mają prawo wykorzystywać do oznakowania swoich produktów i usług laureaci I miejsc 
i zdobywcy statuetek w kolejnych edycjach konkursu. Laureaci mają prawo używania znaku graficznego przez okres 6 lat, czyli dotychczasowi zwycięzcy mogą posługiwać się nim do 2009 roku. 
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Po zakończeniu konkursu jego organizatorzy ustalili, iż kolejna edycja konkursu Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w roku 2005. Od tej pory konkurs będzie rozgrywany co dwa lata. 


II.B.1 
Promocja inwestycyjna Powiatu Gnieźnieńskiego 
Wykonawca: Wydział Promocji i Rozwoju
Budżet : 2002	   5.124 zł.  
  


 W roku 2002 Powiat Gnieźnieński wziął udział w przedsięwzięciu pod nazwą „Katalog Ofert Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin 2003 roku”. Katalog został opracowany i wydany w wersji książkowej w nakładzie 6 tys. egzemplarzy, na CD 
w nakładzie 10 tys. egzemplarzy oraz jako strona internetowa pod adresem: www.polishcities.pl.  Strona będzie aktualna do końca 2003 roku.
Katalog jest największym, i  przez wielu specjalistów uznanym najbardziej kompetentnym, źródłem informacji o potrzebach inwestycyjnych, o konkretnych projektach, o ofertach sprzedaży i zagospodarowaniu nieruchomości.
Głównymi zaletami Katalogu są: nakład, dostępność, branżowość, tłumaczenie na język angielski, profesjonalne przygotowanie, sposób dystrybucji oraz konkretni adresaci, będący potencjalnymi zainteresowanymi daną inwestycją. 
Oferty inwestycyjne zamieszczone w Katalogu dotyczą: Miasta Gniezno, Miasta i Gminy Trzemeszno oraz Gminy Mieleszyn. 
Powiat Gnieźnieński po raz pierwszy wziął udział w niniejszym przedsięwzięciu.  Wydawcą Katalogu jest Business Publications Polska, patronami zaś Związek Miast  Polskich oraz Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych.
Katalog w wersji książkowej i na CD jest dystrybuowany przez Agencję Business Promoction na największych imprezach targowych w kraju i za granicą 
o charakterze inwestycyjnym, businessowym, dt. handlu nieruchomościami a także turystycznym.  Wśród imprez zagranicznych warto wymienić targi w takich miastach jak: Monachium, Barcelona, Kopenhaga, Berlin i wielu innych. Katalog jest również dostępny w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych w Warszawie.
	W roku 2003 Powiat Gnieźnieński ponownie bierze udział w w/w przedsięwzięciu. 
Ponadto obecnie trwają prace nad wydaniem „Folderu gospodarczego Powiatu Gnieźnieńskiego”. Folder zostanie wydany w formacie B5 w nakładzie 3.000 egzemplarzy w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Folder będzie zawierał podstawowe dane na temat gospodarki w Powiecie Gnieźnieńskim, prezentację firm, które już zainwestowały w powiecie, prezentację laureatów konkursu „Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego” , a także zaproszenie do powiatu dla potencjalnych inwestorów. Folder pod względem merytorycznym opracowuje Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.  



II.B.2
Mapa numeryczna
Wykonawca: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Budżet : 2002	      0 zł.
              2003                0 zł.


W ramach projektu w roku 2002 zrealizowano w pełnym zakresie mapę numeryczną południowej części Miasta Gniezna o powierzchni 1000 ha, realizując założenie, ze w pierwszej kolejności należy wykonać mapę numeryczną dla miast.
Sytuacja zmieniła się w roku 2003, kiedy weszła potrzeba wykonania mapy dla potrzeb Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Zalecono przerwanie prac nad mapą numeryczna dla miast i skierowano środki na wykonanie mapy dla potrzeb IACS.
Przyjęto zasadę, ze należy zrobić taką mapę, którą można będzie wykonać 
w roku 2003  przy jak  najmniejszych kosztach.  W Powiecie Gnieźnieńskim przyjęto, iż będzie to uproszczona mapa numeryczna, którą w przyszłości będzie można wzbogacać o kolejne elementy.
Zostało zlecone wykonanie mapy dla całego powiatu, z tym  że 4 gminy: Gniezno, Czerniejewo, Niechanowo i Łubowo będą wykonane do końca października 2003 r. natomiast pozostałe do końca br.
Miasta Powiatu Gnieźnieńskiego zostaną wykonane w terminie późniejszym. 



II.C.1
Łowcy głów
Wykonawca: Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.
Budżet : 2002	 19.920 zł.
   2003                    0 zł.

Projekt skierowany był do osób zamieszkałych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Sklepik z Ofertami Pracy a tym bardziej Powiatowy Urząd Pracy nie były w stanie sprostać potrzebom przedsiębiorców  w  zakresie poszukiwania pracowników o wysokich kwalifikacjach, dlatego też Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. prowadziła bazę (rejestrację) danych osób poszukujących zatrudnienia. Agencja proponowała pośrednictwo w poszukiwaniu nowej pracy 
w nowej formie - tzn. „Łowcy głów”. Pracodawcy poszukujący pracowników 
o wysokich kwalifikacjach czynią to raczej wśród osób zatrudnionych w innych firmach lub wśród absolwentów, niż w kręgu bezrobotnych. Miejsca pracy zwalniane przez wyżej wymienionych stanowią więc źródło miejsc pracy dla bezrobotnych (tzw. „łańcuch zatrudnienia”). Poszukiwane osoby a zarejestrowane w Bazie Danych znajdowały pracę w Gnieźnie i poza nim. Popularna na świecie migracja zawodowa powoli znajduje zatem odzwierciedlenie i na naszym rynku pracy. 
Korzystając z posiadanej bazy a także z emitowanych ogłoszeń Agencja mogła przedstawiać propozycję kilku osób do zatrudnienia przez potencjalnego pracodawcę. W  bazie danych na koniec 2002 roku było:
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Projekt „Łowcy głów” był finansowany przez Starostwo do końca 2002 roku. Od początku bieżącego roku projekt jest finansowany przez Gnieźnieńską Agencję Rozowju Gospodarczego sp. z o.o. Obecnie statystyka wygląda następująco:
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Baza funkcjonować będzie lepiej wówczas, gdy znajdą się w niej osoby 
z bardzo wysokimi kwalifikacjami i będzie ich zdecydowanie więcej. Będzie wówczas duży wybór a tym samym większe zainteresowanie pracodawców. Dodatkowo tworząca się w ten sposób płaszczyzna informacyjna nt. problemów rynku pracy 
a także rozwojowych lokalnego biznesu z jednej strony i  partnerska współpraca samorządów terytorialnych z drugiej pozwoli  wspomóc prorozwojowy proces ustawodawczy dla lokalnej gospodarki powiatu. 


II.C.2
Informator dla rozpoczynających działalność gospodarczą
Wykonawca: Wydział Promocji i Rozwoju
Budżet : 2002	 4.318  zł.
                  0 zł.



W grudniu 2002 roku została wydana II edycja „Informatora dla chcących rozpocząć działalność gospodarczą w Powiecie Gnieźnieńskim. Wznowienie informatora zostało spowodowane wyczerpaniem się dotychczasowego nakładu, 
a ponadto zmianami w przepisach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednocześnie informator został poszerzony o dodatkowe informacje, 
o które często pytały osoby korzystające z usług Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. 
Publikacja została wydana w nakładzie 2.000 egzemplarzy. Informator stanowi podstawowy kodeks postępowania dla tych wszystkich, którzy chcą założyć własną firmę. Zawiera on wszystkie niezbędne adresy wraz z telefonami instytucji, do których należy udać się, aby móc zarejestrować firmę. Opisuje on prostym 
i zrozumiałym językiem dla przeciętnego mieszkańca powiatu krok po kroku, 
co należy zrobić, by uruchomić własną firmę. Informator jest dostępny bezpłatnie 
w Starostwie Powiatowym w Wydziale Promocji i Rozwoju, Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz Powiatowym Urzędzie Pracy. 
Informator został przygotowany przez Juliusza Trojanowskiego we współpracy z Jarosławem Grobelnym i Barbarą Rodziewicz (Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.).
Kolejna III edycja informatora jest planowana na wiosnę 2004 r. 




II.C.3
Doradztwo biznesowe
Wykonawca: Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.
Budżet : 2002	30.000 zł.
       	    2003	         0 zł.

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. wychodząc 
na przeciw potrzebom stworzenia fachowej pomocy doradczej prowadzi indywidualne doradztwo dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Doradztwo prowadzone jest częściowo w ramach Punktu Konsultacyjno - Doradczego.  Zadanie skierowane jest do osób zamieszkałych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Osoby te poznają podstawowe uregulowania prawne, uregulowania dotyczące rozliczeń podatkowych, świadczeń ZUS-owskich, rozliczeń rachunkowo - księgowych, podstaw marketingu i innych niezbędnych wiadomości koniecznych przy prowadzeniu działalności gospodarczej.  Pomoc GARG – u spotyka się z dużym zainteresowaniem osób, które tu w Agencji znajdują partnerów
 i sojuszników we własnych dążeniach do osiągnięcia celu, którym jest „Swoja firma”. W trakcie konsultacji rozwiązuje się wspólnie problemy podatkowe, prawne, marketingowe, organizacyjne. Kwestie finansowe, które były częstokroć jedynym problemem przestają istnieć. Pracownicy Agencji służą pomocą przy kompletowaniu dokumentów potrzebnych do rejestracji firmy a także do uzyskania pożyczki lub poręczenia. Biznes plan już nie stanowi żadnego problemu dla uczestników konsultacji.
 Realizacja zadania polega zatem przede wszystkim na pomocy przy założeniu nowych firm przez mieszkańców Powiatu a także pomocy istniejącym firmom. Aby doprowadzić do powstania co najmniej 20 nowych firm należy przeprowadzić ponad 200 indywidualnych konsultacji. 
Zdecydowanie niższe koszty doradztwa specjalistów zatrudnionych w Agencji a także wolontariuszy z różnych dziedzin współpracujących z Agencja w porównaniu z działającymi w tym zakresie, firmami konsultingowymi nastawionymi na wysokie zyski pozwalają łatwiej wejść na rynek nowo powstającym podmiotom gospodarczym borykającym się z różnymi trudnościami - najczęściej finansowymi. Wiele już istniejących lokalnych małych firm nie może sobie pozwolić na korzystanie z bardzo drogich usług firm konsultingowych. 
W ramach Punktu Konsultacyjno - Doradczego  małe i średnie firmy oraz osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą są informowane (na różnych seminariach i spotkaniach) o możliwościach skorzystania z unijnych i krajowych środków pomocowych (Phare 2000, środki z budżetu państwa dystrybuowane przez PARP), o możliwości korzystania (w Agencji) z baz danych firm zagranicznych poszukujących kooperantów w Polsce oraz baz danych firm działających 
w różnych branżach (na terenie całej Polski). Dla zapewnienia lepszego kontaktu 
z klientami raz w miesiącu bezpłatnie dostarczany jest specjalnie przygotowany biuletyn: „i - informacje”. 
 Ponadto zainteresowanym firmom udostępniane są oferty firm zagranicznych poszukujących kooperantów i dostawców w Polsce. Udzielane są  także informacje na temat rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce i UE. 
Od pewnego czasu prowadzone są dyżury pracowników Agencji w gminach. Podczas spotkań z pracownikami GARG Sp. z o.o. mieszkańcy oraz przedsiębiorcy mogą zapoznać się z ofertą Agencji, skorzystać z bezpłatnych porad dotyczących zakładania i prowadzania firmy, skuteczniejszego poszukiwania pracy, marketingu, prawa, podatków, itd. Dodatkowo GARG Sp. z o.o. udostępnia oferty współpracy firm zagranicznych zarówno pochodzących z UE, jak i Europy Wschodniej. 

Z porad w zakresie doradztwa w roku 2002 skorzystało:



















file_4.xls
Sheet: Arkusz1

Ilość konsultacji

RAZEM

Udział  procentowy

ilość czasu

ilość osób

ilość podmiotów

Pakiet dla rozpoczynających działalność

41.0

0.18303571428571427

Doradztwo dla MSP w dziedzinie prawa

16.0

16.0

0.07142857142857142

Doradztwo dla MSP w dziedzinie finansów

4.0

4.0

0.017857142857142856

Doradztwo dla MSP w dziedzinie innowacji

1.0

1.0

0.004464285714285714

Doradztwo dla MSP w dziedzinie eksportu

3.0

3.0

0.013392857142857142

Doradztwo dla MSP w dziedzinie jakości

17.0

0.07589285714285714

Doradztwo dla MSP w dziedzinie zasobów ludzkich

26.0

0.11607142857142858

Informacja nt. dostępnych źródeł finansowania działalności MSP

97.0

0.4330357142857143

Informacja nt. dostępu do usług dla MSP

19.0

0.08482142857142858

Razem

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

38.0

23.0

49.0

46.0

38.0

224.0

1.0

498.0

116.0

108.0

Gniezno

152.0

0.6785714285714286

gmina Gniezno

10.0

0.044642857142857144

Czerniejewo

7.0

0.03125

Łubowo

7.0

0.03125

Kiszkowo

5.0

0.022321428571428572

Kłecko

3.0

5.0

0.022321428571428572

Mieleszyn

1.0

1.0

0.004464285714285714

Trzemeszno

15.0

0.06696428571428571

Niechanowo

7.0

0.03125

Witkowo

14.0

0.0625

Inne

1.0

1.0

0.004464285714285714

Razem

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

38.0

23.0

49.0

46.0

38.0

224.0

1.0


thumbnail_2.wmf
Ilość konsultacji

sty-02

lut-02

mar-02

kwi-02

maj-02

cze-02

lip-02

sie-02

wrz-02

paź-02

lis-02

gru-02

RAZEM

Udział  

procentowy

ilość czasu

ilość osób

ilość 

podmiotów

Pakiet dla 

rozpoczynających 

działalność

7

5

16

4

9

41

18,3%

122

38

3

Doradztwo dla MSP w 

dziedzinie prawa

16

16

7,1%

31

0

16

Doradztwo dla MSP w 

dziedzinie finansów

4

4

1,8%

7

0

4

Doradztwo dla MSP w 

dziedzinie innowacji

1

1

0,4%

2

0

1

Doradztwo dla MSP w 

dziedzinie eksportu

3

3

1,3%

6

0

3

Doradztwo dla MSP w 

dziedzinie jakości

9

8

17

7,6%

52

0

17

Doradztwo dla MSP w 

dziedzinie zasobów 

ludzkich

17

9

26

11,6%

91

25

1

Informacja nt. 

dostępnych źródeł 

finansowania 

działalności MSP

3

21

18

33

9

13

97

43,3%

155

49

48

Informacja nt. dostępu 

do usług dla MSP

18

1

19

8,5%

32

4

15

Razem

0

0

0

0

0

0

30

38

23

49

46

38

224

100%

498

116

108

Gniezno

12

23

18

34

35

30

152

67,9%

gmina Gniezno

1

1

4

1

3

10

4,5%

Czerniejewo

2

3

1

1

7

3,1%

Łubowo

1

1

1

2

2

7

3,1%

Kiszkowo

2

1

1

1

5

2,2%

Kłecko

1

1

3

5

2,2%

Mieleszyn

1

1

0,4%

Trzemeszno

5

3

2

1

3

1

15

6,7%

Niechanowo

2

2

1

1

1

7

3,1%

Witkowo

4

3

3

2

2

14

6,3%

Inne

1

1

0,4%

Razem

0

0

0

0

0

0

30

38

23

49

46

38

224

100%



             Podobnie jak przy projekcie II.C.1 od stycznia 2003 r. „Doradztwo biznesowe” jest finansowane w całości ze środków własnych GARG – u. Agencja zadanie 
to realizuje w dalszym ciągu  i obecnie statystyka wygląda następująco:
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II.C.4
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.
Wykonawca: Zarząd Powiatu oraz gminy – udziałowcy GARG, Zarząd Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o
Budżet : 2002	440.730 zł. 
       	    2003	          0 zł.

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., została powołana do życia w dniu 11 kwietnia 2002 r. zgodnie z wolą założycieli (wspólników): Powiatu Gnieźnieńskiego, Miasta Gniezna, Gmin: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Mieleszyn, Trzemeszno i Witkowo. Agencja nie działa dla osiągnięcia zysku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 0000119580 w dniu 21 czerwca 2002 r. Działalność merytoryczną Agencja rozpoczęła w dniu 1 lipca 2002 r. Udziały wpłacone przez poszczególnych udziałowców w znaczącej części zostały przekazane na utworzenie Powiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych. 


Lp.
Udziałowiec
Udział pieniężny
Udział procentowy
Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych
Bieżąca działalność Agencji
1.
Powiat Gnieźnieński
427.000,00 zł
51,70%
341.600,00 zł
85.400,00 zł
2.
Miasto Gniezno
215.000,00 zł
26,03%
172.000,00 zł
43.000,00 zł
3.
Gmina Trzemeszno
43.500,00 zł
5,27%
34.800,00 zł
8.700,00 zł
4.
Gmina Witkowo
42.000,00 zł
5,09%
33.600,00 zł
8.400,00 zł
5.
Gmina Gniezno
24.000,00 zł
2,90%
19.200,00 zł
4.800,00 zł
6. 
Gmina Kłecko
23.500,00 zł
2,85%
18.800,00 zł
4.700,00 zł
7.
Gmina Czerniejewo
21.500,00 zł
2,60%
17.200,00 zł
4.300,00 zł
8.
Gmina Kiszkowo
17.000,00 zł
2,06%
13.600,00 zł
3.400,00 zł
9.
Gmina Mieleszyn
12.500,00 zł
1,50%
10.000,00 zł
2.500,00 zł
Razem:
826.000,00 zł
100,00%
660.800,00 zł
165.200,00 zł

Zgodnie z umową spółki, działa ona na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw,  a w szczególności jest to (według PKD):

55.23.Z
Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
65.22.Z
Pozostałe formy udzielania kredytów,
65.23.Z
Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, 
70.20.Z
Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
71.33 Z
Wynajem maszyn i urządzeń biurowych,
74.13.Z
Badanie rynku i opinii publicznej,
74.14.A
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
74.40.Z
Reklama,
74.50.A
Działalność związana z pośrednictwem pracy,
80.42.Z
Pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Przed Agencją postawiono cele, które szczególnie w tak małych ośrodkach jak Powiat Gnieźnieński nie są i nie mogą być celami komercyjnymi. Udziałowcom, czyli samorządom lokalnym zależało bowiem przede wszystkim na powołaniu instytucji, która kreowałaby i koordynowałaby wszelkie działania w Powiecie Gnieźnieńskim ukierunkowane na rozwój gospodarczy i społeczny  regionu. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez:
	udzielanie poręczeń kredytów zaciąganych przez małe i średnie firmy, 
a także osoby bezrobotne w celu tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwijania działalności gospodarczej;
doradztwo podstawowe i zaawansowane z zakresu marketingu, zarządzania, podatków, prawa itp.;

szkolenia dla właścicieli małych i średnich firm oraz klientów indywidualnych;
udzielanie informacji na temat pozyskiwania nowych partnerów handlowych oraz poszukiwania nowych rynków zbytu;
pomoc udzielana małym i średnim firmom w ubieganiu się o krajowe oraz unijne środki pomocowe;
pomoc udzielaną samorządom w organizowaniu szkoleń oraz seminariów dla przedsiębiorców i osób pragnących podjąć działalność gospodarczą 
na terenie danej gminy;
pomoc udzielaną władzom lokalnym w ubieganiu się o środki pomocowe

W roku 2002, mali i średni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego mogli skorzystać z następujących przedsięwzięć realizowanych przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.:
1. 	Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych, w ramach, którego udzielane były poręczenia na kredyty gospodarcze zaciągane w Banku Spółdzielczym, BPH PBK S.A. oraz w banku PKO BP S.A. W 2002 udzielono 5 poręczeń (w tym z jednego klient zrezygnował, nie podejmując działalności gospodarczej). 
2. 	Działalność informacyjna, była prowadzona w ramach Punktu Konsultacyjno - Doradczego. Małe i średnie firmy oraz osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą były informowane o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej (na różnych seminariach i spotkaniach) o możliwościach skorzystania z unijnych i krajowych środków pomocowych (Phare 2000, środki 
z budżetu państwa dystrybuowane przez PARP), o możliwości korzystania 
(w Agencji) z baz danych firm zagranicznych poszukujących kooperantów 
w Polsce oraz baz danych firm działających w różnych branżach (na terenie całej Polski). Dla zapewnienia lepszego kontaktu z klientami raz w miesiącu bezpłatnie dostarczany był im specjalnie przygotowany biuletyn: „i - informacje”; Udzielane były im także informacje na temat rozpoczęcia działalności gospodarczej w UE. 
3. 	Działalność doradcza, która była prowadzona częściowo w ramach Punktu Konsultacyjno - Doradczego. Małym i średnim przedsiębiorcom udzielane były porady w zakresie marketingu, pozyskiwania środków finansowych, podatków oraz prawa. Prowadzone było także doradztwo w zakresie wykonywania biznes planów. 
4. 	Działalność edukacyjna; Prowadzone były zarówno kursy płatne:  kursy komputerowe I i II stopnia oraz kurs obsługi internetu, jak i bezpłatne. Pilotażowo uruchomiono program: „Młodość - Inicjatywa - Kariera”, w ramach, którego prowadzone były bezpłatne szkolenia: „Absolwent na rynku pracy”, „Jak znaleźć pracę w Unii Europejskiej?”, „Jak założyć własną firmę?”. 
5. 	Pomoc w pozyskiwaniu nowych klientów przez małych i średnich przedsiębiorców; 
 GARG Sp. z o.o. udostępniała oferty współpracy firm zagranicznych zarówno pochodzących z UE, jak i Europy Wschodniej. Posiada także bazy danych firm działających w różnych branżach na terenie całej Polski. 
6. 	Udzielanie informacji na temat Unii Europejskiej. Usługi te realizowane były 
w ramach prowadzonego przez GARG Sp. z o.o. Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej. 
7. 	Pomoc udzielaną osobom poszukującym pracy oraz firmom poszukującym pracowników; Bezrobotni mogli bezpłatnie korzystać z ofert „Sklepiku z ofertami pracy” oraz umieszczać swoje dane w bazie osób poszukujących pracy - „Łowcy Głów”. Na zlecenie pracodawców Agencja prowadziła wstępną rekrutację pracowników oraz udostępniała posiadane przez siebie bazy osób poszukujących pracy. 
8. 	Tworzenie stron internetowych;. GARG Sp. z o.o. przygotowała dynamiczną witrynę internetową dla Powiatu Gnieźnieńskiego: www.powiat-gniezno.pl. Złożyła ponadto ofertę przygotowania podobnych stron innym samorządom lokalnym 
z Powiatu Gnieźnieńskiego.  
9. 	Przygotowanie zmienionej i rozszerzonej edycji: „Informatora dla chcących rozpocząć działalność gospodarczą”. Zainteresowanie, jakim cieszyło się pierwsze wydanie informatora skłoniło pracowników Agencji do przygotowania jego uaktualnionej wersji. Wydawcą informatora było Starostwo Powiatowe 
w Gnieźnie. 
10. 	Podjęcie współpracy z Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego; Podjęto rozmowy z Prezesem FRiPWW w sprawie utworzenia w GARG Sp. z o.o. certyfikowanego punktu obsługującego ten fundusz. Dzięki temu firmy działające na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego będą miały łatwiejszy dostęp do poręczeń, które na dzień dzisiejszy przekraczają możliwości GARG 
Sp. z o.o. Jest to szansa na realizację w Powiecie Gnieźnieńskim przedsięwzięć większych rozmiarów. 
11. 	Przygotowanie dla Starostwa Powiatowego wniosku o dotacje w ramach programu: „Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych - TERAZ INTEGRACJA”. Dotyczy on m.in. informowania przedsiębiorców z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego o szansach i zagrożeniach oraz wymaganiach wynikających dla małych i średnich firm w związku z planowanym przystąpieniem Polski do UE, które bezwzględnie należy spełnić aby konkurować na Rynku Europejskim.

Jak można zauważyć Agencja zaoferowała szereg działań o charakterze doradczym, informacyjnym, szkoleniowym i finansowym. Podsumowując same usługi doradcze realizowane przez GARG Sp. z o.o. można stwierdzić, że przez okres sześciu miesięcy Agencja zrealizowała 224 porady (nie licząc usług informacyjnych 
i szkoleniowych), co przełożyło się na 498 godzin porad. W dwóch pierwszych miesiącach tego roku udzielono 89 porad, co stanowiło 240 godzin. Jak wynika 
z tego podsumowania ilość usług doradczych sukcesywnie wzrasta. 

Poniżej zestawiono usługi doradcze udzielane podmiotom gospodarczym 
i mieszkańców z poszczególnych gmin w odniesieniu do wniesionych udziałów 
do GARG Sp. z o.o. 
Lp.
Udziałowiec
Udział pieniężny
Udział procentowy
Doradztwo 
w 2002 r.
Doradztwo 
w 2003 r.
1.
Powiat Gnieźnieński
427.000,00 zł
51,70%
99,60%
97,80%
2.
Miasto Gniezno
215.000,00 zł
26,03%
67,90%
68,50%
3.
Gmina Trzemeszno
43.500,00 zł
5,27%
6,70%
4,50%
4.
Gmina Witkowo
42.000,00 zł
5,09%
6,30%
4,50%
5.
Gmina Gniezno
24.000,00 zł
2,90%
4,50%
9,00%
6. 
Gmina Kłecko
23.500,00 zł
2,85%
2,20%
3,40%
7.
Gmina Czerniejewo
21.500,00 zł
2,60%
3,10%
2,20%
8.
Gmina Kiszkowo
17.000,00 zł
2,06%
2,20%
0,00%
9.
Gmina Mieleszyn
12.500,00 zł
1,50%
0,40%
1,10%
Razem:
826.000,00 zł
100,00%



Poniżej zestawiono miesięczny koszt bieżącego utrzymania Agencji, jaki przypadł na pierwsze dwa lata działalności na poszczególnych wspólników GARG Sp. z o.o. w odniesieniu do udziałów.

Lp.
Udziałowiec
Udział pieniężny
Udział procentowy
Bieżąca działalność Agencji
Miesięczny koszt utrzymania Agencji
1.
Powiat Gnieźnieński
427.000,00 zł
51,70%
85.400,00 zł
3558,33 zł
2.
Miasto Gniezno
215.000,00 zł
26,03%
43.000,00 zł
1791,66 zł
3.
Gmina Trzemeszno
43.500,00 zł
5,27%
8.700,00 zł
362,50 zł
4.
Gmina Witkowo
42.000,00 zł
5,09%
8.400,00 zł
350,00 zł
5.
Gmina Gniezno
24.000,00 zł
2,90%
4.800,00 zł
200,00 zł
6. 
Gmina Kłecko
23.500,00 zł
2,85%
4.700,00 zł
195,83 zł
7.
Gmina Czerniejewo
21.500,00 zł
2,60%
4.300,00 zł
179,16 zł
8.
Gmina Kiszkowo
17.000,00 zł
2,06%
3.400,00 zł
141,66 zł
9.
Gmina Mieleszyn
12.500,00 zł
1,50%
2.500,00 zł
104,16 zł
Razem:
826.000,00 zł
100,00%
165.200,00 zł
6883,33 zł

Podsumowując rok 2002 dla Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. można powiedzieć, że był to okres trudny, jak zawsze na początku każdej działalności gospodarczej. Zresztą dzisiaj chyba nikt nie powie, że prowadzenie działalności gospodarczej jest sprawą łatwą. Jest to jednak szczególnie trudne zadanie, jeśli firma zajmuje się doradztwem, szkoleniami czy działaniami informacyjnymi skierowanymi do małych i średnich firm. Tych firm nie stać po prostu na komercyjne usługi doradcze i szkoleniowe (należy jednak zauważyć, że są one 
w dzisiejszej gospodarce nieodzowne). Należy zauważyć także, że mała i średnia firma to klient szczególny, który musi sam się przekonać, że to, co zyskuje dzięki wiedzy, informacji czy poradzie udzielonej w Agencji przyniesie jemu dzisiaj lub 
w przyszłości wymierne efekty. Na to wszystko potrzeba czasu i szerokiego wsparcia. Chodzi tutaj o wsparcie przedsiębiorców, organizacji zrzeszających małe 
i średnie firmy oraz rzemieślników, władz samorządowych i mediów. Ważne jest też, aby jak największa grupa osób utożsamiała się z Agencją. Jest to tym ważniejsze, 
że wizerunek każdej instytucji lub poszczególnych ludzi buduje się bardzo długo. Zepsuć go można praktycznie w kilka chwil. Chcąc oceniać działalność Agencji 
za rok 2002 trudno jest zrobić to w sposób wymierny. Przeciwnicy Agencji mówią, 
że można oceniać ją przez pryzmat bezrobocia, które jak widzimy nieustannie wzrasta, inni chcą oceniać ją przez pryzmat udzielonych poręczeń, usług doradczych, czy szkoleniowych. 
Tak naprawdę efekty działalności Agencji są często niepoliczalne. Wszystko zależy od osób korzystających z jej usług. Jeden z informacją, wiedzą, poradą nic nie zrobi. Inny stworzy, rozbuduje, czy unowocześni firmę tak, że zatrudnienie znajdzie 
u niego kilka osób. Podobnie jest z poręczeniami. Nie wszyscy klienci, którzy zgłaszają się do Agencji spełniają wymogi banków, a tym samym nie wszyscy mogą uzyskać poręczenie. Zainteresowanie zewnętrznymi środkami, które mogłyby wesprzeć działalność gospodarczą jest jednak coraz większe. Nieobiektywny dla oceny działań Agencji jest także wskaźnik bezrobocia w Powiecie Gnieźnieńskim. Wystarczy, bowiem likwidacja jednego większego zakładu w regionie, żeby wskaźnik ten uległ znacznemu wzrostowi. Żadne działanie doradcze, informacyjne, szkoleniowe, czy wsparcie finansowe nie jest w stanie z dnia na dzień zrównoważyć tak nagłego zmniejszenia się miejsc pracy, np. o 700 stanowisk. Trzeba po prostu stworzyć te miejsc pracy, a niestety nie każdy może i nie każdy powinien podejmować działalność gospodarczą. 
Zawsze przy podsumowaniach pojawia się pytanie o przyszłość. Zarówno przedstawiciele samorządów (radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie) jak i Zarząd Agencji zadają sobie pytanie jak będzie wyglądała Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego w przyszłości. 
Wszyscy z pewnością chcieliby, aby Agencja z jednej strony jak najskuteczniej pomagała małym i średnim przedsiębiorcom oraz mieszkańcom Powiatu gnieźnieńskiego, dostarczając im usług na jak najwyższym poziomie, z drugiej strony chcieliby, aby Agencja była samowystarczalna. Znalezienie klientów na odpłatne usługi doradcze, szkoleniowe czy informacyjne nie jest jednak zadaniem prostym. Jest to tym trudniejsze im większy kryzys dotyka szczególnie małe jak i średnie przedsiębiorstwa. Po pierwsze nie są jeszcze one przyzwyczajone i nauczone korzystania z profesjonalnych usług doradczych, po drugie liczą one, że uzyskają 
je nieodpłatnie lub po zaniżonej cenie. 
Dlatego też bardzo trudno jest osiągnąć samowystarczalność tego typu instytucjom jak Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w pierwszej fazie działalności. Według znawców tematu okres rozruchowy instytucji wspomagającej małe i średnie przedsiębiorstwa (przy założeniu w miarę przychylnych zewnętrznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej) powinien trwać trzy lata. Samorządy tworzące tego typu ośrodki rozwiązują to 
w różny sposób. Jedne przekazują określony majątek, który stanowi źródło przychodu, inne ustalają roczną dotację, jeszcze inne zlecają zadania np. w zakresie realizacji strategii rozwoju. Pomoc samorządów jest tutaj nieodzowna, dlatego, że tylko przy pewnej stabilności finansowej można dopracowywać właściwe standardy usług a tym samym pozyskiwać klientów najpierw na usługi bezpłatne, aby 
w przyszłości proponować im usługi płatne (szczególnie w miarę poprawiania się warunków prowadzenia działalności gospodarczej). GARG Sp. z o.o. nie otrzymała majątku, który mógłby stanowić źródło przychodu (z przyczyn niezależnych 
od Zarządu nie udało się też utworzyć inkubatora przedsiębiorczości) nie może też liczyć na dotacje. Dlatego też Agencja zaproponowała samorządom dodatkowe usługi tak, aby mogła „zarobić” na świadczenie usług nieodpłatnych dla małych 
i średnich firm. W roku 2002 tylko samorząd powiatowy zlecił GARG Sp. z o.o. pewne zadania w zakresie realizacji strategii. 
Wśród płatnych usług dodatkowych, których oferta została skierowana 
do gmin, można wyróżnić:
·	„Informator dla samorządów” - informacja dostarczana radnym;
·	wykonanie dynamicznej witryny internetowej dostosowanej do wymogów ustawy 
o powszechnym dostępie do informacji publicznej (samorządy lokalne powinny poosiadać je na dzień 1 lipca 2003 r.);
·	kurs dla pracowników samorządów lokalnych: „Programy pomocowe - przygotowywania wniosków aplikacyjnych”.

W roku 2003 Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. realizowała w dalszym ciągu działania w zakresie usług finansowych, doradczych, informacyjnych i szkoleniowych. Wśród nich należy wyróżnić:   
	Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych; Dotychczas udzielono 13 poręczeń (w tym z jednego klient zrezygnował, nie podejmując działalności gospodarczej). W roku bieżącym udzielono 8  poręczeń. Kolejne wnioski czekają na rozpatrzenie (jeden jest rozpatrywany przez Komisję Kwalifikacyjną i dwa  wnioski są rozpatrywane przez banki);

Dodatkowo w dniu 28 maja 2003 roku Powiat Gnieźnieński podpisał porozumienie z Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu, dotyczące określenia zasad współdziałania stron w zakresie prowadzenia działań na rzecz rozwoju i promocji Powiatu, 
a w szczególności wspierania małej i średniej przedsiębiorczości.
Na mocy tego porozumienia Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. stała się jednostką certyfikowaną Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. (FRiPWW). Oznacza to, że 
w gnieźnieńskiej Agencji można zapoznać się z procedurami uzyskania poręczenia kredytu w FRiPWW, otrzymać niezbędne druki oraz uzyskać informacje jak je wypełnić. Istotnym elementem jednostki certyfikowanej jest fakt, iż wnioski o poręczenie z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego będą opiniowane przez GARG Sp. z o.o. przed jego udzieleniem. Od tej chwili GARG Sp. z o.o. został  uprawniony do reprezentowania Funduszu.
Podpisanie porozumienia z FRiPWW spowodowało, że przedsiębiorcy 
z Powiatu Gnieźnieńskiego mogą starać się o uzyskanie poręczenia do kwoty 300 tys. zł, a nie jak dotychczas tylko do 30 tys. zł
	Działalność informacyjna i doradcza; Prowadzona jest  głównie w ramach Punktu Konsultacyjno -  Doradczego. Udzielane są porady w zakresie zakładania firm, marketingu, pozyskiwania środków finansowych, podatków, prawa itp.; Agencja udziela także informacji małym i średnim przedsiębiorcom na temat możliwości skorzystania z przedakcesyjnych środków pomocowych
	Działalność edukacyjna; Kontynuowany był  program: „Absolwent na rynku pracy”, skierowany głównie do ludzi młodych.  W ramach tego programu prowadzone są szkolenia: „Absolwent na rynku pracy”, „Jak znaleźć pracę 
w Unii Europejskiej?”, „Jak założyć własną firmę?”. Szkolenia te są bezpłatne. Nowe szkolenia w tym cyklu rozpoczną się jeszcze w październiku. Przeprowadzono także następujące spotkania szkoleniowe:
	“HACCP w małej i średniej firmie”,

„Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej” - szkolenie skierowane głównie do przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu gnieźnieńskiego,
Spotkania przedsiębiorców z delegacją z włoskiej prowincji Forli – Casena (w wyniku rozmów podjęte zostały działania zmierzające 
do pozyskania dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego ofert pracy 
z firm włoskich),
	Pomoc w pozyskiwaniu nowych klientów przez małych i średnich przedsiębiorców;
GARG Sp. z o.o. w ramach działalności Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej udostępnia oferty współpracy firm zagranicznych zarówno pochodzących z UE, jak  i Europy Wschodniej. Agencja posiada także bazy danych firm działających w różnych branżach na terenie całej Polski.
	Udzielanie informacji na temat Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy oraz osoby nie prowadzące działalności gospodarczej mogą się dowiedzieć między innymi jakie zasady obowiązują w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej.
	Pomoc udzielana osobom poszukującym pracy oraz firmom poszukującym pracowników. Bezrobotni oraz osoby poszukujące pracy mogą bezpłatnie korzystać z usług „Centrum Ofert Pracy”. W ramach Centrum dostępne są oferty „Sklepiku z ofertami pracy” 
	Internetowe bazy danych. W celu ułatwienia małym i średnim firmom dostępu do nowych rynków zbytu, GARG Sp. z o.o. stworzyła profesjonalne internetowe bazy danych, które są już dostępne wraz ze stroną internetową: www.garg.pl.  Są to następujące bazy danych:
	przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Powiecie Gnieźnieńskim,
przedsiębiorców poszukujących kooperantów,
kooperantów dla firm z Powiatu Gnieźnieńskiego,
pomieszczeń i terenów do inwestowania,
firm poszukujących pracowników,
osób poszukujących pracy.
Bazy te mają dostarczyć kooperantom lub  kontrahentom z Powiatu Gnieźnieńskiego lub spoza powiatu, niezbędnych informacji do podjęcia wiarygodnej współpracy z rodzimymi firmami. Każda baza danych jest na bieżąco uaktualniana.
	Dyżury pracowników Agencji w Gminach; Podczas spotkań 
z pracownikami GARG Sp. z o.o. mieszkańcy oraz przedsiębiorcy mogą zapoznać się z ofertą Agencji, skorzystać z bezpłatnych porad dotyczących zakładania i prowadzania firmy, skuteczniejszego poszukiwania pracy, marketingu, prawa, podatków, itd. Niestety mimo akcji informacyjnej 
w mediach dyżury te nie cieszą się spodziewanym zainteresowaniem.
	Współpraca z Wielkopolskim Centrum Współpracy Gospodarczej 
w zakresie obsługi firm z Powiatu Gnieźnieńskiego uczestniczących w grupie pilotażowej “Meble Wielkopolskie” w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu.




Działania podjęte przez Zarząd Agencji realizowane są na podstawie Planu Finansowego, który został przyjęty przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 
11 kwietnia 2003 r.



II.C.5
Informator dla poszukujących pracę
Wykonawca: Wydział Promocji i Rozwoju
Budżet : 2002	 -
0 zł.

Informator ma być uzupełnieniem „Informatora dla chcących rozpocząć działalność gospodarczą”. Będzie jednak adresowany dla osób, które poszukują pracę w formie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia itp. Zawierać 
on będzie podstawowe informacje jak znaleźć pracę, jakie dokumenty należy przygotować, jak się zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej itp. 
	Informator zostanie wydany jeszcze w roku 2003 w nakładzie 2.000 egzemplarzy. Za stronę merytoryczną odpowiedzialni są pracownicy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. Informator będzie dostępny bezpłatnie 
w Wydziale Promocji i Rozwoju gnieźnieńskiego starostwa, Powiatowym Urzędzie Pracy oraz Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z  o.o.



II.C.6 
Absolwent na rynku pracy 
Wykonawca: Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.
Budżet : 2002	 -
              2003        8.000 zł.


Projekt „Absolwent na rynku pracy” jest nowym projektem realizowanym 
od roku 2003. Problemy ze znalezieniem pracy przez absolwentów szkół różnych szczebli są coraz bardziej zauważalne na lokalnym rynku pracy. W związku z tym celowe wydawało się podjęcie działań mających na celu pomoc młodym osobom 
w znalezieniu pracy. I dlatego zadanie to ma odzwierciedlenie w jednym z projektów Strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego.
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń: „Absolwent na rynku pracy”, „Jak znaleźć pracę w Unii Europejskiej?”, „Jak założyć własną firmę?”. Ich celem jest nie tylko przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników, poszukiwania pracy, pisania biznes planu, zakładania firmy, ale przede wszystkim nauczenie młodych ludzi kreatywności i komunikatywności. Są to cechy, które już dzisiaj są bezwzględnie wymagane przez pracodawców, a niestety nie 
są kształtowane na żadnym z etapów nauczania. Już obecne standardy zatrudnienia powodują, że kandydat na pracownika powinien wykazać się zdolnością 
do współpracy, interdyscyplinarnością, samodzielnością (zarówno w stawianiu, jak 
i rozwiązywaniu problemów), samodyscypliną (która będzie umożliwiała pracę bez nadzoru, np. telepracą wykonywaną w domu lub każdym  innym miejscu poza siedzibą firmy). Przedstawiciel handlowy lub pracownik działu handlowego będzie musiał dodatkowo nie tylko mówić tak, aby klient zrozumiał, ale również słuchać 
i zrozumieć klienta, tak aby zaproponować mu wyprodukowanie na jego potrzeby zindywidualizowanych produktów lub usług. 
Celem zajęć jest:
	oswojenie młodzieży z perspektywą życia w systemie gospodarki rynkowej, 
w której poważne    zagrożenie  stanowi bezrobocie;

wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności niezbędne do: przygotowania własnego planu poszukiwania pracy, określenia swoich mocnych i słabych stron, aktywnego podejmowania interakcji międzyludzkich, przygotowania własnych dokumentów aplikacyjnych;
zapoznanie uczestników z zasadami autoprezentacji oraz sposobami poszukiwania pracy;
wykształcenie świadomości, że prawidłowe funkcjonowanie na rynku pracy oznacza elastyczność wobec zmian w strukturze zawodów; uświadomienie uczestnikom szkolenia, że w celu utrzymania się na rynku pracy konieczne jest zdobywanie różnorodnych kompetencji zawodowych, jak również gotowość do przekwalifikowania się, zmiany miejsca zamieszkania itp. 
wskazanie uczestnikom szkolenia korzyści  z założenia własnej firmy;
nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności oceny własnych predyspozycji osobowościowych i potencjalnych możliwości prowadzenia własnej firmy;
nabycie umiejętność określania swoich mocnych i słabych stron przez potencjalnych przedsiębiorców; 
wskazanie uczestnikom szkolenia zewnętrznych źródeł finansowania, w tym źródeł preferencyjnych;
nauczenie przyszłych przedsiębiorców pisania biznes planów;
zapoznanie uczestników szkolenia z różnymi formami pomocy do małych 
i średnich firm;
przedstawienie poszczególnych etapów związanych z założeniem własnej firmy;
przedstawienie młodzieży konsekwencji wynikających z wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej;
wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne 
do przygotowania własnego planu poszukiwania pracy za granicą oraz przygotowania własnych dokumentów aplikacyjnych
zaznajomienie uczestników szkolenia ze sposobami poszukiwania pracy 
za granicą;
uświadomienie młodym ludziom konieczności zdobywania różnorodnych kompetencji zawodowych, przekwalifikowania się, a w szczególnych przypadkach konieczności migracji za pracą. 
racjonalna ocena predyspozycji osobowościowych uczestników szkolenia 
w świetle wyjazdu do pracy za granicę;

W bieżącym roku przeszkolono już:
	„Absolwent na rynku pracy” - 42 osoby;

„Jak założyć własną firmę?” - 49 osób ;
„Zatrudnienie młodych w krajach Unii Europejskiej” - 41 osób;
Odbyło się 162 godzin zajęć w następujących tematach:
	„Absolwent na rynku pracy” - 54 godziny;

„Jak założyć własną firmę?” - 54 godziny;
„Zatrudnienie młodych w krajach Unii Europejskiej” - 54 godziny;

Uczestnikami zajęć byli młodzi mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, studenci zaoczni i wieczorowi, a także młode osoby bezrobotne, często absolwenci szkół wyższych.


II.C.7
Internetowe bazy danych
Wykonawca: Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.
Budżet : 2002	 -
2.000 zł.


Prowadzenie dowolnej działalności gospodarczej wymaga przygotowania odpowiednich pomieszczeń a niekiedy terenów pod inwestycje, np. w celu wybudowania hali produkcyjnej, magazynu, sklepu, itp. Mając na uwadze, 
że obecnie działalność produkcyjną, usługową, a także często handlową można ulokować nie tylko w dowolnym miejscu w Polsce ale i na świecie konieczne jest dostarczenie potencjalnym przedsiębiorcom szybkiej i pełnej informacji na temat pomieszczeń oraz terenów do inwestowania. Często bowiem szybki dostęp do bazy danych o pomieszczeniach handlowych, produkcyjnych oraz usługowych a także informacji o terenach pod inwestycję odgrywa decydujące znaczenie przy wyborze miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez inwestorów. Każda firma dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju potrzebuje również odbiorców swoich usług lub produktów. Coraz trudniej jest działać na lokalnym rynku. Wzrost konkurencji powoduje, że często poszukujemy potencjalnych kontrahentów i kooperantów poza dotychczasowym rynkiem zbytu. W związku z powyższym Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego zaoferowała kilka możliwości pozyskania informacji 
na temat pomieszczeń oraz terenów do inwestowania, nowych klientów, kontrahentów oraz kooperantów.
W celu ułatwienia małym i średnim firmom dostępu do nowych rynków zbytu, GARG Sp. z o.o. stworzyła profesjonalne Internetowe bazy danych, które są już dostępne wraz ze stroną internetową: www.garg.pl  
Są to następujące bazy danych:
	przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Powiecie Gnieźnieńskim,

przedsiębiorców poszukujących kooperantów,
kooperantów dla firm z Powiatu Gnieźnieńskiego,
pomieszczeń i terenów do inwestowania,
firm poszukujących pracowników,
osób poszukujących pracy.

Bazy te mają dostarczyć kooperantom lub kontrahentom z Powiatu Gnieźnieńskiego lub spoza powiatu, niezbędnych informacji do podjęcia wiarygodnej współpracy z rodzimymi firmami. Każda baza danych jest na bieżąco uaktualniana. 
Dotychczas z istniejących baz miesięcznie korzystało średnio: 
	baza firm działających na terenie powiatu: 520

baza firm poszukujących partnerów handlowych: 240
baza kooperantów: 140
baza pomieszczeń i terenów pod inwestycje: 50
baza ofert pracy: 1000
baza cv: 10 
Ilości te określone są ilością operacji wykonanych na tych bazach, na stronie www.garg.pl.
	Dodatkowo w bieżącym kwartale przygotowano szkolenie ankieterów, którzy w miesiącach październik-grudzień 2003 r. dokonają ankietowania firm oraz wpisów do ww. baz danych.



II.C.8 
Centrum ofert pracy
Wykonawca: Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.
Budżet : 2002	 -
2.000 zł.


Coraz trudniejsza sytuacja na rynku pracy (szczególnie w Powiecie Gnieźnieńskim), sprawia, że władze powiatu uznały za celowe stworzenie Centrum Ofert Pracy.
Zadanie to zostało zlecone Gnieźnieńskiej  Agencji  Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. Dzięki temu w jednym miejscu będzie można skorzystać ze wszystkich form poszukiwania pracy, jak i różnych źródeł ofert pracy. Centrum ma ułatwić aktywne poszukiwanie pracy bezrobotnym w różnym wieku i z różnym doświadczeniem zawodowym.
W ramach Centrum dostępne są tak jak dotychczas oferty „Sklepiku z ofertami pracy” oraz oferty pracy zamieszczane w specjalnych dodatkach „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Gazety Poznańskiej”, „Głosu Wielkopolskiego” oraz ogłoszenia zamieszczane w „Przemianach na Szlaku Piastowskim”. Można także korzystać bezpłatnie z ofert pracy zamieszczonych w internecie. Poszukujący pracy mogą ponadto korzystać między innymi z ofert i porad zawartych na: www.jobcenter.com.pl., www.jobs.pl., www.kariera.it.pl., www.praca.com, www.praca.onet.pl. itp. 
Udostępnienie przez Agencję ofert zawartych w dodatkach ww. gazet jak również bezpłatny dostęp do internetu w celu poszukiwania ofert pracy jest szansą na skuteczniejsze poszukiwanie pracy przez ludzi młodych i lepiej wykształconych. Szczególnie atrakcyjny jest stały dostęp do ogłoszeń prasowych, które w Agencji są  dostępne do czasu ukazania się nowych. Poszukujący pracy często nie mają czasu jak i środków, żeby  na co dzień śledzić oferty w ww. dodatkach. 
W ramach Centrum Ofert Pracy dostępne są także oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Jest to kolejna szansa na znalezienie pracy przez ludzi aktywnych, którzy są skłonni poszukiwać pracy poza swoim miejscem zamieszkania.
Osoby poszukujące pracy są obsłużone w Agencji kompleksowo, dlatego też Agencja nie tylko udostępnia oferty pracy ale także pomaga zastanowić się nad wyborem kariery zawodowej oraz przy napisaniu listu motywacyjnego i CV. Jest to szczególnie korzystna oferta dla osób starszych, które często pierwszy raz stają przed koniecznością napisania CV i listu motywacyjnego.
Zgromadzenie tylu narzędzi poszukiwania pracy w jednym miejscu, 
połączenie tego z  możliwością napisania CV i listu motywacyjnego oraz możliwością uzyskania fachowej porady w tym zakresie, powoduje zwiększenie ilości osób odwiedzających Agencję, a tym samym przyczynia się do zwiększonego  zainteresowania firm zamieszczaniem ofert pracy w „Sklepiku” z ofertami. 
Dzięki Centrum osoby poszukujące pracy oszczędzają czas i koszty poszukiwania pracy. Wszystkie osoby poszukujące pracy korzystają z usług Centrum bezpłatnie. Dodatkowym ułatwieniem dla osób poszukujących pracy, szczególnie tych zamieszkałych poza Gnieznem jest dostęp do ofert „Sklepiku” 
za pośrednictwem internetu. Należy mieć nadzieję, że już w niedługim czasie 
w każdej gminie Powiatu Gnieźnieńskiego będzie istniała możliwość skorzystania 
z dostępu do internetu.

·	możliwości skorzystania ze sklepiku z ofertami pracy;
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·	możliwości skorzystania z ofert pracy zamieszczonych w dodatkach gazet;
przedrukowano i zamieszczono w gablotach 1066 ofert pracy
·	możliwość korzystania z ofert pracy zamieszczonych w internecie;
zamieszczono na stronach GARG ponad 250 ofert pracodawców z powiatu
·	uzyskiwanie porad w zakresie poszukiwania pracy (pisanie CV, listów motywacyjnych, itp.);udzielono około 50 porad w/w zakresie
·	uzyskiwaniu informacji o ofertach posiadanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Wojewódzki Urząd Pracy;
przekazano i zamieszczono w gablotach 217 ofert pracy z PUP Gniezno 416 ofert pracy z WUP Poznań

GARG Sp. z o.o. współpracuje także z firmą Creyf’s, która zajmuje się wynajmem pracowników. Dzięki temu osoby, które w poszukiwaniu pracy trafiają 
do Agencji, mogą podjąć tzw. pracę czasową m.in. w Panasonic Matsushita Battery Poland i Euroverlux a także w firmach poznańskich. Dzięki działalności tej firmy miesięcznie znajduje pracę średnio 200 osób.


II.D.1
Wsparcie środowiska rolniczego Powiatu Gnieźnieńskiego
Wykonawca: specjalista ds. rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa 
Budżet : 2002	97.784 zł..
23.930 zł.

Projekt w roku 2002 nosił nazwę: Utworzenie samodzielnego stanowiska 
ds. rozwoju i promocji rolnictwa powiatu: Biuro Promocji Rolnictwa. Biuro Promocji Rolnictwa podjęło swoją działalność od stycznia 2002 roku. Biuro działało przy Wydziale Promocji i Rozwoju. Jego celem była promocja i rozwój  rolnictwa powiatu gnieźnieńskiego wraz ze wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz rolnictwa. 
Działalność biura w roku 2002 przedstawiała się następująco:
l.  Działalność szkoleniowa
	W zakresie możliwości wykorzystania środków przedakcesyjnych 
z programu SAPARD przez rolników, przetwórstwo rolne, samorząd gminny i powiatowy. Program szkolenia był bardzo zróżnicowany. Poruszał problematykę ścisłą dla poszczególnych odbiorców 
( potencjalnych beneficjentów ) w następujących 3 działaniach:

Działanie l.    Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych. 
Działanie 2.      Inwestycje w gospodarstwach rolnych. Dotyczących:
	Restrukturyzacji produkcji mleka
	Modernizacji gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierząt rzeźnych

Zwiększenie różnorodności produkcji gospodarstw rolnych
Działanie 3.  Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich. 
W zakresie:
	Zaopatrzenia gospodarstw wiejskich w wodę wraz 
z uzdatnianiem

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych
Gospodarka odpadami stałymi
Drogi gminne i powiatowe
Zaopatrzenie w energię
Szkolenie miało na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy przyszłym beneficjentom o możliwościach i korzyściach płynących z programu SAPARD a tym samym przygotowanie ich do prawidłowego wypełnienia 
i złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej składanego 
w Regionalnym Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (ARiMR) w Poznaniu. Efektem wymiernym przeprowadzenia tych szkoleń było przyznanie Powiatowi promesy przez ARiMR na rozbudowę 
i modernizację drogi powiatowej w Gminie Mieleszyn oraz gminom inwestującym w poprawę infrastruktury, głównie kanalizację, oczyszczalnię ścieków, składowiska odpadów stałych i drogi gminne.
	Rachunkowość w gospodarstwie - prawidłowa ewidencja przychodów 
i rozchodów  zakupów i sprzedaży klasyfikacja kosztów i dochodów

Umiejętność wykorzystania programów komputerowych oraz możliwości komunikacyjne w krajach 15-tki . Przybliżenie problematyki związanej 
z rachunkowością rolną, jak również przedstawienie gospodarstwa funkcjonującego w UE, które wykorzystuje nowe sposoby komunikowania się w oparciu o informatykę, a w szczególności wykorzystanie poczty elektronicznej do przesyłania danych dotyczących produkcji.
 Szkolenie dla pszczelarzy
	„Występowanie chorób w pasiece" 
„Ekonomika w gospodarce pasiecznej"
II.  Konkursy
    Biuro Promocji Rolnictwa uczestniczyło w organizowaniu następujących  konkursów:
	Powiatowy Konkurs Orki

Powiatowy Konkurs Wiedzy o UE
Konkurs na najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim
III. Przygotowanie i zorganizowanie Forum Rolniczego, w którym to uczestniczyli wszyscy działacze różnych organizacji rolniczych z Powiatu Gnieźnieńskiego. Głównym uczestnikiem Forum był prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Józef Waligóra. Tematyką forum było omówienie aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz przedstawienie stanowiska negocjacyjnego Polski z UE w obszarze „Rolnictwo".
IV. Aktywne uczestniczenie w pracach przygotowawczych do obchodu święta plonów  - Dożynek Powiatowo - Gminnych, które odbyły się w dniu 8 września 2002 r. w Witkowie oraz reprezentowanie Powiatu na dożynkach wojewódzkich w Obornikach WIkp.
V. Zorganizowanie wystawy promującej Powiat Gnieźnieński na MTP 
w Poznaniu podczas Polagry — Farm, która odbyła się w dniach od 10 do 13 października 2002r
W wystawie tej uczestniczyły następujące firmy: Rolmlecz, PSS Społem, Grupa Producencka Polanie z Kłecka, Restauracja Kresowianka, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Własne stoisko miał również Powiat Gnieźnieński. Wszystkie firrmy uczestniczące w Polagrze Farm występowały pod wspólnym szyldem Powiatu.  Za profesjonalną obsługę stoiska, różnorodność oferowanych produktów oraz za godne kreowanie marki Powiatu Gnieźnieńskiego Powiat Gnieźnieński otrzymał nagrodę publiczności Złoty Hit POLAGRY 2002. Przyznana nagroda uprawnia Powiat oraz wszystkie firmy współuczestniczące w ekspozycji do posługiwania się logo POLAGRY na wszelkich materiałach promocyjnych przez okres 5 lat. Jest to nagroda prestiżowa, uznana w środowisku rolniczym.
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VI. Badania techniczne opryskiwaczy:
Na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego przeprowadzono badania techniczne oraz atestację sprzętu stosowanego w ochronie roślin przez rolników indywidualnych 
i inne podmioty zajmujące się produkcją rolną. Badania wykonane zostały przez Spółdzielnię Usług Rolniczych  w Łubowie, która na terenie powiatu jest jedyną jednostką uprawnioną do przeprowadzenia powyższych badań. W efekcie 
w całym Powiecie zostało przebadanych i przeatestowanych 400 opryskiwaczy. Zadanie to prowadzone było od marca do listopada 2002r.
VII. Monitoringowe badania gleby
Badania gleby przeprowadzono w gospodarstwach rolnych w 3 gminach Powiatu tj. Kłecku, Kiszkowie i Trzemesznie  mając na uwadze prawidłowe nawożenie roślin uprawnych. W sumie przebadano 60 gospodarstw, z których to pobrano ponad 700 prób glebowych. Każde gospodarstwo otrzymało książeczkę ze wskazówkami co do wysokości nawożenia mineralnego. Powyższe badania są ważne 4 lata. W w/w gminach badania tego typu nie były jak dotąd przeprowadzane. Badaniom podlegały też metale ciężkie, mikroelementy, siarka siarczanowa, w celu określenia rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Powiecie Gnieźnieńskim. Badania przeprowadzono na polach położonych przy głównych trasach tj. Poznańskiej, Bydgoskiej, Toruńskiej, Witkowskiej i Wągrowieckiej. Wyniki tych badań określiły stopień zanieczyszczenia „O" jako zawartość naturalną. Ponadto oceniono, iż gleby o naturalnej zawartości metali ciężkich (śladowych) mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze zgodnie z zasadami racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Badania zostały przeprowadzone przez Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu, która stwierdziła, że rolnicza przestrzeń produkcyjna nie zagraża zdrowiu konsumentom. Produkty pochodzenia rolniczego są dobrej jakości 
o czym świadczy prawidłowe nawożenie mineralne i sprawny technicznie sprzęt używany w ochronie roślin oraz naturalna zawartość w glebie metali śladowych.
VIII. Pomoc poszkodowanym rolnikom w Gminie Mieleszyn doznanych przez gradobicie.  Straty rolników w wyniku gradobicia, jakie miało miejsce 05.05.2002r., oszacowano, iż zniszczeniu uległo 100% upraw polowych takich jak: rzepak, żyto, pszenica, uprawy warzywne i sadownicze. W związku z czym rolnicy dokonali przeorania i założyli nowe uprawy o łącznej powierzchni 127 ha. Pomoc polegała na wypłaceniu rekompensat w wysokości 78,43 zł na 
1 przeorany hektar. Kwota przeznaczona na rekompensatę wyniosła 10 000 zł. Została ona przyznana przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego. Suma wszystkich strat wyniosła 251 715,98 zł.
IX. Zgłoszenie najlepszych gospodarstw rolnych z Powiatu Gnieźnieńskiego do konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2002, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zgłoszono 7 gospodarstw wytypowanych   przez  Gminy.  
X. Zbieranie informacji o tematyce rolnej oraz tej, która dotyczy środowiska rolniczego i przekazywanie jej Staroście Gnieźnieńskiemu. Organizowanie spotkań z rolnikami, na których to były przedstawiane problemy polskiego rolnictwa, a także możliwości i sposoby ich rozwiązywania.

	W roku 2003 projekt zmienił nazwę z Biura Promocji Rolnictwa na Wsparcie środowiska rolniczego Powiatu Gnieźnieńskiego i zadanie zostało umiejscowione
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
	Różnica w wysokości wydatkowanej kwoty w ramach projektu wynika z faktu, iż w roku 2002 projekt zawierał również koszty osobowe związane z realizacją projektu, które nie są uwzględnione w projekcie w roku 2003. 
	Wszystkie realizowane zadania w roku ubiegłym są kontynuowane w roku bieżącym. 



II.E.1
Program gospodarki odpadami
Wykonawca: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Budżet : 2002	       0 zł.
	    2003 	       0 zł.


Powiatowy Program Gospodarki Odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach realizowany jest na podstawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, który to został przyjęty przez Sejmik Województwa  Wielkopolskiego, we wrześniu 2003 r.
Powiatowy plan jest w trakcie opracowywania i zostanie przedstawiony komisjom Rady Powiatu w miesiącu grudniu 2003 r. Następnie zgodnie z ustawą zostanie przesłany do gmin Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w celu zaopiniowania.
Przyjęcie planu przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego nastąpi po wydaniu opinii przez Rady Gmin oraz Zarząd Województwa.



III.A.1
Ekspozycja walorów krajoznawczo-turystycznych
Wykonawca: Wydział Promocji i Rozwoju, Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
Budżet : 2002	       0 zł.
	    2003 	       0 zł.



Projekt zakłada zakup i przygotowanie eksponatów prezentujących walory turystyczno-krajoznawcze Powiatu Gnieźnieńskiego.
	Zarówno w roku 2002, jak i 2003 projekt nie był realizowany. 




III.A.2
Utworzenie punktów widokowych
Wykonawca: Wydział Promocji i Rozwoju, Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno
Budżet : 2002	9.094 zł.
	    2003 	       0 zł.


W roku 2002 Powiat Gnieźnieński zakupił od p. Tadeusza Sobeckiego działkę o powierzchni 0,025 ha w miejscowości Duszno w gm. Trzemeszno, na której zlokalizowany jest punkt widokowy. Działka została zakupiona na podstawie decyzji o nabyciu działki podjętej przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego w uchwale z dnia 
28 lutego 2002 r.  nr XL/234/ 2002.
	Wiosną 2003 roku zostało ustawionych 11 znaków drogowych nakierowujących przyjezdnych i turystów na punkt widokowy.  Dzięki nim już tego roku odnotowano znaczący wzrost odwiedzin na Wale Wydartowskim. Ponadto została wykonana tablica informacyjna dotycząca punktu widokowego, która wkrótce zostanie zlokalizowana na punkcie.
	W roku bieżącym (na przełomie wiosny i lata) planowano rozpoczęcie robót budowlano-remontowych na Wale Wydartowskim, jednakże opóźnienia w ustaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla punktu widokowego jako terenu usług turystycznych spowodowały, iż prace nie zostały rozpoczęte. Uchwała Rady Miejskiej w Trzemesznie w tej sprawie została podjęta w dniu 4 września 
2003 r. (nr XIII/88/2003). W związku z tym, w roku 2003 zostanie prawdopodobnie przygotowany projekt zagospodarowania działki, na podstawie którego wiosną przyszłego roku będzie można rozpocząć prace adaptacyjno-budowlane. 
Punkt widokowy na Wale Wydartowskim to najwyższe wzniesienie Wysoczyzny Gnieźnieńskiej, równocześnie najwyższy punkt Powiatu Gnieźnieńskiego, czwarte wzniesienie w Województwie Wielkopolskim. Wał jest wzgórzem morenowym – pozostałością zlodowacenia bałtyckiego, w przeszłości był ważnym punktem strategicznym. W 1942 roku Niemcy wybudowali tutaj drewnianą wieżę obserwacyjną o wysokości 70 m. W 1956 roku wieża spłonęła od uderzenia pioruna, niedługo po tym zdarzeniu wojsko wybudowało nową, również drewnianą 
o wysokości 50 m. W późniejszym czasie została zastąpiona konstrukcją metalową 
o wysokości 25 m. Ostatnia wieża została rozebrana w latach 60 – tych XX wieku. Przy dobrej widoczności rozciąga się rozległy widok: w kierunku zachodnim widoczne zabudowania Gniezna i Trzemeszna, w kierunku północno-wschodnim widoczna panorama Mogilna, w kierunku południowo-wschodnim kominy elektrowni w Pątnowie.



III.A.3
Ogólnopolski Turystyczny Rajd Królewski
Wykonawca: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej 
Budżet : 2002	5.144 zł.
	    2003 	4.000 zł. (projekt zakończony)

Rajd jest cykliczną imprezą poświęconą postaciom 5 królów polskich, koronowanych w Gnieźnie i organizowany będzie do roku 2005 włącznie.  Organizatorem Rajdu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze O/Ziemia Gnieźnieńska.
Głównym celem Rajdu jest  promocja walorów krajoznawczo – turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego, w którym kształtowały się początki państwa polskiego 
a w szczególności przypomnienie postaci królów Polski koronowanych w Gnieźnie. Rajd ma przybliżyć uczestnikom wydarzenia z dziejów Polski wczesnopiastowskiej, pobudzić zamiłowanie do wspólnego wędrowania, poznawania walorów turystyczno- krajoznawczych Ziemi Gnieźnieńskiej, stworzenia alternatywy dla zagrożeń codziennego życia. Rajd adresowany jest głównie dla dzieci i młodzieży, dla osób niepełnosprawnych i dorosłych (dla całych rodzin).
W roku 2003, w dniach 11 – 13 kwietnia odbył się III Ogólnopolski Turystyczny Rajd Królewski. Organizatorami rajdu byli: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej, Klub Górski „Ornak” oraz Koło Przewodników PTTK. Tym razem rajd poświęcony był pamięci króla Bolesława II Śmiałego. 
Regulamin rajdu przewidywał: 2 trasy dwu i półdniowe, 5 tras dwudniowych
i 4 trasy jednodniowe oraz trasy dowolne we wszystkich dyscyplinach turystyki kwalifikowanej. Ogółem w rajdzie uczestniczyło 670 osób, w tym 36 z obsługi rajdu. Na metę rajdu przybyli turyści z Bydgoszczy, Działynia, Inowrocławia, Karniszewa, Lubonia, Mieleszyna, Mogilna, Pakości, Powidza, Poznania, Szamotuł, Szczytnik Duchownych, Śremu, Witkowa, Wrześni, Złotnik Kujawskich, Żnina i Gniezna. Cieszy fakt, że w rajdzie uczestniczyło 17 osób z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gniezna. Najliczniejszą grupę turystów reprezentował PTTK z Szamotuł – 105 osób. Trasy rajdowe obsługiwali przodownicy turystyki pieszej z Klubu Górskiego „Ornak” oraz przewodnicy z Koła Przewodników PTTK.
Meta rajdu zlokalizowana była na terenie I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie przy. Ul. Kostrzewskiego. Uczestników witał Prezes Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej – Bogusław Rzyski, Komandor Rajdu – Krystian Grajczak oraz Dyrektor I LO – Bogusława Młodzikowska. 
Uczestnicy oprócz świadczeń (wielobarwny znaczek, posiłek rajdowy, stempel okolicznościowy, wpis i potwierdzenie w książeczkach turystyki kwalifikowanej) mogli również zakupić pamiątki i wydawnictwa związane z naszym regionem. Również każda z drużyn otrzymała materiały promocyjne Powiatu Gnieźnieńskiego. 
Niewątpliwą atrakcją na mecie było przybycie wojów gnieźnieńskich z drużyny „Comes”, którzy przeprowadzili konkurs strzelania z łuku. Organizatorzy przeprowadzili również szereg innych  konkursów dla uczestników rajdu. 
Dla przypomnienia, II Ogólnopolski Turystyczny Rajd Królewski, poświęcony postaci króla Mieszka II Lamberta odbył się w dniach 19-21.04.2002. Ogółem 
w rajdzie uczestniczyło 571 osób + 35 osób z obsługi rajdu (szerzej na temat II Rajdu w „Raporcie” przygotowanym w maju 2002 r.)



III.A.5 
Udział w targach Tour Salon i innych krajowych i zagranicznych
Wykonawca: Wydział Promocji i Rozwoju
Budżet : 2002	16.790 zł.
	    2003 	22.446 zł. 


Powiat Gnieźnieński jest obecny na największych targach turystycznych w kraju i za granicą. Do najbardziej prestiżowych i najczęściej odwiedzanych należą targi 
w Berlinie (marzec), Warszawie (wrzesień) i Poznaniu (październik). Od września 2002 Powiat Gnieźnieński jest na każdej z w/w imprez targowych. Ponadto materiały promocyjne Powiatu są obecne na wielu innych imprezach, m.in. na majowej Giełdzie Agroturystycznej w Poznaniu, na łódzkich Targach Turystycznych „Na styku kultur” odbywających się w kwietniu, a także  na targach Stora Nolia w szwedzkim mieście Umea w miesiącu sierpniu. Jest to możliwe dzięki dobrej współpracy 
z innymi instytucjami i podmiotami takimi m.in. jak Wielkopolski Urząd Marszałkowski oraz Wielkopolski Ośrodek Promocji i Turystyki w Poznaniu.  Odwiedzający stoisko Powiatu Gnieźnieńskiego mogą liczyć na profesjonalną informację turystyczną przekazywaną zarówno ustnie, jak i poprzez szeroką ofertę wydawnictw i folderów 
w języku polskim, angielskim i niemieckim. 
Oprócz folderów oraz gadżetów i upominków przygotowanych przez Wydział Promocji i Rozwoju gnieźnieńskiego starostwa do wspólnej prezentacji zapraszane są wszystkie gminy z terenu powiatu oraz inne podmioty działające w branży turystycznej.  Przekazywane przez te podmioty materiały wzbogacają ofertę promocyjną powiatu.
Na każdych targach stoisko Powiatu odwiedzają. specjaliści z branży turystycznej (tour-operatorzy, biura podróży, przewodnicy, pracownicy informacji turystycznej itp.), klienci indywidualni  oraz dziennikarze z kraju i zza granicy.  
Hasłem promocyjnym Powiatu Gnieźnieńskiego jest „dobre miejsce, królewska tradycja” nawiązujące do czasów odległych jak i teraźniejszych. Ważnym elementem promocji Ziemi Gnieźnieńskiej jest również promocja całego Szlaku Piastowskiego.
Udział w targach turystycznych jest jednym z elementów strategii działań promocyjnych przyjętych przez Wydział Promocji i Rozwoju.
Na podstawie pewnych uzgodnień pomiędzy Wydziałem Promocji i Rozwoju Starostwa oraz Referatu Promocji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w roku 2004 planowane są działania podejmowane wspólnie w zakresie wystawiennictwa 
i partycypacji w kosztach projektu. 



III.A.6 
Zakup i dofinansowanie publikacji promujących Powiat Gnieźnieński oraz materiałów promocyjnych
Wykonawca: Wydział Promocji i Rozwoju
Budżet : 2002	91.771 zł. 
80.454 zł.


Publikacje i materiały promocyjne są niezbędnym elementem służącym promocji powiatu i kreowaniu jego wizerunku. Od ich przygotowania zależy to 
w jakim stopniu  region będzie postrzegany. Istotą jest zainteresowanie 
i zaprezentowanie jak najlepsze Powiatu Gnieźnieńskiego ludziom z innych regionów w kraju i zza granicy.
W ramach projektu są realizowane następujące pozycje: foldery, mapy, informatory, torby reklamowe, wystawy oraz gadżety promocyjne: długopisy, pióra 
z logo starostwa, albumy fotograficzne, bloczki reklamowe, teczki, jak również  publikacje książkowe, zdjęcia Powiatu itp.
Odbiorcami projektu są osoby zainteresowane powiatem, gminy, zacni goście odwiedzający powiat, uczestnicy imprez targowych w kraju i zagranicą, lokalna społeczność - poprzez comiesięczną publikację informacji o powiecie w tygodniku „Przemiany na Szlaku Piastowskim”, oraz kwartalnie w dodatku Gazety Poznańskiej -„Naszym Gnieźnieńskim Tygodniu”.
W ramach niniejszego projektu podejmowane są długofalowe działania.  I tak w roku 2002 został opracowany system identyfikacji wizualnej dla Starostwa Powiatowego. Ustalono, iż kolorem charakterystycznym dla Powiatu Gnieźnieńskiego będzie tzw. „butelkowa zieleń”.  Kolorem dopełniającym jest beż lub złoto. Obecne materiały promocyjne są utrzymane w powyższej tonacji kolorystycznej. Został również przygotowany wzór papieru urzędowego oraz dokumentów urzędowych o charakterze promocyjnym. Założeniem podstawowym takiego działania jest właściwe kreowanie wizerunku urzędu i powiatu oraz szybka 
i jasna identyfikacja podmiotu.  
Materiały promocyjne powiatu są ponadto identyfikowane poprzez umieszczenie logo powiatu oraz hasła promocyjnego „dobre miejsce, królewska tradycja”.  
	W roku 2003 ukazały się następujące materiały promocyjne:
	„Powiat Gnieźnieński zaprasza” – zawierający m.in. spis bazy turystycznej na terenie całego powiatu, ogólną informację o powiecie i o Szlaku Piastowskim,

„Zielony Powiat” – przedstawiający parki krajobrazowe oraz szlaki turystyczne przebiegające wzdłuż powiatu 
„W kilka dni po powiecie” – zawierający propozycję kilku wycieczek po najciekawszych miejscowościach Powiatu Gnieźnieńskiego.
W/w foldery-składanki są dostępne w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej. Obecnie w trakcie przygotowywania są kolejne:
	„Powiat Gnieźnieński na Szlaku Piastowskim”

„Architektura drewniana”
„Pałace i dworki”
„Rolnictwo w Powiecie Gnieźnieńskim”
Docelowo wszystkie wspomniane foldery mają stanowić cykl wydawniczy. Ich tematyka odpowiada na zapotrzebowanie jakie składają osoby zainteresowane przyjazdem do Powiatu Gnieźnieńskiego.
Jednocześnie w ostatniej fazie przygotowań są trzy foldery w formacie B5:
	„Powiat Gnieźnieński’’ – ogólne informacje o powiecie

„Informator gospodarczy” – zawierający informację na temat sytuacji gospodarczej w powiecie, wzbogaconą danymi statystycznymi, przykłady firm, które dotychczas zainwestowały w powiecie (firmy z kapitałem zagranicznym), ofertę inwestycyjną poszczególnych gmin oraz prezentację laureatów konkursu „Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego”
„Informator turystyczny” – publikacja zawierająca bazę teleadresową podmiotów działających w branży turystycznej (m.in. hotele, restauracje, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki rekreacyjne, kąpieliska, muzea, ośrodki kultury i in.). Udział podmiotów w tym przedsięwzięciu dla w/w podmiotów jest bezpłatny
W swoich zasobach Wydział Promocji i Rozwoju posiada również „Mapę Powiatu”. Trzecie wznowienie mapy jest planowane na początku przyszłego roku. Pod koniec roku 2003 będzie ponadto wydana „Mapa obrazkowa Powiatu Gnieźnieńskiego” ilustrująca największe atrakcje Ziemi Gnieźnieńskiej.  
Wszystkie w/w publikacje są przygotowywane przez pracowników Wydziału PR, w szczególności Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej. Ponadto zawartość ich jest konsultowana z członkami gnieźnieńskiego oddziału PTTK oraz historykami. Nie rzadko osoby te współuczestniczą w przygotowaniu różnego typu materiałów promocyjnych. 
O tym, ze materiały promocyjne są bardzo potrzebne może świadczyć fakt, 
iż wiele podmiotów i osób indywidualnych zwraca się z prośbą o ich otrzymanie. Dla przykładu podano poniżej  podmioty, które cyklicznie zwracają się z taką prośbą:
   
	Jednostka Wojskowa w Powidzu dla żołnierzy z sojuszu NATO uczestniczących w manewrach

Stowarzyszenie  „PROMYK” w Gnieźnie
Gminy Powiatu Gnieźnieńskiego
Szkoła Muzyczna w Gnieźnie
Sekcja Prewencji Policji w Gnieźnie
Nadleśnictwo  Gniezno
Oddział PTTK w Gnieźnie
Szkoły 
Urzędy gnieźnieńskie
PCK  O/Gniezno
Młodzieżowy Dom Kultury
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego 
Znaczna ilość materiałów promocyjnych wydawana jest podczas imprez targowych, w których promowany jest Powiat Gnieźnieński. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Promocji i Informacji w Poznaniu wiele materiałów przesyłanych jest na imprezy targowe odbywające się poza granicami kraju, w których Powiat Gnieźnieński nie bierze czynnego udziału.


III.A.7
Multimedialna promocja powiatu
Wykonawca: Wydział Promocji i Rozwoju
Budżet : 2002	12.600 zł.
	    2003 	  6.100 zł. 



Prezentacje multimedialne to obecnie jeden z najefektywniejszych sposobów reklamy. Przy ich przygotowaniu stosuje się nowoczesne technologie pozwalające na łączenie takich elementów, jak np. tekst, grafika, animacja, dźwięk, wideo jak również prezentacje na płytach CD. Zastępuje ona standardowe formy promocji
i prezentacji, jak na przykład foldery, katalogi itp.. Umożliwia to również zapisanie olbrzymiej ilości informacji i natychmiastowy do niej dostęp poprzez zastosowanie CD. Przybierać może formę wizytówki filmu reklamowego lub strony internetowej.
Do multimedialnej prezentacji potrzebny jest ponadto odpowiedni sprzęt umożliwiający pokaz promocyjny. Potencjalny „zainteresowany”, będzie mógł na monitorze korzystać z prezentacji, w której wyczerpująca informacja współgra 
z ruchomym obrazem, muzyką, głosem i oprawą graficzną. 
W tym celu w roku 2002 zakupiono sprzęt (telewizor + magnetowid + DVD), który  umożliwia nie tylko odtwarzanie prezentacji w urzędzie, ale również na wszelakich targach i wyjazdach promocyjnych. 
W roku 2002 został ponadto opracowany materiał promocyjny – płyta CD 
pt.: „Polska zaprasza”,  na której znalazły się informacje dot. Powiatu Gnieźnieńskiego. Płyta została przygotowana specjalnie na  Międzynarodowe Targi Turystycznych w Berlinie
W związku z chęcią udokumentowania wydarzeń w odległych miejscach (m.in. wyjazdy do partnerów zagranicznych, targi zagraniczne i krajowe) z udziałem Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2003 zakupiono kamerę cyfrową.
	Został również przygotowany film promocyjny pt. „Powiat Gnieźnieński 
na Szlaku Piastowskim”.
Warto podkreślić, ze niejednokrotnie multimedialne artykuły promocyjne 
są wypożyczane na pisemną prośbę szkołom i innym zainteresowanym podmiotom, nie rzadko spoza terenu powiatu.  



III.A.8 
Utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej 
Wykonawca: Wydział Promocji i Rozwoju
Budżet : 2002	1.712 zł. 
2.079 zł.

W dniu 8 lipca 2003 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego Organizację Turystyczną „Szlak Piastowski”. Tym samym rozpoczął się byt prawny Lokalnej Organizacji Turystycznej. Rejestracja organizacji jest ukoronowaniem kilkuletniej pracy i zaangażowania władz Powiatu Gnieźnieńskiego mającej na celu zintegrowanie środowiska branży turystycznej oraz samorządów lokalnych w celu wypromowania wielkiej atrakcji Szlaku Piastowskiego 
i regionu gnieźnieńskiego. 
Pierwsze spotkanie członków założycieli odbyło się w dniu 21 lutego br. Spotkanie zostało zainicjowane przez władze Powiatu Gnieźnieńskiego. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej w osobach Andrzej Kozłowski – Prezes oraz Rafał Szmytke – Dyrektor Departamentu Promocji, a także przedstawiciele samorządu województwa wielkopolskiego: Ewa Przydrożny 
z Wielkopolskiego Ośrodka Promocji i Informacji,  Andrzej Kaleniewicz 
z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego oraz Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski.
Organizację Turystyczną „Szlak Piastowski” utworzyły 24 podmioty, wśród których są samorządy, podmioty komercyjne i organizacje z tzw. sektora non profit oraz osoby fizyczne. Obecnie organizację reprezentuje Komitet Założycielski 
w osobach: Telesfor Gościnak jako Przewodniczący (członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego), Bogusław Rzyski (Prezes PTTK o/ Ziemi Gnieźnieńskiej) oraz Dariusz Jankowski (z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno). Siedzibą dla nowo powołanej organizacji jest Gniezno. 
W dniu 29 października br. planowane jest spotkanie członków założycieli 
w celu wyboru  zarządu stowarzyszenia oraz komisji rewizyjnej. 
Podstawą działania dla Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” jest ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (DZ.U. z 1990 r., 
nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999 roku (DZ.U. nr 62, poz. 689 z późn. zm.).
Głównymi zadaniami, którymi zajmie się Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” są: integracja społeczności lokalnej, tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych, promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, kształcenie kadry działającej w turystyce oraz gromadzenie 
i aktualizacja informacji o wszelkich atrakcjach turystycznych.
Szlak Piastowski jest najpopularniejszym szlakiem turystycznym 
w Wielkopolsce , a może i w Polsce. Główna trasa szlaku prowadzi od Poznania, przez Pobiedziska, Ostrów Lednicki, Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Kruszwicę do Inowrocławia. Trasy boczne szlaku wiodą ponadto: na południe przez Kostrzyn, Giecz, Czerniejewo do Gniezna, na północ przez Rogowo, Gąsawę, Biskupin, Wenecję, Żnin, Lubostroń, Barcin i Pakość do Inowrocławia, na południe przez Orchowo do Strzelna, na północ – z Mogilna przez Dąbrowę do Biskupina.
Dzięki skupieniu działań wielu podmiotów w jednej instytucji, jaką jest Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”, zostaną skoordynowane wszystkie działania w zakresie promocji szlaku oraz organizacji wszelkiego typu przedsięwzięć odbywających się na trasie szlaku. 
Podstawą działania stowarzyszenia będą oczywiście składki ponoszone przez członków. Będą one jednak zróżnicowane ze względu na rodzaj podmiotu i ustalone na takim poziomie, aby dać wszystkim zainteresowanym szansę na wstąpienie 
do organizacji. Wysokość składek ustalą członkowie stowarzyszenia.
Jeśli chodzi o składkę, którą będzie miał ponosić Powiat Gnieźnieński 
to będzie ona prawdopodobnie oscylowała wokół 10 gr. od mieszkańca. 
Aby jednak Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” mogła w praktyce zrealizować wszystkie założone cele warunkiem koniecznym jest udział silnej reprezentacji podmiotów działających w branży turystycznej na trasie szlaku (przede wszystkim samorządy, hotele, restauracje, ośrodki wypoczynkowe itp.).  
W związku z powyższym została podjęta zintegrowana  akcja informacyjna 
na temat nowo powołanej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”. Informacje 
na ten temat zostały rozesłane do wszystkich mediów na Szlaku Piastowskim – od Poznania do Inowrocławia. Ponadto informacja o powołaniu nowej lokalnej organizacji turystycznej pojawiła się również na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej www.pot.gov.pl. 



III.A.9
Kształcenie kadry do wykonywania przedsięwzięć o charakterze turystycznym.
Wykonawca: Powiatowy Urząd Pracy, PTTK O/Gniezno
Budżet : 2002	   -
0 zł. 



Projekt odpowiada na zapotrzebowanie w zakresie przygotowania odpowiedniej  kadry do działań podejmowanych w zakresie turystyki. Projekt jest realizowany od roku 2003.
W ramach niniejszego projektu realizowany jest 120 godzinny kurs pilotów wycieczek oraz 3-dniowe zajęcia praktyczne w terenie. W kursie uczestniczy 
11 bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz 10 osób zaproszonych do udziału w kursie przez PTTK. Osoby biorące udział w szkoleniu 
za pośrednictwem PUP-u nie ponoszą  z tego tytułu żadnych opłat.
Zakres tematyczny kursu obejmuje następujące zagadnienia:
	Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie – 6 godz.

Technika obsługi grup. Turystyka przyjazdowa do Polski. Turystyka wyjazdowa z Polski – 34 godz.
Geografia turystyczna – 24 godz.
Struktura polityczno-społeczno-ekonomiczna kraju i świata – 10 godz.
Przepisy prawne w turystyce – 10 godz.
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia oraz mienia turystów – 14 godz. 
Pilot a grupa – 18 godz.
Zajęcia praktyczne (tj. wycieczka krajowa lub zagraniczna z minimum jednym noclegiem w obiekcie hotelowym) – 20 godz. 
Zajęcia z uczestnikami kursu prowadzą przewodnicy gnieźnieńskiego oddziału PTTK.  Wartym podkreślenia jest fakt, iż uczestnicy szkolenia przeszli wstępną weryfikację pod kątem zainteresowań i wiedzy ogólnej z zakresu turystyki oraz informacji na temat Powiatu Gnieźnieńskiego.
Program szkolenia kandydatów na pilotów wycieczek jest realizowany 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. nr 72, poz.752). 
 



III.A.10
Wsparcie i promocja Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej jako atrakcji turystycznej Powiatu Gnieźnieńskiego
Wykonawca: Wydział Komunikacji i Dróg, Towarzystwo Miłośników Gniezna – Sekcja Kolejki Wąskotorowej 
Budżet : 2002	           -
              2003                   0 zł.


Projekt został dopisany do Strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 2 październiku br. i jest to najświeższy projekt będący w trakcie realizacji. 
	W ramach projektu do końca br. zostanie przekazana dotacja na rzecz Towarzystwa Miłośników Gniezna -  Sekcji Kolejki Wąskotorowej w wysokości 14.500 zł. Kwota ta została pozyskana przez TMG  w wyniku sprzedaży części niesprawnego taboru kolejowego za złom.




III.B.1
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
Wykonawca: Wydział Promocji i Rozwoju 
Budżet : 2002	           80.483 zł.
    2003                     65.363 zł. 


Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej zostało utworzone w kwietniu 2001 r. w celu obsługi turystów odwiedzających nasz powiat, a także z myślą 
o promocji turystycznej regionu. 
PCIT funkcjonuje w ramach Wydziału Promocji i Rozwoju. Centrum ma swoja siedzibę przy ulicy Tumskiej 12. 
PCIT jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-17.00, 
a w sezonie tj. od początku maja do końca października również w soboty 
w godzinach od 10.00-14.00. Nie są to oczywiście ściśle stałe godziny otwarcia Centrum – wpływ na to ma nasilenie ruchu turystycznego w danej chwili. Centrum jest również otwarte podczas tzw. długich weekendów, kiedy to właśnie odnotowuje się zwiększone zapotrzebowanie na  informację turystyczną. 
Oprócz bieżącej obsługi ruchu turystycznego – turystów indywidualnych 
i zbiorowych z kraju i zza granicy – pracownicy PCIT zajmują się:
	obsługą zainteresowanych osób z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego

udzielaniem fachowych porad w dziedzinie turystyki regionalnej 
i ogólnopolskiej
redagowaniem informatorów i folderów w ramach działalności Wydziału Promocji i Rozwoju
zbieraniem i przetwarzaniem danych turystycznych 
sprzedażą nie zarobkową wszelkiego rodzaju materiałów informacyjno-turystycznych, takich jak: mapy, foldery, informatory, przewodniki itp.
obsługą stanowisk targowych na różnego typu wystawach i targach turystycznych, na których obecny jest Powiat Gnieźnieński
promocją powiatu podczas wszelkich imprez powiatowych i regionalnych 
Pracownicy Centrum wykonują ponadto inne zadania, zlecane przez Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju.
Ilości obsłużonych klientów indywidualnych i grupowych w roku 2002 i 2003 (do końca września br.) przez pracowników Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej przedstawiają poniższe wykresy:     
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Ruch turystyczny w latach 2001-2003 (dane pracowników PCIT):
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III.C.2
Wytyczanie nowych szlaków turystycznych
Wykonawca: PTTK O/Ziemi Gnieźnieńskiej
Budżet : 2002                      0 zł.  
              2003                      0zł.



Nowe szlaki turystyczne wpływają niewątpliwie na uatrakcyjnienie pobytu przybywającym turystom z kraju i zza granicy stając się jednocześnie kolejną atrakcją turystyczną naszego regionu. 
Nowe szlaki  turystyczne w poszczególnych gminach Powiatu Gnieźnieńskiego - zostały  wytyczone ze względu na rosnące zapotrzebowanie 
na turystykę pieszą, rowerową oraz ze względu na docenienie i wyeksponowanie zabytków kultury, pomników przyrody oraz terenów rekreacyjnych dotychczas rzadko odwiedzanych przez turystów a bardzo często też nie znanych przez mieszkańców naszego Powiatu.
 W roku 2003 przewodnicy oraz osoby związane i działające przy  PTTK o/Gniezno odwiedzały miejsca, gdzie miały zostać poprowadzone poszczególne szlaki turystyczne. Mając na uwadze zróżnicowanie wiekowe turysty oraz jak największą atrakcyjność terenu wyznaczyły szlaki turystyczne, m.in. w Gminie  Kłecko i  Łubowo.




III.C.3 
Rozwój sportu w powiecie – poradnia sportowa
Wykonawca: Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia
Budżet : 2002             18.000zł. 
              2003                     - 

Projekt był realizowany w roku 2001 i 2002. W roku 2003 z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie powiatu projekt został skreślony. 
Poradnia miała na celu finansowanie świadczeń medycznych dla mieszkańców powiatu – głównie młodzieży aktywnej sportowo, biorącej udział 
w zawodach sportowych.
Dzięki poradni, która mieściła się przy gnieźnieńskim ZOZ- ie młodzież nie musiała odbywać badań w Poznaniu. W roku 2002 wykonano w ramach tego projektu 600 usług. Kwota za jedną poradę wynosiła 600 zł. 



III.C.5
Organizacja imprez cyklicznych Powiatu Gnieźnieńskiego
Wykonawca: organizatorzy imprez o charakterze kulturalnym
Budżet : 2002                  - 
              2003               9.650 zł.



Projekt został dopisany do Strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2003. W jego ramach udało się jak dotychczas zrealizować dwa koncerty jazzowe 
z udziałem takich gwiazd jak: Jan Ptaszyn Wróblewski oraz Tomasz Stańko. Koncerty odbyły się w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie. 
Ponadto w lipcu br. powiat był współorganizatorem XVII Światowego Sejmiku Działaczy Polonijnych PKOL. W dniu 24 lipca uczestnicy sejmiku wizytowali Powiat Gnieźnieński.
	XVII Światowy Sejmik Działaczy Polonijnych PKOL odbywał się pod honorowym patronatem Marszałka Senatu prof. Longina Pastusiaka. Komitetowi Honorowemu przewodniczył  Marszałek Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak, a w jego skład wszedł m.in. Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski.
	Przez sześć dni uczestnicy sejmiku reprezentujący środowisko polonijne 
z kilku kontynentów (25 państw) dyskutowali o rozwoju polskiego sportu olimpijskiego, a także o roli Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Fundacji Olimpijskiej, o udziale i znaczeniu olimpijczyków w promocji ruchu olimpijskiego oraz o kierunkach działalności polonijnego ruchu olimpijskiego przed i po Igrzyskach Olimpijskich w Atenach.
	Oprócz obrad plenarnych i dyskusji w komisjach problemowych w programie sejmiku znalazł się również czas na poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych Wielkopolski.
	„Stąd nasz ród” – takie motto przyświecało dniu gnieźnieńskiemu. 
W programie wizyty znalazły się takie punkty jak: Katedra Gnieźnieńska, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Aula I LO – tzw. sala sejmowa, Kolegium Europejskie, Wielkopolski Park Etnograficzny oraz wyspa na Ostrowie Lednickim. 
	Dla gości sejmiku gospodarze ziemi gnieźnieńskiej przygotowali biesiadę ludową. Oprócz smakowitego wielkopolskiego jadła na gości czekały i inne atrakcje. Wieczór umilała kapela ludowa, a atmosferę podnosili gnieźnieńscy wojowie, którzy prezentowali sztukę walki oraz zachęcali do udziału w średniowiecznych konkurencjach sportowych.
W Gnieźnie uczestników sejmiku powitał Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski, mówiąc: „(...) Powiat Gnieźnieński charakteryzuje się dobrze rozwiniętą turystyką,  wysoko dochodowym rolnictwem oraz dobrym poziomem bazy edukacyjno – kształceniowej. Władze powiatu kładą również nacisk na rozwój małej 
i średniej przedsiębiorczości. Nie zapominamy jednak i o innych sferach życia społecznego. Dużo uwagi i działań kierujemy również na sprawy sportu w powiecie. Uważamy bowiem, iż poprzez sport można w aktywny sposób wpływać na wychowanie, szczególnie młodego pokolenia, ucząc zasad tolerancji, wzajemnego zrozumienia i przyjacielskiej rywalizacji. (...) O naszym zaangażowaniu na rzecz rozwoju sportu w powiecie niech świadczą działania, które od wielu lat są podejmowane przez władze Powiatu Gnieźnieńskiego. Jako pierwsi w Polsce przyjęliśmy strategię rozwoju kultury fizycznej. Sport w powiecie był tematem głównym jednej z sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. W ramach strategii kładziemy olbrzymi nacisk na budowę nowych obiektów sportowych. Dziś mieliście Państwo okazję obejrzeć kompleks sportowy przy II Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie – najnowszą inwestycję powiatu. Ponadto co roku, dzięki dobrej współpracy władz powiatu i gmin, modernizowanych jest wiele obiektów sportowych. Staramy się również dbać nie tylko o obiekty sportowe, ale także doceniamy pracę lokalnych sportowców, trenerów i działaczy sportowych. Starosta co roku przyznaje stypendia dla wyróżniających się  sportowców oraz nagrody finansowe dla wyróżniających się nauczycieli wychowania fizycznego pracujących we wszystkich typach szkół Powiatu Gnieźnieńskiego. Władze powiatu, dbając o właściwy rozwój sportu, zlecają wiele zadań i udzielają dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej. Ponadto przekazujemy dodatkowe środki finansowe dla stowarzyszeń za zdobyte punkty 
we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Sportowcy reprezentujący Powiat Gnieźnieński podczas zawodów o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim mogą również liczyć na pomoc finansową ze strony władz powiatu. Wszystkie te działania oraz zaangażowanie wielu osób w rozwój sportu na terenie naszego powiatu powoduje, że gnieźnieńscy sportowcy osiągają coraz lepsze wyniki 
w rywalizacji sportowej na poziomie mistrzostw Polski. Możemy się pochwalić osiągnięciami 
w wielu dyscyplinach sportu, takich jak: żużel, hokej na trawie, lekka atletyka (szczególnie jeśli chodzi o biegi długodystansowe), triathlon, koszykówka, tenis stołowy, piłka nożna i piłka ręczna. W powiecie bardzo aktywnie uprawiane jest również jeździectwo.(...)”
Słowa podziękowania za zaproszenie i gościnne przyjęcie na ziemi, będącej kolebką państwa polskiego, w imieniu wszystkich uczestników XVII Światowego Sejmiku Działaczy Polonijnych PKOL wypowiedział prof. Aleksander Ronikier, Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Do podziękowań przyłączyli się Starościna Sejmiku Magdalena Berg (ze Szwecji) oraz Starosta Sejmiku Jerzy Maciejak (z Australii).

Docelowo projekt zakłada organizację stałych co roku powtarzanych imprez, nad którymi patronat będzie sprawowało Starostwo. Najważniejszą ma być impreza nawiązująca do historii miasta i powiatu pt. „Ucztowanie Ottońskie – średniowieczna impreza plenerowa”.  Przedsięwzięcie w założenia ma się odbywać w jeden 
z czerwcowych weekendów. Projekt imprezy został zgłoszony do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z nadzieją na otrzymanie dofinansowania 
ze środków unijnych. 



III.D.1 
Budowa tras rowerowych
Wykonawca: Powiatowy Zarząd Dróg
Budżet : 2002	   0  zł. 
               2003            0 zł.


W roku 2002 i 2003 nie wybudowano nowych tras rowerowych. Ostatnia ścieżka rowerowa została położona na terenie kompleksu leśnego w okolicy 
ul. Pustachowskiej do ul. Sosnowej w m .Cielimowo. 




III.D.3
Modernizacja drogi powiatowej nr 32303 (Murowana Goślina) gr. pow. – Karczewo odcinek: Kiszkowo – Dąbrówka Kościelna
Wykonawca: Powiatowy Zarząd Dróg
Budżet : 2002	     -
               2003            0 zł.



Droga Nr 32303 Murowana Goślina gr. pow, Karczewo jest drogą powiatową łączącą Powiat Gnieźnieński z Powiatem Poznańskim. Na odcinku Kiszkowo – Dąbrówka Kościelna jest drogą nienormatywną o szer. 4,0 m do 4,5 m. Na w/w odcinku planowane jest wykonanie poszerzenia do szer. 5,5 m, a w m. Dąbrówka Kościelna wzdłuż krawężników poszerzenie do szer. 6,0 m przez co poprawi się warunki techniczne drogi oraz płynność przejazdu pojazdów. Wykonanie modernizacji pozwoli uniknąć bieżących remontów drogi.  
Projekt jest w trakcie realizacji. 
Modernizacja drogi poprawi niewątpliwie bezpieczeństwo przejazdu pojazdów mechanicznych, przyczyni się do podniesienia standardu komunikacyjnego oraz poprawi dojazd do: Urzędów Gmin, szkół, gospodarstw rolnych, Fermę Drobiu S.A. , Nadleśnictwa Łopuchówko, działek rekreacyjnych , zakładów pracy,.
Zarząd Powiatu złożył wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o środki na budowę drogi z programu „SAPARD”  w roku 2004.   




III.D.4
Modernizacja drogi powiatowej nr 32439 Mieleszyn – Karniszewo – Kłecko 
Wykonawca: Powiatowy Zarząd Dróg
Budżet : 2002	     -
               2003            0 zł.



Droga Nr 32439 Mieleszyn – Karniszewo – Kłecko jest drogą powiatową łączącą gminy Mieleszyn i Kłecko. W roku 2003 budowa drogi została zakończona.
Zarząd Powiatu otrzymał promesę z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na budowa drogi z programu „SAPARD”.  
	Do chwili obecnej powiat nie otrzymał jednak zwrotu poniesionych kosztów na budowę w/w drogi. 
	Koszt ogólny budowy drogi to: 1.397.684 zł., z czego 500.000 zł. zostało przekazane z Ministerstwa Infrastruktury w wyniku uruchomienia 10% rezerwy – subwencji drogowej, 364.694 zł. – to kwota wnioskowana z programu „SAPARD”, a reszta środków pochodzi z budżetu powiatu.




III.D.5
Modernizacja drogi powiatowej nr 05774  Palędzie Dolne – Kruchowo
Wykonawca: Powiatowy Zarząd Dróg
Budżet : 2002	     -
               2003            0 zł.


Droga Nr 05774  Palędzie Dolne – Kruchowo jest drogą powiatową łączącą Powiat Gnieźnieński z Powiatem Mogileńskim oraz łączy województwo Wielkopolskie z Kujawsko – Pomorskim. Jest to droga mocno zniszczona, nawierzchnia mocno spękana.
Droga ma być modernizowana w roku 2004. 



III.D.6
Modernizacja drogi powiatowej nr 32355 Zakrzewo – Olekszyn
Wykonawca: Powiatowy Zarząd Dróg
Budżet : 2002	     -
               2003            0 zł.


Droga Nr 32355 Zakrzewo – Olekszyn jest drogą powiatową łączącą gminy Kłecko i Kiszkowo. Przez modernizację poprawi się warunki techniczne drogi ponieważ w obecnym stanie droga jest zniszczona, nawierzchnia spękana.
Droga ma być modernizowana w roku 2004. 
W roku bieżącym Marszałek Województwa Wielkopolskiego przekazał kwotę 20.000 zł. na przygotowanie dokumentacji technicznej. Kwota ta została wykorzystana w całości. 


IV.A.2 
Przygotowanie mieszkańców powiatu do wstąpienia do Unii Europejskiej – cykl szkoleń
Wykonawca: Specjalista ds. Integracji Europejskiej i współpracy zagranicznej, Wydział Promocji i Rozwoju 
Budżet : 2002	   0 zł. 
    2003   14.901 zł.

Projekt był realizowany w roku 2003, w związku z przeprowadzonym w dniach 7-8 czerwca referendum unijnym. Zarząd Powiatu w kwietniu przyjął koncepcję przygotowania mieszkańców powiatu przed referendum, na którą składały się kompleksowe działania informacyjno-szkoleniowe. W ramach przyjętego harmonogramu działań został opracowany program szkoleń dla mieszkańców powiatu.  

	Dla rolników. 
	Szkolenia dla rolników odbyły się w dniach od 23 kwietnia do 9 maja br. Szkolenia odbywały się na terenie każdej gminy na terenie powiatu. Spotkania zorganizował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego. Udział w spotkaniach wzięli pracownicy: Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz KRUS –u. Tematyka poruszana na spotkaniach dotyczyła:  wspólnej polityki rolnej, dopłat bezpośrednich w rolnictwie obowiązujące po przystąpieniu Polski do UE (system uproszczony), limitów  produkcyjnych w rolnictwie dla Polski określających skalę produkcji 
na poszczególnych rynkach rolnych, funduszy strukturalnych  obowiązujących  w UE oraz rent strukturalnych.
	Dla przedsiębiorców.
Szkolenia dla przedsiębiorców na zlecenie Starostwa przeprowadziła Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. Tematem szkolenia byli  „Mali i średni przedsiębiorcy w Unii Europejskiej”. Szkolenie „Mali i średni przedsiębiorcy w Unii Europejskiej” miało na celu w sposób przejrzysty i przystępny nakreślić najważniejsze aspekty istotne dla polskich małych i średnich przedsiębiorców 
w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Poruszone tematy obrazowały polskie i unijne przepisy, równocześnie starając się pokazać istniejące różnice i kierunki, w których nastąpią zmiany prawne. Szkolenie to miało na celu wskazać przedsiębiorcom, w jaki sposób przygotować się do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. 
W ramach spotkań z przedsiębiorcami odbyły się zajęcia z następującej tematyki: 
	Polityka Unii Europejskiej wobec MSP (mali i średni przedsiębiorcy 
w krajach Unii Europejskiej, polityka UE wobec MSP, funkcjonowanie Jednolitego Rynku UE – cztery swobody, euro – waluta UE, system podatkowy w UE)

Instytucje i programy pomocowe dla MSP (międzynarodowe instytucje finansowe i organizacje gospodarcze w UE, pomoc państwa dla przedsiębiorstw w ramach UE, instytucje i programy pomocowe oferujące wsparcie małym i średnim przedsiębiorcom, możliwość pozyskania partnera na rynku unijnym)
Normy i certyfikaty w Unii Europejskiej (polskie towary na Wspólnym Rynku – normy i certyfikaty w Polsce i w UE, oznaczenie CE warunkiem eksportu wyrobów do UE, ogólne bezpieczeństwo produktu i odpowiedzialność za produkt wadliwy)
	Dla nauczycieli i młodzieży.
Podobnie zostały przeprowadzone spotkania informacyjne dla młodzieży 
i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Szczególny nacisk został położony na odpowiednie poinformowanie młodzieży starszej, mogącej brać udział w referendum.  
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu zorganizował spotkania dla młodzieży w Auli 
I Liceum w Gnieźnie oraz w hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego 
w Gnieźnie. Spotkania te były jednocześnie okazją do rozmowy z członkami Forum Pro Europa - złożonej z autorytetów lokalnych (naukowcy, przedstawiciele kościoła, życia gospodarczego, działacze społeczni, politycy lokalni, przedstawiciele mediów)  w celu propagowania przez te osoby idei wstąpienia Polski do struktur unijnych.
Ponadto  w hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie odbyła się zabawa sportowa „Euro-igrce 2003". Nad imprezą patronat sprawował Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski. W zawodach brały udział reprezentacje 9 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego. Głównym założeniem imprezy było podniesienie wiedzy w zakresie problematyki integracji z Unią Europejską, podniesienie sprawności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia, propagowanie nowego stylu spędzania wolnego czasu.  W skład reprezentacji każdej szkoły weszli uczniowie posiadający elementarną wiedzę na temat problematyki unijnej, charakteryzujący się jednocześnie sprawnością fizyczną. Uczniowie 
na przemian startowali w prostych konkurencjach rekreacyjnych oraz quizie dotyczącym wiedzy z zakresu prawa europejskiego, integracji z UE, języków obcych, wiedzy ogólnej o krajach UE. Pytania i zadania nie były przygotowane na wysokim poziomie trudności, chodziło bowiem o wspólną zabawę. W ostatecznej klasyfikacji zwyciężyła drużyna I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie., II miejsce zajęło 
II Liceum Ogólnokształcące z Gniezna. a na III miejscu znalazła się drużyna Liceum Ogólnokształcącego z Trzemeszna. 
	Dla pracowników samorządowych.
Dwugodzinne szkolenie w zakresie konsekwencji wejścia Polski do UE zostało również przygotowane dla pracowników samorządowych Powiatu Gnieźnieńskiego. Szkolenie przygotowali pracownicy Biura Rady. Spotkanie poprowadził Prezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. Jarosław Grobelny. Osoby, które wzięły udział w spotkaniu oprócz ogólnych informacji na temat przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej miały możliwość zadania pytań 
w kwestiach bardziej szczegółowych. 
	Dla rencistów i emerytów.

Ostatnią grupą, dla której zostało  przygotowane specjalne szkolenie na temat UE byli emeryci i renciści.  Specjalne spotkanie na temat szans i zagrożeń związanych 
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej odbyło się w dniu 21 maja 
w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie. Zaproszenie otrzymały organizacje emerytów i rencistów oraz członkowie klubów seniora. Spotkanie zorganizował Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia. 

	Oprócz szkoleń adresowanych do mieszkańców powiatu została również przeprowadzona akcja informacyjna na temat odbywającego się referendum unijnego poprzez media. Artykuły na ten temat pojawiły się w prasie lokalnej (Przemiany na Szlaku Piastowskim, Nasz Gnieźnieński Tydzień) oraz w Telewizji Gniezno. Na dwa tygodnie przed referendum codziennie przed „Obiektywem” 
o godz. 20.00 i 22.00 pojawiały się spoty reklamowe poświęcone tematyce przyszłego członkostwa Polski w UE. Do udziału w nich zostały zaproszone lokalne autorytety i działacze. 
	O odpowiednim przygotowaniu mieszkańców powiatu do referendum może świadczyć jego wynik. W Powiecie Gnieźnieńskim odnotowano frekwencję na poziomie 61,21%. Za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej opowiedziało się 76,1% głosujących. Dezaprobatę wyraziło 23,9% osób biorących udział 
w referendum.



IV.A.3
Klub Filmu Europejskiego
Wykonawca: Wydział Promocji i Rozwoju, Kino „PIAST”
Budżet : 2002	 8.800 zł. 
8.572 zł. 


	Klub Filmu Europejskiego to przedsięwzięcie rozpoczęte w 2001 roku realizowane przez Starostwo Powiatowe we współpracy z kinem „Piast”. W roku 2001 wyświetlono 15 filmów. Często były to tematyczne cykle, np.: kino Larsa von Triera, kino Roberta Altmana, Zaduszki Filmowe i in. Na początku 2002 roku 
ze względów finansowych zaniechano projekcji, ale ze względu na liczne sygnały (poprzez media, a także osobiście) tych, którzy uczestniczyli w seansach, postanowiono wrócić do pomysłu. 
	Klub działał więc od początku kwietnia 2002 r. Dzięki działaniom KFE mieszkańcy powiatu mieli okazję zobaczyć najlepsze filmy reżyserów z krajów Unii Europejskiej,  poznać kulturę oraz poetykę twórców, których filmy w repertuarze kina „Piast” były raczej nieobecne. 
	W latach 2001 – 2002 seanse odbywały się co dwa tygodnie, w poniedziałek, o godzinie 20.00. Wstęp na seanse był bezpłatny. Promocję KFE aktywnie wpierały media.  
	Na przełomie 2002/2003 r. ponownie zaprzestano realizować projekt 
ze względu na problemy z utrzymaniem kina przez ówczesnego właściciela. Ostatecznie na jakiś czas kino zostało zamknięte.
	Klub Filmu Europejskiego ruszył po raz kolejny z chwilą, gdy zjawili się nowi właściciele i kino zostało ponownie otwarte.  
Oficjalna inauguracja  KFE nastąpiła w dniu 27 marca br. filmem „Edi”. Do Gniezna przyjechał specjalnie na tą okoliczność Henryk Gołębiewski – odtwórca głównej roli. 
Projekcje filmów w ramach KFE odbywają się w każdy czwartek zwykle 
o stałych godzinach 18.00 i 20.15. Często sensom towarzyszą znane osobistości 
ze świata filmu – aktorzy, reżyserzy, krytycy filmowi. Cena biletu wstępu na projekcję wynosi 4 zł. 
W roku 2003 pasjonaci kina mieli możliwość obejrzeć m.in. takie filmy jak: „Edi”, „Pianista”, Porozmawiaj z nią”, Billy Eliot”, „Moulin Rouge”, „Elinng”, „Lautrec”, „Chopin – pragnienie miłości”, „Frida”, „Kocha nie kocha”, „Solaris”, „Zakochany Szekspir”, „Dług” oraz „Godziny”. 
Spotkania w ramach Klubu Filmu Europejskiego były również okazją 
do osobistego poznania i rozmowy z takimi osobami jak: ze wspomnianym już Henrykiem  Gołębiewskim, a także krytykiem filmowym i dyrektorem Warszawskiego Festiwalu Filmowego – Stefanem Laudynem oraz z krytykiem - Tomaszem Wyszczelskim.
Klub filmu to integracja europejska „inaczej”, a więc poprzez sztukę, przybliżenie problemów krajów 15 i ich mieszkańców. Projekcje cieszą się dużą popularnością – każdy wieczór filmowy to pełna sala widzów. 
Warto pokreślić, że poprzez niniejszy projekt Starostwo przyczynia się 
do tego, iż w Gnieźnie i 141 tys. powiecie kino jednak funkcjonuje, co niewątpliwie wpływa na podniesienie atrakcyjności kulturalnej miasta i powiatu. 



IV.A.4
Spotkania fotograficzne
Wykonawca: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Budżet : 2002	      172 zł.
	    2003 	    1.876 zł.

Tematyka przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej była również  tematem przewodnim konkursu Euro-Pstryk zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. 
Konkurs był adresowany do wszystkich mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego, szczególnie do amatorów, w trzech kategoriach: 
	„Uchwyć chwilę", (zdaniem autora ważny, przełomowy moment dla Polski 
w tworzeniu drogi do UE ), 

„Twarz która mówi", (pełna dowolność interpretacyjna autora zdjęcia), 
„Duet," (znaleziona stara fotografia w uzasadnionym przez autora duecie 
ze zdjęciem zrobionym dzisiaj);
Jury konkursu wyłoniło następujących zwycięzców w poszczególnych kategoriach: w kategorii „Uchwyć chwilę": 1. miejsce: Grzegorz Czekała, 2. miejsce: Krzysztof Łukasik, 3. miejsce: Henryk Maćkowiak ; w kategorii „Twarz, która mówi":  1. miejsce: Grzegorz Reszko, 2. miejsce: Dariusz Kozłowski , 3. miejsce: Krzysztof Łukasik oraz w kategorii „Duet":  1. miejsce: Roman Górczak i Michał Michałowski 
Jury postanowiło również przyznać nagrodę specjalną dla Świetlicy Środowiskowej „Dzieci z Chmur" z Gniezna za pracę zbiorową w kategorii „Twarz, która mówi". 
Laureaci konkursu „Euro-Pstryk" otrzymali nagrody w postaci sprzętu fotograficznego, które w imieniu Zarządu Powiatu w dniu 1 lipca br. przekazał członek zarządu ds. oświaty, kultury i sportu Telesfor Gościniak. 
Konkurs fotograficzny był jednym z elementów programu przygotowanego przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie odpowiedniego przygotowania mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego do udziału w referendum unijnym. 



IV.A.5
Punkt informacyjny o Unii Europejskiej
Wykonawca: Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej (GARG) 
Budżet : 2002	   6.072 zł. 
	    2003 	6.000 zł.


Dnia 18 września  2002 r. dokonano oficjalnego otwarcia Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej. Placówka ta została przekazana Gnieźnieńskiej Agencji rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. 
	Centrum uzyskało status punktu Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich, na podstawie wpisu do bazy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 
w Departamencie Dokumentacji Europejskiej. Umożliwia to gromadzenie publikacji rządowych dotyczących procesów negocjacji Polski z UE, raportów Komisji Europejskiej o stanie przygotowań Polski do integracji.
	Centrum prowadzi skierowaną do mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego wielopłaszczyznową działalność informacyjną, dotyczącą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W celu rozpowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej i integracji Polski z jej strukturami, Centrum podjęło następujące działania:

Działalność informacyjna: 
przekazywanie informacji klientom indywidualnym; klienci Centrum mają różny status, są to: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, studenci, osoby pracujące, właściciele firm, rolnicy, 
a także osoby starsze (emeryci, renciści),
udzielanie informacji klientom instytucjonalnym,

Doradztwo i informacja specjalistyczna: 
udzielanie doradztwa absolwentom i osobom bezrobotnym w kwestii odnalezienia się na europejskim rynku pracy oraz wskazywanie możliwości znalezienia pracy za granicą;
przygotowywanie informacji dla klientów indywidualnych z zakresu szczegółowych zagadnień, np. harmonizacji prawa, programy przedakcesyjne Unii Europejskiej skierowane dla Polski, w szczególności w takich dziedzinach, jak oświata, młodzież, pomoc społeczna, inicjatywy proeuropejskie, ochrona osób niepełnosprawnych,  sprawy gospodarcze,

Udostępnianie materiałów informacyjnych:  
rozdawanie bezpłatnych materiałów i broszur informujących o Unii Europejskiej osobom korzystającym z usług;
wystawianie stoiska Centrum na różnych spotkaniach kulturalnych i imprezach masowych w Powiecie,
opracowanie katalogu stron www - listy 100 portali internetowych traktujących o Unii Europejskiej, procesie integracji Polski z UE, itd.
udostępnienie biblioteki o tematyce europejskiej oraz możliwość skorzystania z czytelni w biurze GARG,
zamieszczenie informacji o tematyce europejskiej na stronach internetowych: www.garg.pl. oraz www.powiat-gniezno.pl.;
uruchomienie bezpłatnej „kawiarenki internetowej” z pięcioma stanowiskami udostępnianymi osobom zainteresowanym konkretną tematyką europejską;

Działalność informacyjno-edukacyjna: 
przeprowadzenie w szkołach Powiatu cyklu lekcji europejskich,
przeprowadzenie w szkołach ponadgimnazjalnych spotkań z cyklu „Młodzi ludzie w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską”,
dotychczas zorganizowano spotkania m.in. z Radą Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu, oraz z Powiatową Radą Młodzieży, Klubem Młodych Europejczyków,
zorganizowano spotkania z konsultantem regionalnym firmy GAWO Prowork, informujące o możliwościach wyjazdu do pracy za granicę w charakterze 
au pair oraz na staże zawodowe,
uczestniczono w projektach edukacyjnych organizowanych w szkołach, jak np.       w debacie w I LO „Unia Europejska a problem ochrony środowiska - obawy                    i nadzieje”

Działalność szkoleniowa:
w ramach kampanii przedreferendalnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie opracowano i przeprowadzono szkolenie „Mały i średni przedsiębiorca w Unii Europejskiej”; szkolenia są kontynuowane do końca 2003 roku;
przeprowadzono także szkolenie „Samorząd terytorialny w Unii Europejskiej” - spotkanie odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie;

Działalność promocyjna:
zaprojektowanie plakatu i opracowanie ulotki promującej Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej;
 informacje o integracji i istnieniu PCIE  zamieszczone są w internecie 
na stronach internetowych GARG-u i Powiatu;
aktywne uczestnictwo w Festynie plenerowym „Ciuchcią do Unii Europejskiej”,
wspólnie z KS Altom w Gnieźnie zorganizowano Festyn „Biegniemy do Unii Europejskiej, który zgromadził wielu  Gnieźnian wokół integracji europejskiej,

Działania na rzecz sektora MSP:
przekazywanie najistotniejszych informacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym informacje o programach Phare 2000 i 2001, Sapard - działanie 4, o organizowanych spotkaniach, seminariach i konferencjach dla przedsiębiorców,
przygotowywanie - w ramach indywidualnych zleceń klientów - ofert współpracy przedsiębiorców z zagranicy, poszukujących w Polsce kooperantów,
zorganizowanie bezpłatnego szkolenia „Mały i średni przedsiębiorca w Unii Europejskiej”,
rozpowszechnianie wiedzy nt. szkoleń organizowanych w celu informowania 
o nowych rozwiązaniach wspierających podnoszenie konkurencyjności polskich MSP w stosunku do partnerów z UE, np. cykl „Twoja firma w Europie”, konferencje UKIE, seminaria w centrach Euro-Info,
opracowanie ulotki „Programy pomocowe - gdzie szukać informacji”
bogata biblioteczka, w której można znaleźć publikacje i materiały przydatne każdemu przedsiębiorcy, jak np. biuletyny „Rynki zagraniczne”, „Euro-Info”, „Wspólnoty Europejskie”, broszury z cyklu „Biblioteczka przedsiębiorcy”;

Działalność na rzecz mieszkańców terenów wiejskich:
organizacja spotkań informacyjnych na temat programu Sapard, działania 4.2,
udział w spotkaniach z rolnikami na terenie gmin Powiatu Gnieźnieńskiego                  z przedstawicielami ODR, Biura Powiatowego ARiMR,
współpraca z Biurem Powiatowym ARiMR,
uczestnictwo w seminariach ARiMR nt. programu Sapard - działania 2 i 3;

Działalność integrująca:

Szkolne Kluby Europejskie
rozpowszechnienie idei tworzenia SKE wśród kadry nauczycielskiej, pomoc                  w zgłoszeniu klubów w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej,
pomoc w odnalezieniu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć europejskich,
podtrzymywanie działań integrujących SKE, działające w Powiecie Gnieźnieńskim poprzez regularne spotkania opiekunów klubów w biurze Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej,
udział w pierwszej części festynu „Biegniemy do Unii Europejskiej, który odbył się dnia 27 kwietnia 2003 r. na gnieźnieńskim Rynku,
prowadzenie profesjonalnej bazy danych Szkolnych Klubów Europejskich działających w szkołach na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, umożliwiającej informowanie opiekunów o spotkaniach, konkursach i innych przedsięwzięciach;

Gminne Punkty Informacji Europejskiej
organizowanie spotkań z pracownikami Gminnych Punktów Informacji Europejskiej, których tematami są wymian doświadczeń, omówienie problemów, na które napotykają konsultanci europejscy,

Młodzież
zainicjowano stworzenie Klubu Młodego Europejczyka, którego członkami są młode osoby z Powiatu Gnieźnieńskiego zainteresowane integracją europejską, podejmowaniem własnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, nawiązaniem kontaktów z młodzieżą z miast partnerskich Gniezna;


Organizacja konkursów:
działalność Proeuropejska w Powiecie Gnieźnieńskim - pod patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego oraz Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego,
konkurs plastyczny „Kraje europejskie okiem nastolatka” pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego,
ufundowano nagrody na poszczególne konkursy z różnych dziedzin organizowane przez szkoły i organizacje w Powiecie;

Współpraca z następującymi instytucjami:
	Regionalne Centra Informacji Europejskiej w Poznaniu, Kaliszu i Koninie,

Centra Euro Info w Warszawie i Kaliszu,
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,
Fundacja im. Roberta Schumana,
Biuro Informacji Rady Europy w Polsce,
Towarzystwo Miłośników Gniezna,
Stowarzyszenie Dom Europejski w Gnieźnie,
Klub Młodych Europejczyków w Gnieźnie,
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
samorządy terytorialne Powiatu Gnieźnieńskiego,
Gminne Punkty Informacji Europejskiej,
Szkolne Kluby Europejskie;




IV.A.6
Konferencja nt. „Europejskie normy emisji zanieczyszczeń do atmosfery”
Wykonawca: Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia
Budżet : 2002	 0 zł.
	   2003           0 zł.



Jak dotychczas konferencja nie odbyła się ani w roku 2002, ani w 2003. Było to spowodowane faktem, iż do tej pory nie zostało wprowadzonych w życie część przepisów wykonawczych w formie rozporządzeń Ministra właściwego 
ds. środowiska w porozumieniu z Ministrem właściwym ds. zdrowia oraz ds. gospodarki. Szczegółowe rozporządzenia wchodzą w życie – komplet unormowań prawnych powinien wejść w życie w roku przyszłym. 
	W wyniku w/w uwarunkowań nie było możliwe kompleksowe przygotowanie 
i przedstawienie całości zagadnienia, nie mając możliwości skorzystania 
ze wszystkich niezbędnych aktów wykonawczych do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska.
	Przewidywany zatem termin przeprowadzenia powyższego seminarium – 
to rok 2004.




IV.A.7 
Modernizacja strony internetowej
Wykonawca: Wydział Promocji i Rozwoju 
Budżet : 2002	 4.300 zł.
3.600 zł. 



W dniu 1 grudnia 2002 roku została uruchomiona nowa strona internetowa Powiatu Gnieźnieńskiego www.powiat-gniezno.pl. Stworzenie jej było spowodowane koniecznością dostosowania strony www do aktualnych wymogów i standardów. 
W związku z niemożnością przebudowy starej strony, konieczne stało się zaprojektowanie i uruchomienie całkowicie nowej witryny. 
Pomysłodawcą i koordynatorem był Wydział Promocji i Rozwoju, natomiast wykonawcą strony była Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. 
Na podstawie umowy, GARG zobowiązał się ponadto do utrzymywania strony. Oznacza to w praktyce, że za zmiany merytoryczne jest odpowiedzialne Starostwo, natomiast GARG zajmuje się jedynie obsługą techniczną strony powiatu.
Osobom tworzącym witrynę internetową powiatu przyświecały następujące założenia:
	Przejrzystość

Aktualizacja - dynamizm
Duży zasób informacji (urzędowych, turystycznych, gospodarczych 
i in.)
Możliwość uzyskania informacji zwrotnej od internautów 
Szeroka grupa osób tworzących stronę
Strona „Szeroko otwartym oknem” w dostępie do innych stron
Należy mieć świadomość, iż dobrze działająca strona internetowa jest wizytówką urzędu i powiatu, jest sprawdzonym narzędziem promocji. Adres strony jest umieszczany na wszelkich materiałach promocyjnych powiatu.
Na stronie znajdują się następujące działy:
	Samorząd powiatowy (urząd starostwa, statut, strategia rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego, uchwały, budżet)

Historia regionu (początki państwa polskiego, kalendarium ważniejszych wydarzeń, dzisiaj, Powiat Gnieźnieński w literaturze,)
Gospodarka (położenie i komunikacja, 6 powodów, dla których warto zainwestować w Powiecie Gnieźnieńskim, oferta inwestycyjna, powiat w liczbach, informator adresowy, baza firm)
Aktualności i kultura (aktualności, ogłoszenia i przetargi, kultura, kronika wydarzeń)
Turystyka regionalna (Szlak Piastowski, atrakcje turystyczne, baza noclegowa, ośrodki wypoczynkowe – campingi - pola namiotowe, agroturystyka, bary – restauracje – kawiarnie – puby, szlaki turystyczne, informacja turystyczna, galeria zdjęć)
Sport w powiecie (kalendarz imprez sportowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2003/2004, wyniki rozgrywek sportowych)
Co, jak i gdzie załatwić? (sprawy: obywatelskie, związane z pojazdami 
i drogami, ze zwierzętami, z pomocą społeczną, z edukacją i oświatą, konsumenckie, związane z ochrona środowiska)
Ponadto na stronie powiatu znajdują się informacje na temat wszystkich jednostek podległych starostwu, spraw związanych z integracją europejska, współpracą zagraniczną, porady konsumenckie. Jest również link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. 
Bardzo ważnym elementem strony powiatu są tzw. news-y, które opisują wszystkie aktualne wydarzenia dotyczące Powiatu i Starostwa. Każda informacja opatrzona jest zdjęciem. W momencie pojawienia się newsów bardziej aktualnych, 
te dotychczasowe zostają umieszczone w kronice wydarzeń. 
Na stronie zamieszczone są również licznik gości odwiedzających witrynę powiatu oraz statystyka odwiedzin. W październiku br. przekroczona została liczba 100 tys. wejść na stronę.  
Obecnie trwają prace związane z przetłumaczeniem strony na język angielski 
i niemiecki. 



IV.B.1
Podjęcie współpracy z jednostką samorządową za granicą
Wykonawca: Wydział Promocji i Rozwoju, Specjalista ds. Integracji Europejskiej 
i współpracy zagranicznej
Budżet : 2002	 3.482 zł. 
	    2003 	15.852 zł.

Rok 2003 okazał się przełomowy w zakresie podjęcia współpracy zagranicznej przez Powiat Gnieźnieński. W dniu 23 sierpnia br. Starosta reprezentując powiat podpisał porozumienie o współpracy z Powiatem Teltow-Fläming, leżącym w Landzie Brandenburgia Republiki Federalnej Niemiec. Porozumienie zostało podpisane  
w miejscowości Luckenwalde (stolicy niemieckiego powiatu).
Dla Powiatu Gnieźnieńskiego podpisanie umowy partnerskiej z Powiatem Teltow – Fläming było ukoronowaniem kilkuletnich poszukiwań partnera po drugiej stronie Odry. Natomiast dla powiatu niemieckiego podjęcie współpracy samorządowej z polskim partnerem zostało zapisane w konstytucji Landu Brandenburgia. Powiatowi Teltow – Fläming jak dotąd nie udało się nawiązać współpracy z żadnym powiatem z Polski. 
Podpisanie porozumienia zostało poprzedzone wizytą delegacji niemieckiej 
w Powiecie Gnieźnieńskim w dniach 2-4 maja br. Wówczas Starostowie obu powiatów podpisali list intencyjny o woli podjęcia partnerskiej współpracy 
w niedalekiej przyszłości. Kolejnym etapem nawiązywania wzajemnej współpracy było podjęcie przez Rady obu powiatów uchwał o współpracy pomiędzy obu samorządami. Następnie  rewizytę w Powiecie Teltow – Fläming złożyli przedstawiciele władz naszego powiatu. 
Podczas składanej wizyty w powiecie niemieckim delegacja polska spotkała się z sympatią i ogromnym zainteresowaniem oraz rzeczywistą chęcią nawiązania wzajemnych kontaktów ze strony władz Powiatu Teltow – Fläming. W programie wizyty znalazły się takie punkty programu jak: zwiedzanie Centrum Biotechnologii 
w Luckenwalde, lotniska w Schőnhagen oraz huty szkła. Delegacja brała również udział w dożynkach powiatowych połączonych ze świętem Powiatu Teltow – Fläming. 
Niewątpliwe wrażenie na delegacji polskiej zrobiła nowoczesna siedziba administracji powiatu w Luckenwalde, w której pracuje blisko 700 osób. Fakt ten jest odzwierciedleniem poziomu budżetu będącego w gestii powiatu zza Odry, który wynosi 320 mln euro, podczas gdy budżet Powiatu Gnieźnieńskiego opiewa 
na kwotę 76 mln zł. 
Pomimo jednak sporych różnic zasobności budżetów obu powiatów Starostowie wyrazili wolę aktywnej współpracy na wielu płaszczyznach. Jak czytamy w porozumieniu podpisanym przez władze obu powiatów: „(...) Współpraca powinna rozwijać się przede wszystkim poprzez bezpośrednie kontakty między stowarzyszeniami, związkami, przedsiębiorstwami i organizacjami i obejmować następujące zagadnienia i działania: 
Popieranie wymiany dzieci i młodzieży oraz kontaktów między szkołami 
i ośrodkami pozaszkolnymi, 
Rozwój kontaktów między organizacjami sportowymi i instytucjami aktywnymi w dziedzinie kultury, 
Współdziałanie w zakresie rozwoju kontaktów między ośrodkami, przedsiębiorstwami i organizacjami obu powiatów zajmującymi się gospodarką, rolnictwem i turystyką, 
Wymianę doświadczeń: 
z zakresu utrzymania i użytkowania środowiska naturalnego w myśli programu Agenda 21, 
z zakresu pozostałych zadań obu administracji powiatowych, 
między przedstawicielami Rady i Zarządu obu powiatów 
Szczególny nacisk należy położyć na spotkania mieszkańców obydwu powiatów 
w celu wzajemnego poznania, wymiany poglądów oraz rozwoju przyjacielskich kontaktów. Obie strony zobowiązują się do popularyzacji informacji o Powiecie Gnieźnieńskim i Powiecie Teltow-Fläming oraz o wzajemnej współpracy (...).” 
	Współpraca z niemieckim powiatem Teltow-Fläming nabrała już wymiernego charakteru. W dniach 9 i 10 października br. władze Powiatu Gnieźnieńskiego gościły delegację w osobach: : Pani Karin Wegel – nauczyciel, członek rady powiatu oraz przewodnicząca partii SPD oraz Pani Maria von Schrötter – członek rady powiatu, a także przewodnicząca komitetu edukacji, młodzieży i sportu. 
Wizyta delegacji z zaprzyjaźnionego powiatu miała charakter roboczy 
i wiązała się z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Przedmiotem rozmów obu stron była kwestia nawiązania bliskiej współpracy na gruncie oświaty, kultury i sportu. Strona polska ustaliła, ze zostaną opracowane coroczne plany imprez głównie sportowych i kulturalnych, w których będą uczestniczyć przedstawiciele obu powiatów. Ponadto będą czynione zabiegi o rozwój kontaktów pomiędzy organizacjami sportowymi i instytucjami aktywnymi w obszarze kultury, jak również będzie się wspierać wymianę dzieci i młodzieży między szkołami i ośrodkami pozaszkolnymi.
Oba powiaty łączy wiele wspólnych cech. Podobnie jak w Powiecie Gnieźnieńskim najważniejszym problemem dla Powiatu Teltow – Fläming jest bezrobocie sięgające w całej Brandenburgii średnio 20 %. Główny akcent w swojej działalności oba powiaty kładą na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój turystyki. Niedaleka odległość daje szansę na aktywną współpracę pomiędzy partnerami na wielu płaszczyznach: gospodarczej, kulturalnej, samorządowej itp. 
Miejscowość Teltow leży na południe od Berlina. Powiat Teltow – Fläming jest głównie powiatem rolniczym. Bogate w lasy i jeziora ziemie stały się ulubionym celem mieszkańców Berlina. Z kolei dla rozwoju przemysłu w tym regionie wielkie znaczenie miała budowa kanału Teltow, dzięki któremu w 1906 roku powstało na południu Berlina połączenie między Sprewą i Hawelą. Przemożny wpływ sąsiedniego Berlina przekształcił niewielkie swego czasu miasteczko Teltow, którego ludność zajmowała się głównie rolnictwem i ogrodnictwem, w spory ośrodek przemysłu metalowego i elektrotechnicznego. Biorąc historycznie, Region Fläming należy 
do najmłodszych regionów Brandenburgii. Należąc dawniej do Saksonii, przyłączony został do Marchii dopiero w 1815 r. po Kongresie Wiedeńskim. Najciekawsza 
z krajobrazowego i turystycznego punktu widzenia jest zachodnia część tej wyżyny, tzw. Hoher Fläming wraz z najwyższym wzniesieniem Brandenburgii, wzgórzem Hagelberg koło Belzig. Ze względu na dawną graniczność Fläming jest krainą bogatą w zamki obronne. 

W sierpniu 2003 r. władze Powiatu Gnieźnieńskiego gościły ponadto delegację w Włoch, z prowincji Di Forli-Cesena. 
Włosi przyjechali na zaproszenie Starosty Gnieźnieńskiego Jacka Kowalskiego, który wizytował prowincję Di Forli – Cesena na przełomie czerwca 
i lipca br. 
Głównym celem wizyty delegacji włoskiej była problematyka podjęcia stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy obu regionami. Włosi wyrazili ponadto spore zainteresowanie ścisłą współpracą w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska.
Program wizyty Włochów składał się z części politycznej 
i gospodarczej. Część polityczna obejmowała wspólne rozmowy Starosty Gnieźnieńskiego z Prezydentem  prowincji Di Forli – Cesena. Natomiast część gospodarcza miała charakter spotkań branżowych z udziałem pozostałych członków delegacji włoskiej. 
Goście z Włoch wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji młodzieżowych i szkół, przemysłu i handlu, przemysłu rolniczego z terenu powiatu oraz powiatowymi specjalistami z zakresu programu SAPARD, przedstawicielami firm budowlanych i rzemieślniczych  oraz z osobami zainteresowanymi tematyką recyklingu i gospodarki odpadami, jak również z osobami zainteresowanymi tematem wnioskowania o pomoc finansową z Unii Europejskiej. 
Jak podkreślił Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski: „Włosi 
są doświadczonym członkiem Unii Europejskiej, krajem wysoko rozwiniętym. Chcemy ich doświadczenia przenieść na grunt naszego powiatu. Wierzę, ze będzie to możliwe, że nasi partnerzy podpowiedzą nam jak obniżyć wysoką stopę bezrobocia. Wierzę też, że  w takich branżach jak budownictwo, ochrona środowiska czy rolnictwo wspólnie osiągniemy wiele.”
Dla Włochów wizyta w Powiecie Gnieźnieńskim była okazją do rozpoznania lokalnego rynku i nawiązania pierwszych kontaktów. Jak zapewniał Prezydent prowincji Di Forli – Cesena wizyta ta na pewno zaprocentuje w przyszłości. 
W podobny sposób przed kilkoma laty Włosi nawiązali współpracę gospodarczą 
z prowincjami z Niemiec i Hiszpanii.
Prowincja Di Forli – Cesena leży w północno – wschodniej części regionu Emilia – Romagna, pomiędzy Morzem Adriatyckim i Apeninami. Zajmuje powierzchnię 2,376 km 2. W prowincji, na terenie 30 gmin, zamieszkuje 362 tys. mieszkańców. Na 100 mieszkańców przypada 11 przedsiębiorstw. Dochód 
na jednego mieszkańca w skali roku wynosi 21 tys. euro, co plasuje Prowincję 
Di Forli – Cesena na 6 – tym miejscu wśród wszystkich prowincji w regionie Emilia – Romagna. Bezrobocie w całym regionie osiąga poziom minimalny i oscyluje 
na poziomie 3,3 %, podczas, gdy w całych Włoszech bezrobocie wynosi 9 % 
(wg danych z 1999 roku). Głównymi działami gospodarki są: turystyka, rolnictwo, mechanika, informatyka oraz usługi. Dość mocno rozwijają się takie branże jak: pończosznictwo, przemysł związany z modą oraz produkcja mebli tapicerowanych. 

W roku 2004 planuje się kontynuację działań w zakresie podjętej współpracy 
w roku 2003  z niemieckim Powiatem Teltow-Fläming oraz rozwinięcie współpracy 
z włoskim partnerem. Ponadto czyni się wiele starań o podjęcie kontaktów z innymi potencjalnymi partnerami. Jak dotychczas wysłano propozycje współpracy 
do samorządów na Węgrzech, w Holandii oraz w Norwegii.  Zainteresowane współpracą są również jst z Ukrainy.  Z którym partnerem uda się jeszcze nawiązać kontakty partnerskie okaże się jednak w praktyce. 


IV.B.2
Europejskie Spotkania Młodzieży
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Pomimo dokonania wielu przygotowań projekt nie będzie zrealizowany w roku 2003.
Projekt zakładał zorganizowanie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży 
w dniach 2-16 sierpnia 2003 r. Organizatorami przedsięwzięcia byli Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Związek Niemieckich Humanistów z Berlina. 
Podstawowym warunkiem pomyślności przedsięwzięcia było uzyskanie dotacji z Organizacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) – wspólnej agendy rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. PNWM dysponuje wspólnym funduszem zasilanym przez oba rządy i służy przede wszystkim wymianie i współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej. Projekt miał być finansowany w równych częściach przez organizatorów. Niewielką kwotę mieli ponieść uczestnicy wymiany - 300 zł. od osoby. 
Organizatorzy wymiany złożyli wspólny wniosek o przyznanie dotacji na trzy miesiące przed planowanym przedsięwzięciem. 
Czekając na odpowiedź, została przeprowadzona rekrutacja wśród młodzieży ponadgimnazjalnej i Kolegium Europejskiego w Gnieźnie. Wybrano 15 – osobową grupę młodzieży w wieku 16-25 lat. Wstępnego naboru dokonali dyrektorzy szkół oraz Kolegium. Osoby chętne wziąć udział w wymianie oprócz dobrych wyników 
w nauce musiały wykazać się zainteresowaniami o profilu humanistycznym, znajomością języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu co najmniej dobrym oraz posiadać cechy łatwego dostosowania się do nowych warunków i pracy 
w grupie. Projekt wymiany młodzieży zakładał bowiem wzajemne interkulturowe poznanie się młodzieży obu krajów.
Projekt zakładał iż, młodzież zarówno w Berlinie, jak i w Gnieźnie będzie mieszkała przez cały okres dwóch tygodni trwania projektu razem. Pierwszy tydzień młodzież miała spędzić w Berlinie, drugi w Gnieźnie. Tydzień w Berlinie miał być czasem poświęconym wspólnym warsztatom humanistycznym. Z kolei tydzień 
w Gnieźnie miał być czasem skupionym na relaksie i odpoczynku po aktywnie spędzonym tygodniu w Berlinie. 
Strona polska złożyła wniosek do Organizacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży o dofinansowanie tygodnia w Gnieźnie dla całej grupy polsko-niemieckiej, natomiast Związek Niemieckich Humanistów złożył wniosek 
o dofinansowanie tygodnia w Berlinie.
Fundacja PNWM rozpatrzyła wniosek z wynikiem pozytywnym dla Starostwa, natomiast nie przyznała dofinansowania stronie niemieckiej. Kwota przyznana stronie polskiej wyniosła 10.304 zł. 
W związku z powyższym, Związek Niemieckich Humanistów poinformował Starostwo, iż ze względu na brak środków na realizację projektu odstępuje od jego wykonania. 
Została podjęta wówczas próba realizacji projektu w okrojonym programie 
z Powiatem Teltow-Fläming. Jednak ze względu na trwające wakacje i okres urlopowy nie udało się partnerowi z Niemiec zorganizować odpowiedniej grupy młodzieży chcącej wziąć udział w wymianie.
Konsekwencją zaistniałej sytuacji była rezygnacja z realizacji projektu w roku 2003. 




