
                                                            
 

 

Opis wymagań dla Przedsięwzięcia 1.1.12 Marka Miejsca w „Krzemiennym Kręgu” 

 

ZADANIE  1    ANALIZA 

 

Prace nad marką rozpoczynają gruntowne analizy, które finalnie powinny być 

zwieńczone odpowiedzią na pytania: 

 

 Jakie są elementy tożsamości lokalnej, które mogą być źródłem przewagi 

konkurencyjnej? 

 Jaki jest zakres tradycyjnych form kooperacji pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami, 

który można wykorzystać w procesie łączenia inicjatyw lokalnych z celami nowego 

projektu? 

 W jakim otoczeniu konkurencyjnym przyjdzie funkcjonować produktom 

sprzedawanym pod nową marką? 

 Jakie są nisze rynkowe dzisiaj, a jakie pojawią się wkrótce? 

 

Zadanie 1.1.   Analiza potencjału wewnętrznego (miejsce i ludzie) 

 

Celem realizacji tego modułu jest odkrywanie potencjału miejsca, najważniejszych 

jego atutów z ludźmi i dzięki ludziom, którzy zapiszą się w historię stworzenia marki  

i jako przyszli interesariusze (partnerzy, współpracownicy, pracownicy, sympatycy 

czy klienci) będą się czuć jej dumnymi ambasadorami. 

 

a. Analiza istniejących źródeł dotyczących obszaru (lokalna strategia rozwoju, 

publikacje, opracowania, prace badawcze, raporty, lokalne programy). 

      Analiza co najmniej 3 różnych źródeł 

b. Wywiad z Liderem Projektu (wywiad/ankieta) 

WYWIAD: Przygotowanie kwestionariusza/scenariusza wywiadu złożonego                        

z co najmniej 10 pytań dot. motywacji do budowania marki, atutów miejsca, 

spodziewanych efektów, planów działań przeprowadzenie wywiadu. 

Rezultatem będzie przygotowane podsumowanie ankiet w formie pisemnej                               

(co najmniej 4 strony). 

           /na etapie składania wniosku: Wymagane jest przygotowanie propozycji    

          kwestionariusza  wywiadu/ 

 

c. Warsztaty i wywiady z członkami społeczności lokalnej (m.in. liderami organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorcami lokalnymi, pracownikami jednostek kultury  

i edukacji, ludźmi planującymi nową aktywność zawodową czy społeczną) dot. 

motywacji do rozwoju przedsięwzięcia, dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego  

i niematerialnego (zwyczaje, kulinaria, legendy, tradycje) miejsca. 



                                                            
 

 

 

Przygotowanie i przeprowadzenie WARSZTATU NR 1. dot. wartości miejsca.      

Zakres merytoryczny: wprowadzenie dot. marki lokalnej, współpraca – klucz                     

do sukcesu, budowanie marki lokalnej – przykłady, odkrywanie i wykorzystanie                  

w budowaniu marki wyróżników miejsca, motywacje do budowania wspólnej marki. 

Wprowadzenie dot. marki powinno w jasny sposób, na co najmniej 5 przykładach                        

z innych miejsc w Polsce/Europy wyjaśnić rolę, funkcję marki lokalnej.  

Forma spotkania: 1) wprowadzenie teoretyczne z praktycznymi przykładami w formie 

prezentacji, 2) praca w grupach sprzyjająca aktywności uczestników,                                          

3) dyskusja moderowana. Czas trwania: 8 h szkoleniowych (8 x 45 minut). 

Efekt zadania: raport z warsztatów dot. wartości miejsca. 

 

Przygotowanie i przeprowadzenie WARSZTATU NR 2. dot. współpracy pod marką 

lokalną. Cel warsztatów: poszukiwanie sposobów wykorzystania wybranych 

wyróżników miejsca, wypracowanie podstaw do zasad stosowania marki lokalnej, 

pomysłów na inicjatywy pod lokalną marką. 

Forma spotkania: 1) wprowadzenie teoretyczne z praktycznymi przykładami w formie 

prezentacji, 2) praca w grupach sprzyjająca aktywności uczestników,                                           

3) dyskusja moderowana. Czas trwania: 8 h szkoleniowych (8 x 45 minut). 

 

           /na etapie składania wniosku: Wymagane jest przygotowanie propozycji 

scenariusza  spotkania/ 

 

WYWIADY: Przeprowadzenie co najmniej 20 wywiadów z członkami społeczności 

lokalnej dot. motywacji i potencjału do budowania wspólnej marki (przygotowanie 

kwestionariusza złożonego z kilku pytań/zagadnień dot. atutów, imprez, produktów              

w poszczególnych miejscach, przeprowadzenie wywiadów, przygotowanie 

podsumowania – co najmniej 5 stron) 

 

WARSZTATY 

 

BADANIE ANKIETOWE: Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych 

dot. potencjału obszaru LGD Krzemienny Krąg pod kątem budowania marki.                        

Do wypełnienia ankiety zostaną zaproszeni mieszkańcy obszaru LGD „Krzemienny 

Krąg”, zamieszkujący gminy: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, 

Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą i Miasto Ostrowiec Świętokrzyski.  

Kwestionariusz ankiety powstanie m.in. w oparciu o efekty warsztatów i wywiadów               

z mieszkańcami, liderem marki – Stowarzyszeniem LGD Krzemienny Krąg.                    

Forma przeprowadzenia ankiety: online. Liczba respondentów: co najmniej 150 osób.  

W celu przeprowadzenia badania prowadzona będzie dystrybucja  ankiety                          

do potencjalnych respondentów tematycznie związanych z zakresem ankiety.                   



                                                            
 

 

Kanały dystrybucji: ankieta na mail, ankieta na Facebooku, ankieta w wiadomości. 

Efektem będzie raport z badania/konsultacji (co najmniej 10 stron) zawierający 

podsumowanie poszczególnych części ankiety wraz z wykresami i tabelami,                    

wnioski i rekomendacje. 

 

           /na etapie składania wniosku: Wymagane jest przygotowanie propozycji  

            kwestionariusza  ankiety/ 

 

WARSZTAT dot. motywacje do budowania marki, tworzenia wspólnej oferty                        

i komunikacji (opowieści o miejscu): Cel: wpisanie wyróżników miejsca (dziedzictwo 

kulturowe, przyrodnicze, materialne i niematerialne) w ofertę lokalnych producentów     

i usługodawców, tworzenie zespołu kreatorów marki. 

Forma spotkania: 1) wprowadzenie merytoryczne w formie prezentacji,                                      

2) praca w grupach sprzyjająca aktywności uczestników, 3) dyskusja podsumowująca. 

Czas trwania:  2 x 8 h szkoleniowych (16 x 45 minut). 

 

d. Analiza potencjalnych interesariuszy i ich roli w budowaniu marki. 

 

e. Opracowanie Słownika marki, który zawierać będzie ujawnione podczas warsztatów 

słowa-klucze, wyrażenia i nazwy używane przez mieszkańców, które swoją 

swoistością mają siłę wyróżnienia regionu i produktów lokalnych. Zakres słownika 

obejmować powinien specyficzne i charakterystyczne dla regionu określenia nazw 

produktów, czynności, zawodów, określeń gwarowych, nazw geograficznych                            

i topograficznych. Zakres słownika obejmować powinien od kilku do kilkudziesięciu 

haseł.  

f. Opracowanie Zbioru inspiracji marki, który powinien być katalogiem 

charakteryzujących atuty i atrybuty lokalne w wymiarze wizualnym.                           

Zawierać powinien przykłady i opis symboli, kolorów, najważniejszych obiektów 

architektonicznych, krajobrazowych i folklorystycznych.  

g. Przygotowanie Raportu 

Raport zawierać będzie podsumowanie poszczególnych etapów analizy                                   

z uwzględnieniem wyników badań wtórnych i pierwotnych wraz prezentacja analizy 

w pdf. 

 

Zadanie 1.2.    Analiza potencjału rynkowego 

 

Celem realizacji tego modułu jest zdobycie wiedzy na temat uwarunkowań wejścia na 

rynek nowego produktu (nowej marki). Analizie poddane zostaną nawyki 

konsumenckie, zakres i atuty poszczególnych marek, ich pozycjonowanie.                           

Dzięki temu możliwe będzie opracowanie założeń konstrukcyjnych marki 

uwzględniających nisze i atuty produktu.  



                                                            
 

 

Analiza rynku zwieńczona raportem ukazującym uczestników rynku, ich atrybuty, 

strukturę rynkę, pozycjonowanie marek, profile konsumentów, analizę procesu 

decyzyjnego w zakresie analizowanych produktów. 

 

a. Analiza źródeł wtórnych (raportów, artykułów prasowych, dostępnych wyników 

badań). 

b. Badania fokusowe w dwóch miejscach w Polsce (2 x FGI) w celu poznania opinii 

konsumentów w zakresie oczekiwanego zakresu funkcjonalności produktu, 

nawyków, znajomości i charakterystyki poszczególnych marek konkurencynych. 

Badania przeprowadzone stacjonarnie w grupie 6-9 osób z użyciem technik 

projekcyjnych. 

c. Badania ankietowe w grupie konsumentów (na próbie 450 osób, w wybranych                   

5 miejscach w Polsce).  

d. Analiza oddziaływania megatrendów na kategorię produktu, co pozwala                          

na uchwycenie nowych nisz.  

e. Opracowanie mapy marek konkurencyjnych ukazujących pozycjonowanie  

i strukturę rynku. 

 

Rezultaty zadania 

Etap ANALIZY zwieńczony musi być  raportem przedstawiającym najważniejsze 

wnioski  

z procesu analizy zarówno potencjału wewnętrznego oraz otoczenia konkurencyjnego 

wraz z rekomendacjami dotyczącymi kierunków pozycjonowania marki.  

 

 

ZADANIE 2      STRATEGIA  

 

Etap ten pozwoli określić zbiór zasobów, które wykorzystywać powinna marka w celu 

wyróżnienia się i zamanifestowania atrybutów stanowiących o przewadze 

konkurencyjnej. Zbudowana zostanie idea marki zawierająca również główną 

obietnicę marki. Zdefiniowane zostaną kierunki pozycjonowania, zawężony zakres                  

i zasięg marki, co pozwala na doprecyzowanie profilu konsumenta i zdefiniowanie 

założeń kreatywnych marki w zakresie komunikatów słownych (nazwa) i wizualnych 

(logo). 

 

2.1. Partycypacyjne wypracowanie idei/koncepcji marki  

 

Warsztaty i spotkania staną się podstawą do opracowania koncepcji marki (bazując                

na określonym wspólnie potencjale. Powstaną propozycje kierunków i sposobów 

wykorzystania potencjału (ról rynkowych marki bazujących na zrównoważonym 

rozwoju), pomysły na produkty pod marką. Opracowany zostanie raport zawierający 



                                                            
 

 

ideę i obietnicę marki, który poddany zostanie konsultacjom partnerów 

współtworzących markę. Wspólna dyskusja pozwoli na zawężenie przedstawionych 

ram pozycjonowania marki.  Pozwoli to na opracowanie koncepcji marki 

przedstawiona do prezentacji lokalnym przedsiębiorcom (podczas partycypacyjnych 

warsztatów). Poddana konsultacji koncepcja zostanie uzupełniona i zebrana w finalny 

raport. 

 

a. Spotkanie prezentujące efekty etapu analizy, służące wypracowaniu kierunków 

rozwoju, wyzwań dla marki (potencjalni interesariusze). 

b. Wywiady/dyskusje z liderami uczestniczącymi w etapie analizy. 

c. Opracowanie idei marki i obietnicy marki. 

d. Przedstawienie raportu wraz z założeniami idei marki. 

e. Warsztaty dot. budowania współpracy, wytyczania kierunków, sposobów 

funkcjonowania marki na rynku (kreowanie nowych produktów wpisujących się   

w ideę marki, jej wartości), dyskusja i sporządzenie raportu z dyskusji. 

Forma spotkania: 1) wprowadzenie dot. praktycznych przykładów co najmniej 4 

marek lokalnych w formie prezentacji, 2) wypracowanie pomysłów na współpracę 

przy użyciu aktywizujących metod pracy z grupą, 3) dyskusja moderowana. Czas 

trwania: 8 h szkoleniowych (8 x 45 minut). 

Efekt zadania: raport z warsztatów dot. kierunków współpracy pod marką. 

f. Modyfikacja raportu w celu przedstawienie jego wniosków przedsiębiorcom. 

g. Warsztaty z przedsiębiorcami lokalnymi prezentujące koncepcję marki 

(zmodyfikowany raport), wypracowanie wyzwań, oczekiwanych korzyści  

i obowiązków dla użytkowników/partnerów marki. 

h. Przedstawienie grupie roboczej zmodyfikowanego raportu uwzględniającego 

efekty warsztatów z przedsiębiorcami/potencjalnymi partnerami biznesowymi 

przedsięwzięcia. 

 

2.2. Przygotowanie zbioru strategicznych założeń i wytycznych do powołania 

marki 

 

Zebrany w wyniku spotkań i konsultacji materiał posłuży opracowaniu manuala dot. 

powołania marki. Będzie zawierał m.in.: 

 

a. Motywacje i wyzwania do wprowadzenia marki. 

b. Zasięg geograficzny marki. 

c. Słownik miejsca – kluczowe słowa, określenia charakterystyczne dla regionu. 

d. Wzornik miejsca – kluczowe obrazy, kształty, kolory charakterystyczne dla 

regionu. 

e. Potencjalne kategorie produktów markowych. 



                                                            
 

 

f. Zbiór obligatoryjnych i uzupełniających cech charakteryzujących produkty 

markowe. 

g. Kryteria oceny produktów markowych 

h. Korzyści i obowiązki potencjalnych użytkowników marki. 

 

Rezultaty zadania 

Raport: założenia strategiczne marki w zakresie systemu wartości wymiennych, 

założonych użytkowników, zakresu i zasięgu marki oraz założeń kreatywnych marki 

w zakresie nazwy i logo.  

 

ZADANIE 3     KREACJA  

 

Prace na tym etapie mają doprowadzić do zbudowania nazwy i założeń systemu 

identyfikacji leksykalnej marki, które pozwolą w sposób najpełniejszy 

zakomunikować fundamentalne atrybuty marki. Aby zobiektywizować wyniki prac 

założone zostały badania brandingowe w zakresie identyfikacji pól semantycznych 

propozycji nazwy marki. 

 

a. Zbudowanie katalogu nazw marki w oparciu m.in. o Słownik marki i zgłaszane 

propozycje nazw na etapie konsultacji.  

b. Przeprowadzenie dwu badań jakościowych (2 x FGI) identyfikujących pole 

semantyczne nazw i ich przystawalność do założeń kreatywnych nazwy marki                          

i właściwości mnemotechniczne nazw.  

c. Opracowanie raportu z badań i prezentacji. 

d. Przedstawienie wyników badań grupie roboczej i wybór nazwy. 

e. Doprecyzowanie założeń systemu identyfikacji leksykalnej w zakresie zasad 

posługiwania się nazwą na gruncie języka polskiego i wybranych trzech innych 

języków. 

f. Zbudowanie 6 propozycji logo marki przez cztery niezależne teamy kreatywne. 

a. Przedstawienie propozycji oraz wybór czterech projektów do badań. 

b. przeprowadzenie dwu badań jakościowych (2 x FGI) identyfikujących 

przystawalność projektów do założeń kreatywnych logo marki, zdolność wyróżnienia 

się na tle znaków konkurencyjnych.  

c. Opracowanie raportu z badań i prezentacji. 

d. Przedstawienie wyników badań grupie roboczej i wybór logo. 

e. Doprecyzowanie założeń systemu identyfikacji wizualnej w zakresie zasad 

posługiwania się logo na różnych polach eksploatacji. System identyfikacji wizualnej 

obejmować będzie kodyfikację znaku, zasady posługiwania się nim na materiałach 

promocyjnych, wydawnictwach, w komunikacji elektronicznej (www, media 

społecznościowe, maile itp.), oznaczeniach architektonicznych, elementach małej 

architektury, upominkach, ubraniach roboczych, tablicach dojazdowych itp.  



                                                            
 

 

 

Zakres SIW: 

1) Logo  

• Wersja podstawowa logo  

• Warianty logo  

• Konstrukcja logo  

• Wersje monochromatyczne logo  

• Wersje achromatyczne logo  

• Pole ochronne logo  

• Wielkość  minimalna znaku przy różnych technikach odwzorowujących  

• Czego nie można robić  z logo 

 

2) Typografia 

• Krój podstawowy  

• Krój pomocniczy  

3) Kolorystyka 

• Specyfikacja kolorów podstawowych  

• Specyfikacja kolorów uzupełniających  

4) Galanteria biurowa 

• Wizytówka imienna  

• Papier listowy  

• Koperty  

• Notes  

• Certyfikat  

5) Materiały promocyjne 

• Zasady konstrukcji layoutu wydawnictwa  

• Ulotka promocyjna ogólna w formacie DL  

• Ulotka produktowa w formacie DL  

• Folder A4 – wytyczne konstrukcyjne  

• Reklama prasowa kolorowa – pionowa i pozioma  

• Teczka promocyjna  

• Torby reklamowe bawełniane i papierowe  

• Identyfikator ze smyczą   

• Baner 

• Billboard  

• Flagi  

6) Upominki masowe 

• Kubki  

• Brelok 

• Koszulki 

• Czapeczki 



                                                            
 

 

• Pendrive  

7) Materiały wystawiennicze 

• Rollup 

• Ścianka ekspozycyjna  

• Namiot 

• Lada wystawiennicza  

8) Oznakowanie architektoniczne 

• Dojazdowe tablice kierunkowe  

• Tablica informacyjna zbiorcza  

• Totem 

9) Oznaczenia produktów lokalnych 

• Umieszczenie logo na etykiecie producenta zewnętrznego 

• Opakowanie produktów marki lokalnej 

• Oznaczenie opakowań  szklanych i kartonowych  

• Papier pakowy  

• Ekspozytor produktów 

• Oznaczenie punktów sprzedaży (kaseton, witryna sklepowa) 

• Certyfikat produktu lokalnego 

10) Multimedia 

• Layout pierwszej strony i podstrony www  

• Szablon - Mail promocyjny  

• Szablon prezentacji promocyjnej Power Point  

11) Próbniki kolorystyczne (proof cyfrowy) A4 

12) SIW w wersji elektronicznej w formie pliku PDF (Pen Drive oraz 

udostępniony link do ściągnięcia katalogu z SIW). Nośnik (katalog) zawierać będzie 

też folder ze wszystkimi formami użytkowymi logo w formie plików EPS, AI, PNG, 

PDF. 

 

f. Publikacja Systemu identyfikacji wizualnej marki w wersji drukowanej                              

(2 segregatory) oraz elektronicznej na pendrive 

g. Szkolenie z zakresu posługiwania się SIW w wymiarze 2 h 

Odbędzie się szkolenie dla zespołu Organizatora (Lidera Marki) oraz kluczowych 

parterów marki dot. posługiwania się SIW. Spotkanie bazować będzie na wyjaśnieniu 

strona po stronie zasad zawartych w systemie identyfikacji wizualnej. Czas trwania 

szkolenia: 1 h. 

 

Rezultaty zadania 

Na podstawie wybranej nazwy marki zostaną przeprowadzone prace konstrukcyjne                    

i badawcze zmierzające do wyłonienia logo mającego siłę komunikowania idei marki 

na poziomie wizualnym. Doprecyzowane zostaną niezbędne elementy systemu 

identyfikacji wizualnej. 



                                                            
 

 

 

ZADANIE 4. KOMUNIKACJA MARKI  

 

Etap opracowania zasad komunikacji marki, sposobu ogłoszenia jej wejścia na rynek, 

dostosowanych do czasu, charakteru, funkcji i ról rynkowych komunikatów 

marki/produktu. Celem opracowania i wprowadzenia strategii komunikacji jest 

programowanie szczegółowych działań implementacyjnych i ich kontrola.                        

Strategia komunikacji powstaje po to, by profesjonalnie zbudowana idea marki - 

ubrana leksykalnie i wizualnie - docierała skutecznie do konkretnych odbiorców, 

zapewniając produktom określoną wartość i przestrzeń do rozwoju. Strategia pełnić 

będzie funkcję szczegółowego przewodnika, który określi zestaw zadań 

warunkujących zbudowanie marki 

 

a. Warsztaty dla trzech grup interesariuszy (podział na grupy dostosowany będzie do 

grup docelowych wprowadzanych pod marką produktów) marki określające cele 

konkretnych działań promocyjnych, sposób i metody zarządzania komunikacją, 

strukturę niezbędną do wdrożenia wypracowanych uprzednio idei i założeń marki.   

 

b. Opracowanie raportu z warsztatów: cele komunikacyjne poszczególnych 

interesariuszy wraz z określonym efektem (wartość, wizerunek) w oczach odbiorców.   

c. Opracowanie strategii komunikacji i wdrożenia marki zawierającej:  

- system celów  

- narzędzia i kanały komunikacji z uwzględnieniem grup interesariuszy 

- cele etapowe 

- harmonogram realizacji celów na najbliższe 6 lat wraz z rekomendacją realizacji 

poszczególnych działań z zakresu komunikacji rynkowej (kalendarium wdrożenia) 

- propozycję organizacyjną i kompetencyjną zespołu wdrożeniowego (zadania, 

kompetencje, wzajemne powiązania i odpowiedzialność 

- strategiczną kartę wyników pozwalającą na definiowanie dowolnych mierników 

efektywności wdrożenia projektu. 

 

Koncepcja wdrożenia zawierać powinna szczegółowy harmonogram 

rekomendowanych działań oraz dobór optymalnych narzędzi komunikacyjnych                                     

z uwzględnieniem odbiorców działań.  

 

d. Przedstawienie strategii komunikacji i wdrożenia. 

Strategia musi zostać przedstawiona zostanie podczas spotkań: 

I część dla szerszego grona odbiorców – ok. 40 osób reprezentujących różne sektory, 

służąca zebraniu informacji zwrotnej, ukierunkowując uczestników spotkania na 

podejmowanie działań związanych z jej wdrożeniem na gruncie swego 

podmiotu/instytucji/marki/inicjatywy.  



                                                            
 

 

II część wewnętrzna dla zespołu wdrażającego markę, uwzględniająca potencjalne 

szanse (przewagi konkurencyjne/komunikacyjne) oraz zagrożenia (sytuacje 

kryzysowe). 

 

Rezultaty zadania 

Opracowana strategia pozwoli na zbudowanie sprawnej struktury odpowiedzialnej                 

za wdrożenie projektu, a także oszacować niezbędny budżet. Cele, narzędzia i kanały 

komunikacji uzależnione od czasu i konkretnych grup odbiorców pozwolą określić 

mierniki efektywności projektu.  

 

 

ZADANIE 5 PRZEPROWADZENIE ORAZ  OPRACOWANIA DIAGNOZY                

I RAPORTU POTRZEB  POTENCJAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ,                     

W KONTEKŚCIE JAKOŚCI ŻYCIA, MIESZKAŃCÓW JEDNEGO Z 

SOŁECTW KRZEMIENNEGO KRĘGU JAKO CZYNNIKA 

ROZWOJOWEGO  MARKI MIEJSCA 

5.1  Cele i podstawowe pytania 

 

Zakładamy, że diagnoza dostarczy wiedzy na temat najistotniejszych potrzeb 

mieszkańców i pozwoli: 

 zidentyfikować i opisać potencjały mieszkańców, grup i podmiotów lokalnych, 

 wskazać sposoby rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych, 

 określić sposoby zaangażowania różnych grup mieszkańców w proces tworzenia 

wioski tematycznej (w tym marki oraz produktów lokalnych), 

 zidentyfikować korzyści dla różnych grup interesariuszy, płynące z utworzenia wioski 

tematycznej, 

 określić potencjalne bariery procesu tworzenia wioski tematycznej, 

 wypracować koncepcję usług, które mogą być świadczone w tworzonej wiosce 

tematycznej (w tym przez mieszkańców miejscowości), 

 przedstawić rekomendacje dotyczące zasad współpracy między mieszkańcami, 

podmiotami publicznymi, społecznymi i komercyjnymi. 

 Szukać będziemy odpowiedzi na kluczowe pytania: 

 Jakie potrzeby społeczne występują w miejscowości oraz gminie? 

 Na które z tych potrzeb może odpowiedzieć projekt tworzenia wioski tematycznej? 

 Jakie rozwiązania należy wprowadzić w celu zaspokojenia tych potrzeb społecznych? 

 Jaki potencjał (instytucje, organizacje) można wykorzystać w celu utworzenia wioski 

tematycznej? 

 Jak zaprojektować markę lokalną wioski tematycznej? 

 Jakie usługi i produkty lokalne mogą być sprzedawane w wiosce tematycznej?  

 



                                                            
 

 

5.2 Perspektywa strategiczna 

 

Odpowiedzi na praktyczne pytania będą częścią szerszej i pogłębionej strategii 

tworzenia wioski tematycznej, która szczególnie akcentować będzie ukierunkowanie 

na rozwój społeczny. Współcześnie rozumiany rozwój społeczny - inaczej niż 

najczęściej stosowana perspektywa rozwiązywania problemów społecznych - 

wychodzi poza zapewnienie tzw. potrzeb podstawowych. Rozumiany jest jako wzrost 

wolności ludzi oraz możliwości życia w taki sposób, jaki jest dla nich wartościowy - 

koncentracja na użytkownikach usług. Oznacza to, że twórcy usług (marki, produktów 

lokalnych) muszą patrzeć na nie „oczami przyszłych użytkowników", uwzględniać ich 

potrzeby, uwarunkowania, psychologię zachowań. Obok włączania 

użytkowników/ostatecznych odbiorców oznacza też angażowanie w projektowanie                             

i realizację koncepcji wioski tematycznej różnych interesariuszy lokalnych 

(usługodawców, otoczenia społecznego). 

Etapy i metody/narzędzia badawcze 

 

 Warsztaty projekcyjne z mieszkańcami miejscowości, w której planowane jest 

utworzenie wioski tematycznej. Planuje się realizację 4 warsztatów.                               

Spotkania grupowe będą moderowane i rejestrowane. Przewiduje się zastosowanie 

interaktywnych, włączających technik badawczych. Celem będzie partycypacyjne 

zaprojektowanie koncepcji wioski tematycznej wraz z ustaleniem sposobów włączania 

mieszkańców w jej działalność, a także opracowanie założeń marki oraz produktów 

lokalnych. Czas trwania każdego spotkania – ok. 120 minut. 

 

 Badanie ilościowe metodą ankiety audytoryjnej. Podczas ww. spotkań warsztatowych 

mieszkańcy otrzymają kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia. W ten sposób 

zebrane zostaną dane ilościowe na temat lokalnych potrzeb i zasobów w kontekście 

tworzenia wioski tematycznej. Dane zapisane na papierowych kwestionariuszach 

zostaną zakodowane, a następnie wprowadzone do systemu informatycznego, który 

pozwala na wygenerowanie końcowego zbioru (bazy) danych, a następnie 

przeprowadzenie procedur obliczeniowych. Będzie to ilościowa diagnoza 

społeczności lokalnej, która dostarczy „twardych” danych, które posłużą do opisu 

analizowanych zagadnień za pomocą liczb i procentów. Przeprowadzona będzie 

analiza statystyczna, z uwzględnieniem różnic istotnych statystycznie na poziomie                  

95 procent (w uproszczeniu – jest to prawdopodobieństwo występowania zależności 

między zmiennymi). Nie wykluczamy również innych sposobów dystrybucji 

kwestionariusza wśród mieszkańców miejscowości, w której planowane jest 

utworzenie wioski tematycznej. 

 

 Indywidualny Wywiad Pogłębiony (IDI) z kluczowymi aktorami procesu tworzenia 

wioski tematycznej (lokalnymi liderami, przedstawicielami LGD „Krzemienny Krąg”, 



                                                            
 

 

osobami reprezentującymi miejscowe JST i NGO). Planuje się realizację 5 wywiadów, 

które będą moderowane i rejestrowane. Podczas wywiadów poruszane będą m.in. 

zagadnienia z tworzeniem strategii marki lokalnej oraz katalogu usług i produktów 

lokalnych, jak również kwestie sposobu włączenia mieszkańców w proces tworzenia 

wioski tematycznej oraz możliwości i zasobów, które mogą zostać uruchomione w 

przyszłości. 

 

Rezultaty zadania: 

Dokument zawierający raport z procesu badawczego zawierający wyniki potencjału 

społeczno – gospodarczego i wskazujący potencjalne kierunki  rozwoju danego 

sołectwa.  

 

 

ZADANIE 6 OPRACOWANIE I WYDANIE ŻYWEJ MONOGRAFII 

JEDNEGO Z SOŁECTW  KRZEMIENNEGO KRĘGU. 

 

Opis zadania: 

 

Celem merytorycznym przedsięwzięcia ma być modelowy opis procesu kształtowania 

się dziedzictwa kulturowego w przestrzeni wiejskiej na obszarze Lokalnej Grupy 

Działania „Krzemienny Krąg”, które uchwytne jest w ujęciu historycznym, a także                    

z perspektywy współczesnego krajobrazu kulturowego i pamięci mieszkańców.  

Podzielony obecnie granicami administracyjnymi między województwa 

świętokrzyskie i mazowieckie region przynależał do Ziemi Sandomierskiej (następnie 

województwa sandomierskiego), znajdując się w części na obszarze dawnego powiatu 

radomskiego (współczesne gminy: Bałtów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów i Sienno) 

oraz sandomierskiego, a od XVI w. opatowskiego (gminy: Bodzechów, Ćmielów, 

Kunów). Wyznaczająca historyczną granicę ówczesnych powiatów Kamienna,                             

nie rozgraniczała regionu w sposób różnicujący jego rozwój.  Na północ i na południe 

od rzeki zmieniały przestrzeń te same procesy. Wspólne dziedzictwo minionych epok 

w każdej, mającej mniej więcej podobny wiek, wsi obszaru LGD Krzemienny Krąg 

tworzyły identyczne mechanizmy gospodarcze i społeczne, nierzadko mające 

charakter wstrząsów, szczególnie intensywnych dla polskiej wsi w wieku XIX                           

i na pocz. XX. (uwłaszczenie chłopów,  zmiany własnościowe, wzrost aktywności 

osadniczej i świadomości narodowej wsi, rozwój spółdzielczości itd.). Nieodległy                    

w czasie proces radykalnych przemian pozostawił po sobie mnóstwo materialnych                     

i niematerialnych śladów (układy ruralistyczne, zwyczajowe nazwy miejscowe, 

powstałe w wyniku włościańskiej aktywności stare budynki oświatowe i użyteczności 

publicznej oraz, co nie mniej ważne, miejsce w lokalnej pamięci najstarszych 

mieszkańców).  



                                                            
 

 

Ich konkretne wskazanie i stworzenie modelowego wzorca, który opisze proces 

przekształcania przestrzeni kulturowej wybranej wsi, przyniesie nie tylko jednostkową 

wartość poznawczą ale wskaże metodologię i wyznaczy kierunki badań regionalnych, 

zmierzających do odtwarzania historycznych procesów kształtowania się 

współczesnego krajobrazu kulturowego przestrzeni wiejskiej, których znajomość,                       

a nade wszystko świadomość bogatej przeszłości ma ogromny wpływ na poczucie 

tożsamości  i związku z regionem, co jest nieocenione w budowaniu silnych 

osobowości dumnych ze swego otoczenia mieszkańców i wychowaniu kolejnych 

pokoleń z pożytkiem dla każdej „małej ojczyzny” z obszaru LGD „Krzemienny 

Krąg”. 

 

Rezultaty zadania: 

Druk monografii w postaci książkowej składający się z ok 100 stron zawierającej  

treści faktograficzne i zdjęciowe opisujące wybrane sołectwo z terenu Krzemiennego 

Kręgu. Monografia ta ma być opisem: historii powstania danej miejscowości, życia 

ludzi i ich  zwyczajami, ciekawymi wydarzeniami oraz nawiązaniem do zmieniającej 

się urbanistyki czy architektury. Ważnym elementem monografii będą wywiady                         

i podania najstarszych osób niegdyś jak i obecnie  zamieszkujących wybraną 

miejscowość.  

 

 

 

 

 


