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    Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR 
 

1. Opis procesu przygotowania LSR 

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” 

przygotowana zostanie przy zaangażowaniu i aktywnym udziale lokalnej społeczności. Mając na 

uwadze uspołecznienie i oddolnośd działao jako filar funkcjonowania Lokalnych Grup Działania oraz 

idei LEADER, podstawowym założeniem, jakie przyjęto do potrzeb opracowania LSR jest szerokie 

włączenie mieszkaoców obszaru EGO w proces podejmowania decyzji. Plan włączenia społeczności 

lokalnej będzie opierał się na trzech elementach: informowaniu, konsultowaniu oraz 

współdecydowaniu. 

 Udział w procesie przygotowywania LSR będzie umożliwiony przedstawicielom wszystkich 

sektorów istotnych z uwagi na społeczno-gospodarczy rozwój obszaru LGD. W przebiegu 

opracowania LSR uczestniczyd będą w szczególności przedstawiciele instytucji publicznych, 

organizacji pozarządowych, mieszkaocy, przedsiębiorcy oraz uwzględnione zostaną grupy 

defaworyzowane w celu realizacji idei włączenia społecznego. Wykorzystane zostaną partycypacyjne 

metody na każdym kluczowym etapie prac nad opracowaniem LSR. 

 Pierwszym krokiem będzie analiza sytuacji społeczno-gospodarczej oraz opracowanie 

diagnozy obszaru LGD „Lider w EGO” w oparciu o dane statystyczne i ogólnodostępne źródła 

instytucji (m.in. GUS, Urząd Pracy, raporty urzędów gmin, ARiMR), uwzględniając stan infrastruktury, 

poziom rozwoju przedsiębiorczości, trendy demograficzne, zasoby i uwarunkowania rozwojowe 

terytorium. Wykorzystanie otwartych źródeł informacji i uzyskane dane pozwolą opracowad 

materiały informacyjne oraz umożliwią ich dystrybucję różnymi kanałami informacyjnymi – własna 

strona internetowa, media społecznościowe, baza mailingowa itp. 

 Kolejnym etapem będzie opracowanie ankiet dla podmiotów obszaru LGD, w tym 

mieszkaoców nt. potrzeb rozwojowych i potencjały danego obszaru oraz celów strategii. Dystrybucja 

ankiet będzie odbywała się różnymi kanałami informacyjnymi (wymienionymi w poprzednim 

paragrafie) oraz zakooczy się opracowaniem wyników ankiet, które pozwolą określid jakie problemy  

z punktu widzenia wszystkich sektorów są najistotniejsze i wymagają rozwiązania.  

 Na terenie każdej gminy obszaru LGD „Lider w EGO” zostaną przeprowadzone konsultacje 

społeczne obejmujące co najmniej jedno spotkanie poświęcone przygotowywaniu LSR.  

W spotkaniach będą mogli wziąd udział wszyscy zainteresowani uczestnicy społeczności lokalnych. 

Informowanie o konsultacjach odbywad się będzie w sposób jak najbardziej otwarty i jawny poprzez 

biuro LGD (m.in. informacje na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, baza 

mailingowa), samorządy lokalne współpracujące w ramach LGD, sektor społeczny (organizacje 

pozarządowe i mieszkaocy) oraz przedsiębiorców. Konsultacje poświecone będą w szczególności 

analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym 

wymiernych celów koocowych dotyczących rezultatów odnośnych planowanych działao. Na 

spotkaniach zaprezentowana zostanie diagnoza obszarów, wyniki ankiet oraz przeprowadzona 

zostanie weryfikacja SWOT metodą World Cafe, dyskusje w grupach i dyskusje ogólne. Zagadnienia 

omawiane na planowanych konsultacjach społecznych będą dotyczyły głównych cech podejścia 

LEADER, w szczególności zagadnieo określonych w §3 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 851, oraz z 2022r. poz. 201).  
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W przypadku, kiedy konsultacje społeczne nie będą mogły odbyd się we wskazanym miejscu  

i czasie ze względu na ograniczenia, nakazy i zakazy m.in. w związku z wystąpieniem zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r.  

o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 

2120 oraz z 2022 r. poz. 64), spotkania zorganizowane zostaną z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej. 

Proces tworzenia LSR ukierunkowany będzie na tematy dotyczące w szczególności 

innowacyjności, cyfryzacji, zagadnieniom środowiska i klimatu, poświęcone będą zmianom 

demograficznym i partnerstwie w realizacji LSR. W jego toku przeprowadzone zostaną wywiady 

indywidualne z odpowiednimi osobami nt. problemów i szans rozwojowych obszaru LGD. 

Uczestniczyd w nich będą lokalni liderzy działający na rzecz rozwoju, pracownicy gminnych instytucji, 

ośrodków kultury, animatorzy kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, uczestnicy życia 

społecznego i gospodarczego.  

Utworzony zostanie także konsultacyjny zespół wspomagający opracowanie strategii (lub 

weryfikacja istniejącego, podobnego ciała). Celem pracy zespołu będzie przygotowanie propozycji 

celów i wskaźników, planu działao i planu finansowego (budżetu), w tym planowanych alokacji  

z EFRROW i regionalnych funduszy europejskich.  

W kolejnych etapach procesu przygotowywania LSR odbędzie się: 

- spotkanie Forum Lokalnego nt. propozycji celów i wskaźników, planu działao i planu finansowego, 

- opracowanie propozycji zarządzania LGD, monitorowania i ewaluacji oraz sposobu wyboru i oceny 

operacji, w tym kryteriów lokalnych, a także integrowania różnych sektorów, partnerów, zasobów czy 

branż działalności gospodarczej w celu kompleksowej realizacji przedsięwzięd, 

- spotkanie Forum Lokalnego nt. propozycji zarządzania LGD, monitorowania i ewaluacji oraz sposobu 

wyboru i oceny operacji, w tym kryteriów lokalnych, a także integrowania różnych sektorów, 

partnerów, zasobów czy branż działalności gospodarczej w celu kompleksowej realizacji 

przedsięwzięd, 

- opracowanie koocowe dokumentu strategii z wykorzystaniem danych, analiz i informacji  

z konsultacji społecznych przeprowadzonych na obszarze objętym LSR.  

 W całym okresie przygotowywania LSR funkcjonowad będzie punkt informacyjno-

konsultacyjny prowadzony w biurze LGD „Lider w EGO”, w którym będzie można zapoznad się  

z materiałami informacyjnymi, przedstawid swoje opinie, przedyskutowad istotne kwestie i zapoznad 

się z projektem LSR. Przeprowadzone zostaną także wywiady indywidualne oraz wywiady grupowe w 

celu poznania opinii i potrzeb poszczególnych osób oraz grup. 

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem  

i miejscem przeprowadzenia spotkao konsultacyjnych oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące 

nowej LSR będą zamieszczane i uaktualniane na stronie www.liderwego.pl. 

 Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju będzie współfinansowana w szczególności ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonując operacje szczegółowe planu włączenia 

społeczności w zakresie informowania, konsultowania, organizacji i przeprowadzenia spotkao, LGD 

będzie uwzględniad obowiązek dotyczący informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy 

otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 

2014-2020 (wszystkie materiały informacyjne zostaną oznakowane wymaganymi logotypami).  

2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR:  www.liderwego.pl 

Zakładka: Nowa Lokalna Strategia Rozwoju 

http://www.liderwego.pl/

