
Załącznik nr 6 
1. Opis procesu przygotowania LSR  
 
LGD planuje partycypacyjny sposób przygotowania LSR i współpracę z mieszkańcami poprzez 
zaangażowanie w procesie przygotowania będzie zaangażowana lokalna społeczność (wszystkie grupy 
społeczne). Proces przygotowania LSR podzielony zostanie na etapy.  
W pierwszym etapie przeprowadzona zostanie analiza danych statystycznych GUS i danych z UG 
odnośnie sytuacji społeczno-gospodarczej, analiza dokumentów i materiałów sprawozdawczych z realizacji 
LSR w okresie programowania 2014-2020. Analiza desk research jest użyteczna ze względu na wysoki 
stopień obiektywizmu oraz możliwość wykorzystania zebranych informacji.  
W drugim etapie przeprowadzone zostaną efektywne wywiady pogłębione z przedstawicielami sektora 
publicznego, gospodarczego i społecznego w tym mieszkańców celem pozyskania informacji o głównych 
problemach i wyznaniach obszaru LSR oraz możliwości oddziaływania na te problemy i wyzwania dzięki 
środkom dostępnym w LSR współfinansowanej w szczególności ze środków EFRROW.   
W trzecim etapie odbędą się spotkania z mieszkańcami. W trakcie spotkań przewidziane będzie 
zastosowanie szeregu technik heurystycznych, opartych na wykorzystywaniu kreatywnej siły procesu 
grupowego tj. burzy mózgów, metody śniegowej kuli, kruszenia i innych. Podczas spotkań z mieszkańcami 
będą oni mogli odnieść się do wniosków wynikających z diagnozy obszaru, analizy SWOT, proponowanej 
wizji i misji, celów i przedsięwzięć, wskaźników monitorowania, założeń kryteriów oraz innych elementów 
istotnych dla opracowania nowej LSR. Informacje o spotkaniach będą zamieszczone zarówno na stronie 
internetowej LGD i profilu w mediach społecznościowych LGD, jak też na stronach Urzędów Gmin z 
obszaru LSR.  
Na kolejnym etapie pracy przewidziane zostaną publiczne konsultacje projektu LSR za pomocą ankiety 
internetowej skierowanej do wszystkich grup społecznych z obszaru LSR, przede wszystkim do 
mieszkańców. Link do ankiety internetowej zostanie udostępniony na stronie internetowej LGD, Funpage 
w mediach społecznościowych oraz na stronach gmin z obszaru LSR.   
Finalnym efektem pracy LGD będzie opracowanie LSR stanowiącego podstawę do złożenia w ramach 
konkursu na wybór LSR.  
Podczas całego procesu przygotowania LSR pracować będzie zespół ds. opracowania LSR. Zespół 
będzie ciałem doradczym dla zarządu stowarzyszenia mającym na celu opracowane LSR, w tym w 
szczególności dokonanie analizy potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, 
w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań, o 
których mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia (UE) 2021/1060 w szczególności ze środków 
EFRROW na lata 2023-2027. Planuje się co najmniej pięć spotkań zespołu ds. opracowania LSR podczas 
których omawiane będą poszczególne elementy LSR i wnioski z bieżącej pracy nad opracowaniem lokalnej 
strategii. Planuje się otwarty nabór i zgłoszenia do zespołu ds. opracowania LSR. W skład zespołu planuje 
się włączenie wszystkich grup społecznych: przedstawicieli sektora publicznego (np. gmin z terenu obszaru 
LSR, GOK, bibliotek), sektora gospodarczego (przedsiębiorców działających na obszarze LSR), sektora 
społecznego (np. przedstawicieli lokalnych NGO’s, stowarzyszeń, KGW, OSP) i mieszkańcy.  Planuje się 
organizację spotkań zespołu odnoszących się w szczególności do problematyki: innowacyjności, cyfryzacji, 
środowiska i klimatu, zmian demograficznych, partnerstwa w realizacji LSR, mechanizmów monitorowania 
efektów LSR oraz kwestii proceduralnych mające na celu jak najlepsze uksztaltowanie procedur w tym 
lokalnych kryteriów wyboru operacji zgodnie z Regulaminem konkursowym na wybór LSR.   
Podczas całego procesu przygotowania LSR w ramach każdego z narzędzi i metod pracy ze 
społecznością lokalną prowadzona będzie informacja i promocja, że LSR współfinansowana ma być ze 
środków w szczególności EFRROW.  
 


