
 
 

PLAN WŁĄCZENIA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W PRZYGOTOWANIE LSR 

Plan przygotowania LSR zakłada udział społeczności lokalnej na każdym etapie jej opracowywania 

(diagnoza, założenia, planowane działania i sposoby ich realizacji), a następnie wdrażania/realizacji. 

Konsultacje będą prowadzone w szczególności poprzez badania wśród społeczności lokalnych, e-

konsultacje, otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne w biurze lub w terenie, warsztaty. 

Konsultacje będą skierowane do różnych grup odbiorców ( w szczególności młodzież i osoby starsze), 

a ich formy odpowiadały będą oczekiwaniom, preferencjom i możliwościom danej grupy odbiorców. 

Proces tworzenia LSR ukierunkowany będzie na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia 

LEADER, w szczególności na zagadnienia określone w §3 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia -  innowacyjność, 

cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się 

społeczeństwa oraz wyludnienia obszaru planowanego do objęcia LSR , partnerstwa w realizacji LSR, 

polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów, a także celów LSR. 

Prace, związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, obejmowały będą następujące działania: 

 

• Powołanie grupy roboczej (trójkąt współpracy), którą tworzyć będą przedstawiciele trzech 

sektorów publicznego, gospodarczego i społecznego, w tym mieszkańców (po jednym przedstawicielu 

z każdego sektora). Koordynacją pracy zespołu zajmą się osoby opracowujące LSR.  

 

• Diagnoza obszaru (definiowanie potrzeb i problemów) 

 

Potrzeby i problemy zostaną określone na podstawie przeprowadzonej diagnozy społeczno-

gospodarczej obszaru, bazującej na danych statystycznych, wynikach przeprowadzonej ewaluacji LSR, 

wynikach badań społecznych, w szczególności badania ankietowego, które wykaże potrzeby i 

preferencje społeczności lokalnej w zakresie prowadzenia polityki rozwoju w najbliższych latach. 

 

• Warsztat przyszłościowy - Spotkania w gminach LGD –– przewiduje się przeprowadzenie co 

najmniej 8 spotkań o charakterze warsztatowym (po 1 w każdej z gmin) oraz jedno spotkanie online 

dla wszystkich mieszkańców. W każdym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele sektora: publicznego, 

gospodarczego i społecznego. Warsztaty przyszłościowe będą miały formułę ogólnodostępną, aby 

umożliwić udział w nich każdej zainteresowanej osobie czy organizacji. 

 

Termin realizacji: wrzesień 2022 r., czas trwania: 3 - 4 godziny/1 spotkanie. Program warsztatów będzie 

obejmował opracowanie założeń LSR, w tym zagadnienia dotyczące: innowacyjności ( w szczególności 

gospodarstwa opiekuńcze), cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym 

uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia obszaru planowanego do objęcia LSR , 



 
partnerstwa w realizacji LSR, polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów, a także 

celów LSR. 

 

• Analiza zebranych informacji 

 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy obszaru, jej wyniki i elementy charakterystyczne dla obszaru LGD 

„Ziemia Łowicka” wykorzystane zostaną do określenia potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, w 

szczególności jak zmieniły się potrzeby społeczeństwa w wyniku pandemii czy aktualnej sytuacji 

gospodarczej. Wyniki analizy dla obszaru LGD wykorzystywały będą dane i informacje zebrane w 

ramach badań ankietowych, warsztatów przyszłościowych prowadzonych w gminach, prac grupy 

roboczej. Wyniki analizy będą podstawą do formułowania celów rozwojowych, działań, wskaźników 

itd. 

 

• Określenie celów i ustalenie ich hierarchii wraz ze wskazaniem metody ich określania 

 

Punktem wyjścia dla określenia celów, a następnie ustalenia ich hierarchii, będą wyniki analizy 

diagnostycznej, analizy ankietowej, bazując na danych statystyki publicznej, badaniach społecznych, 

ewaluacji dotychczasowej LSR oraz wynikach prowadzonych dyskusji i konsultacji podczas warsztatów 

przyszłościowych. Hierarchizacja celów zostanie dokonana zgodnie z techniką priorytetyzacji, w którą 

zaangażowani zostaną przedstawiciele grupy roboczej. 

 

• Wskazanie rozwiązań stanowiących sposoby realizacji LSR, sformułowanie wskaźników 

realizacji LSR, identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów/przedsięwzięć określonych w 

LSR 

 

Podczas prac nad LSR prowadzony będzie nabór na propozycje projektów, czyli pomysłów na 

przedsięwzięcia, które – według respondentów – powinny zostać zrealizowane w najbliższych latach 

na obszarze wdrażania LSR. Wykorzystana zostanie specjalna karta informacyjna „Pomysł na projekt” 

– Fiszka Projektowa, która będzie gromadzić informacje na temat preferencji społeczności lokalnej oraz 

wskazywać proponowane rozwiązania i projekty rozwojowe dotyczące obszaru LGD. Karta będzie 

szeroko dystrybuowana, m.in. w formie elektronicznej i tradycyjnej (papierowej), w tym podczas 

konsultacji, warsztatów i prac zespołu roboczego. 

 

• Konsultacje społeczne z dominacją e-konsultacji – poza realizacją badań społecznych i 

konsultacji społecznych założeń LSR – w formie warsztatu w gminach i warsztatu online, zakłada się 



 
przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektu LSR, Konsultacje prowadzone będą po 

zakończeniu opracowania projektu LSR. 

 

Plan włączenia społeczności będzie realizowany z zachowaniem zasad dotyczących informowania i 

rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w 

Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej 

na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na materiałach informacyjnych na 

stronie tytułowej zamieszczona informacja: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, a także logotyp (emblemat) UE, Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu LEADER.  

Lokalna Strategia Rozwoju będzie finansowana ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 


