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PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI W PROCES PRZYGOTOWANIA LSR : 

Udział lokalnej społeczności w budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, na każdym z głównych etapów jej 

powstawania, determinuje partycypacyjny charakter strategii. Pierwszym etapem w tworzeniu nowej LSR będzie 

zaplanowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie spotkań z mieszkańcami obszaru LGD. Na 

terenie każdej z planowanych do objęcia strategią rozwoju lokalnego na lata 2023-2027 gmin członkowskich  

LGD ZSNM zamierza zorganizować po jednym spotkaniu z lokalną społecznością w formule bezpośredniej- 

otwartej,  dotyczących w szczególności zagadnieniom związanym z analizą potrzeb rozwojowych i potencjału 

danego obszaru, analizą celów strategii, w tym potencjalnych wymiernych celów końcowych dotyczących 

rezultatów oraz odnośnych planowanych działań, analizą mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. LGD 

planuje  upublicznić informację o planowanych spotkaniach poprzez swoją stronę internetową 

www.lgdzielonyszlak.pl oraz poprzez media społecznościowe, ponad to zostanie rozesłany e-mail do wszystkich 

gmin członkowskich oraz partnerów i jednostek współpracujących z LGD ( ośrodki kultury, NGO's -y , KGW ) 

z informacjami na temat planowanych terminów oraz miejsc spotkań, a także prośba o zamieszczenie tych 

informacji na stronach urzędów gmin i w mediach społecznościowych podmiotów współpracujących, tak aby 

dotrzeć do jak największego grona potencjalnych uczestników spotkań - mieszkańców obszaru LGD.  

Spotkania stacjonarne w poszczególnych gminach są planowane na miesiące czerwiec/ lipiec 2022 r. w 

zależności od możliwości organizacyjnych.  

Proces tworzenia LSR ukierunkowany będzie na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, 

min. innowacyjność; cyfryzację; środowisko i klimat, zagadnienia związane ze zmianami demograficznymi, w 

tym spowodowanymi starzeniem się społeczeństwa i wyludnieniem; partnerstwa w realizacji LSR ( w 

szczególności poprzez wspólną realizację projektów i przedsięwzięć w ramach partnerstwa z innymi 

podmiotami).  

Podczas konsultacji mieszkańcy zostaną poinformowani o tym, że w oparciu o analizę danych uzyskanych na 

spotkaniach zostanie opracowana ankieta oraz o zasadach jej udostępnienia.  

Kwestionariusz ankiety zostanie rozpowszechniony w dwóch formach, tzn. w formie elektronicznej, przy czym 

informacja o badaniu oraz odnośniki do formularza zostaną umieszczone zarówno na stronie internetowej LGD 

jak i na stronach urzędów gmin/miejskich oraz  w formie tradycyjnej (drukowanej) poprzez urzędy 

gmin/miejskie, w których można będzie  pobrać ankietę, jak również, przy zachowaniu anonimowości, 

pozostawić wypełniony druk. Ankieta zawierać będzie pytania odnośnie opinii społeczności lokalnej na temat 

podstawowych jej problemów w różnych dziedzinach życia oraz propozycji ich rozwiązania. Respondenci będą 

mogli wybrać, ich zdaniem, najważniejsze opcje w zaprezentowanych obszarach, jednakże przewidziano 

również pytania otwarte, w których można będzie zapisać inne aniżeli wymienione w ankiecie obszary 

problemowe, tak aby nie wykluczać innych, niemieszczących się w zakresie zagadnień. Wyniki badań 

ankietowych zostaną uwzględnione i wykorzystane praktycznie na prawie każdym etapie budowy LSR,  w której 

mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi dotyczące tworzonej strategii. Na podstawie przeprowadzonej 

diagnozy obszaru, wyników badań ankietowych oraz informacji uzyskanych podczas konsultacji społecznych 

nastąpi opracowanie analizy SWOT dla obszaru objętego LSR oraz projekt celów strategicznych oraz 

wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR.  

W kolejnym etapie powyższe projekty, wraz z zasadami monitorowania i ewaluacji oraz projektem planu 

komunikacyjnego, zostaną poddane dalszym konsultacjom społecznym, tym razem w formule on line z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ( spotkanie konsultacyjne on line przy pomocy aplikacji 

Microsoft TEAMS ), link do spotkania wysłany będzie na adres mailowy na  podstawie nadesłanego zgłoszenia 

poprzez wypełnienie formularza Google, który dostępny będzie na naszej stronie internetowej oraz w mediach 
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społecznościowych razem z informacją o terminie planowanego spotkania on line (planowany termin to 

sierpień/wrzesień 2022 r.). 

 

Planuje się współfinansowanie operacji realizowanych w ramach LSR z Europejskiego Funduszu Rolnego 

na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020.  

 


