
 
 

Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu 

przygotowania LSR (załącznik nr 6 do wniosku) 

 

LSR Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem" będzie zbudowana metodą 

partnersko-ekspercką. 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 „Bądźmy Razem”, zamierza zorganizować po jednym spotkaniu  

z lokalną społecznością w formule bezpośredniej otwartej, które dotyczyć będą 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.lgdbadzmyrazem.pl oraz poprzez media społecznościowe, ponad to zostanie rozesłany  

e-mail do wszystkich gmin członkowskich oraz partnerów 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 miesiącu maju 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) na spotkaniach konsultacyjnych. 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. 

Przeprowadzone będą dyskusje na temat identyfikacji grup defaworyzowanych które należy 

uwzględnić w ramach wsparcia i kryterium oceny. Przedstawienie wstępnego zarysu lokalnych 

kryteriów oceny i wyboru operacji. Przedstawienie wstępnego zarysu celów, przedsięwzięć  

i wskaźników w nowej LSR.  

 

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. 

 

Zakładane etapy pracy to: 

 

I ETAP KLUCZOWY TWORZENIA LSR 

1. Do sporządzenia charakterystyki LGD zostaną zgromadzone informacje opisu i analizy obszaru 

zawierające: 

1) informacje dotyczące innowacyjnych przedsiębiorstw, 

2) zasobów przyrodniczych, 

3) wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

4) zmian demograficznych. 

Do sporządzenia charakterystyki zostaną wykorzystane dane GUS, Urzędów Gmin, raportów i Strategii 

Gmin.  

2. Zaplanowanie działań: 

1) Organizacja spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami sektorów: społecznego, 

gospodarczego i publicznego, 

2) Formularz ankiety internetowej zamieszczony na stronie www.lgdbadzmyrazem.pl 

3) Punkt konsultacyjny (społeczność lokalna za pomocą portalu społecznościowego będzie 

informowana o postępie prac nad budową LSR).  



 
 
4) Spotkania fokusowe (Analiza zebranych materiałów).  

3. Gromadzenie danych do sporządzenia diagnozy obszaru. Wykorzystując: 

1) Badanie fokusowe w oparciu o analizę zgromadzonych materiałów,  

2) Analiza ankiet zgromadzonych ze spotkań konsultacyjnych, 

3) Doświadczenie LGD 

4) Raport ewaluacyjny.  

4. Przeprowadzenie warsztatu strategicznego na temat: 

1) Analizy SWOT, drzewo problemów (na podstawie diagnozy i wyników badań zostanie 

opracowany projekt analizy SWOT wraz z wnioskami, uwzględniając główne cechy podejścia 

LEADER i stworzone drzewo problemów). 

2) Zostanie stworzona matryca logiczna z której wyłoni się zarys celów i przedsięwzięć  

oraz spójność pomiędzy diagnozą, analizą SWOT, celami i przedsięwzięciami.  

3) Zostaną zaproponowane wskaźniki osiągnięcia celów i przedsięwzięć, zgodne z Programem.  

4) Projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym polegającym na: 

- organizacjami spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami mieszkańców z trzech sektorów: 

społecznego, gospodarczego i publicznego.  

- internetowy formularz konsultacyjny (ankieta zostanie umieszczona na stronie 

www.lgdbadzmyrazem.pl wraz z formularzem uwag).  

- społeczność lokalna będzie informowana na bieżąco za pomocą portalu społecznościowego o postępie 

prac nad budową LSR, a także zachęcana do wypełnienia formularza konsultacyjnego.  

II ETAP KLUCZOWY TWORZENIA LSR 

5. Zostanie opracowana struktura celów i wskaźników w oparciu o wyniki analizy SWOT i drzewa 

problemów.  

6. Opracowanie procedur sposobu i wyboru oceny operacji oraz sposobu ustanawiania kryteriów 

wyboru, uwzględniając główne cechy takie jak: 

- innowacyjność, w tym definicja innowacyjności,  

- cyfryzacja pod kątem wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych do komunikacji 

poszczególnych sektorów społeczności jak i edukacji, 

- środowisko i klimat pod kątem ukierunkowania projektów w celu włączenia działań proekologicznych, 

- partnerstwo w realizacji LSR pod kątem uwzględnienia i wykorzystania w realizacji LSR, 

 



 
 
Do opracowania tej części materiałów posłużą wyniki z konsultacji społecznych, doświadczenie  

i ewaluacja LGD.  

7. Przygotowanie planu działania:  

- opracowanie harmonogramu osiągnięcia poszczególnych wskaźników, 

- oszacowanie efektów wdrażania LSR z wyznaczeniem kamieni milowych, (zgodnie z przepisami 

prawa i wytycznymi), 

- podział budżetu na poszczególne działania.  

8. Opracowanie planu komunikacji z włączeniem społeczności lokalnej obszaru LGD: ustalenie celów 

komunikacji, działań grup docelowych, środków przekazu, a także terminów i kosztów.  

9. Przygotowanie opisu monitoringu i ewaluacji, w tym określenie zasad i procedur służących badaniu 

postępu realizacji LSR.  

10. Powstanie projektu LSR, uwzględniającego wyniki badań I etapu.  

11. Projekt LSR, zostanie poddany konsultacjom społecznym. 

12. Złożenie LSR wraz z wymaganymi załącznikami.  

13. W trakcie budowy LSR na stronie internetowej www.lgdbadzmyrazem.pl będą zamieszczone 

informacje za pośrednictwem, których mieszkańcy obszaru LGD „Bądźmy Razem” będą informowani 

o przebiegu prac oraz będą mieli możliwość za pośrednictwem formularza zgłaszać swoje uwagi, 

wątpliwości, lub propozycje. Zostanie również wykorzystany portal społecznościowy w celu 

informowania o działaniach LGD szerszego grona społeczności lokalnej.  

14. Na wszystkich dokumentach wewnętrznych jak i materiałach promocyjnych zostanie zamieszczona 

informacja że przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków PROW na lata 2014-2020 zgodnie  

z księgą wizualizacji. 


