
Opis procesu przygotowania LSR 
 

Lokalna Strategia Rozwoju jest strategicznym dokumentem, wyznaczającym cele i kierunki działania, 

będące reakcją na otoczenie w sytuacji zachodzących zmian. Istotnym elementem prac przy tworzeniu 

dokumentacji będzie bezpośrednia współpraca z mieszkańcami, w tym konsultacje społeczne, które 

pozwolą uzyskać prawdziwy obraz problemów występujących na obszarze LGD- minimum jedno 

spotkanie konsultacyjne w każdej z członkowskich gmin. Zastosowany zostanie  szereg działań 

aktywizujących i zachęcających do dyskusji zarówno przedstawicieli sektora społecznego, 

gospodarczego, publicznego oraz zainteresowanych mieszkańców wszystkich gmin objętych LSR- 

informacja o spotkaniach zostanie ogłoszona na stronie www LGD, za pośrednictwem social mediów 

oraz zaproszeń wysłanych za pomocą e-mail do członków LGD, poza tym stworzona zostanie również 

ankieta internetowa oraz możliwość konsultacji zarówno telefonicznych jak i bezpośrednich – tak, aby 

każdy chętny mieszkaniec czy przedstawiciel sektora gospodarczego, społecznego oraz publicznego 

miał szansę wypowiedzieć się i dołożyć swój wkład do ostatecznego kształtu projektu LSR.  W czasie 

spotkań omówione zostaną dotychczasowe działania LGD na terenie danej gminy, założenia LSR na 

obecny okres programowy oraz za pomocą narzędzi coachingowych przeprowadzona zostanie analiza 

SWOT obszaru i wspólnie z mieszkańcami, zostaną spisane wnioski uczestników dyskusji każdej z 

gmin. W  ramach włączenia społecznego w budowę i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, 

opracowana zostanie  również ankieta konsultacyjna z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.  

Tematyka spotkań będzie ukierunkowana na analizę potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru oraz 

zagadnienia takie jak innowacyjność, cyfryzacja, ochrona środowiska i klimatu, zmiany 

demograficzne ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się 

obszaru planowanego do objęcia LSR, a także partnerstwa w realizacji LSR. Zebrane w czasie spotkań 

oraz konsultacji wnioski uczestników, propozycje celów i misji oraz przekładających się na nie 

przedsięwzięć do zrealizowania w nowym okresie programowym zostaną zebrane w sprawozdaniu 

przygotowanym przez pracowników LGD  oraz uwzględnione w projekcie LSR. Dzięki konsultacjom 

cele LSR oraz wymierne cele końcowe polegające na osiągnięciu określonych rezultatów oraz 

planowanych działań będą miały charakter oddolny. Na podstawie zebranych w ten sposób informacji 

pracownicy Biura Zarządu przygotują projekt Lokalnej Strategii Rozwoju, który zostanie ponownie 

skonsultowany z mieszkańcami obszaru poprzez publikację na stronie www oraz wskazanie 

możliwości przesłania swoich uwag za pomocą maila, konsultacji telefonicznej oraz bezpośredniej w 

biurze Zarządu LGD, a jego ostateczna wersja zostanie przedstawiona do akceptacji Walnemu 

Zgromadzeniu Członków LGD.  

 

Podsumowując przygotowanie LSR przebiegać będzie następująco: 

 

1. Konsultacje społeczne:  

a) spotkania w każdej z gmin  

b) konsultacje indywidualne, telefoniczne, za pomocą ankiety internetowej 

2. Przygotowanie sprawozdania podsumowującego konsultacje społeczne (wnioski) 

3. Przygotowanie projektu LSR na podstawie zebranych informacji 

4. Przedstawienie projektu LSR poprzez stronę www  

5. Konsultacje  społeczne projektu  

6. Uwzględnienie zmian w projekcie 

7. Przedstawienie ostatecznej wersji projektu Walnemu Zgromadzeniu Członków LGD 


