
1. Plan włączenia społeczności lokalnej  

Proces przygotowania LSR na lata 2023 – 2027 zostanie zrealizowany z uwzględnieniem 

planu włączenia społeczności lokalnej w której znajdują się lokalni partnerzy społeczni, 

gospodarczy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz publicznych oraz realizacji 

zaplanowanego procesu tworzenia LSR. 

W ramach procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystania zróżnicowanych środków 

komunikacji, w tym elektronicznej zakłada się realizację: 

 

1. badań ankietowych; 

2. konsultacji w Gminach objętych tworzoną LSR; 

3. kolportaż materiałów informacyjnych za pośrednictwem narzędzi elektronicznych oraz 

miejsc do tego wyznaczonych w obiektach użyteczności publicznej 

4. konsultacji indywidualnych oraz e-konsultacji LSR 

                                                                                                                                                                                                                                          

Stowarzyszenie przeprowadzi szereg badań ankietowych, skierowanych m.in do 

mieszkańców obszaru LSR, Beneficjentów LGD, gmin członkowskich LGD. Ankiety mogą 

być wypełniane w formie elektronicznej (np. formularze GOOGLE, portal Survio.com) bądź 

w formie tradycyjnej (na organizowanych spotkaniach). Głównym celem badań ankietowych 

jest identyfikacja potrzeb mieszkańców, potencjalnych beneficjentów, gmin członkowskich, 

potrzeb rozwojowych oraz potencjału danego obszaru. Zebranie danych pozwoli na 

wypracowanie głównych kierunków działań czy też celów LSR na lata 2023-2027, które w 

konkretny sposób mogą być ukierunkowane m.in. na zagadnienia dotyczące innowacyjności, 

cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne czy też partnerstwo w realizacji LSR. 

Wykonanie badań ankietowych w jak najszerszym i zróżnicowanym gronie odbiorców jest 

konieczne w procesie przygotowania LSR. Zebrane dane zostaną przedstawione w formie 

syntetycznej. 

                                                                                                                                                                                                                

Na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR zostanie zorganizowane co najmniej 

jedno spotkanie, które będzie poświęcone w szczególności: diagnozie obszaru oraz jego 

analizie. Podczas spotkań szczególną uwagę poświęcimy głównym zagadnieniom podejścia 

LEADER m.in. innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych i 

partnerstwa w realizacji LSR. Następnie zostaną wypracowane cele ogólne oraz szczegółowe 

LSR, przedsięwzięcia oraz wskaźniki osiągnięcia celu, rezultatu i produktu. 

                                                                                                                                                                                                   

W ramach kolportażu materiałów informacyjnych realizowane będą następujące działania:  

- przekazywanie bieżących informacji na stronach internetowych: www.lgdleader.pl, 

www.strzyzow.pl, www.wojaszowka.com.pl, www.frysztak.pl, www.wisniowa.pl, 

www.korczyna.pl, www.kroscienkowyzne.pl oraz udzielanie odpowiedzi na pytania 

nadsyłane m.in. na adres: strzyzow@lgdleader.pl;  

- stała współpraca z mediami (media elektroniczne i prasa lokalna);  

- zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń (plakatów informacyjnych) JST 

wchodzących w skład LGD;  

- przekazywanie informacji lokalnej społeczności za pośrednictwem członków LGD. 



                                                                                                                                                                                                                  

Konsultacje indywidualne oraz e-konsultacje LSR. Na stronie internetowej Stowarzyszenia 

zostanie udostępniona LSR na lata 2023-2027 w różnych etapach jej rozwoju aż do jej 

finalnego kształtu, który zostanie złożony wraz z wnioskiem o jej wybór. Uwagi do 

poszczególnych wersji LSR będą mogły być przekazywane w zróżnicowany sposób np. 

konsultacje indywidualne w Biurze Stowarzyszenia, formularz online czy też za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Konsultowanie poszczególnych wersji rozwojowych 

LSR pozwoli na jej lepsze wpasowanie w potrzeby lokalnej społeczności oraz pozwoli na 

przygotowanie dokumentu o lepszej jakości. Konsultacje powinny nastąpić po zakończeniu 

spotkań w gminach członkowskich oraz trwać do zakończenia procesu tworzenia LSR. 

                                                                                                                                                                                                   

Wszystkie operacje realizowane w w/w zakresie będą zawierały informacje o pomocy 

otrzymanej z EFFROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Lokalna Strategia Rozwoju 

będzie współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. 


