
Załącznik nr 6

1. Opis procesu przygotowania LSR 

[Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej]

Metody partycypacyjne będą stosowane na każdym etapie opracowania LSR, tym samym do opracowania strategii wykorzystany

zostanie szeroki zakres danych pozyskanych w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych na obszarze objętym LSR.

Ponad to do przygotowania dokumentu wykorzystane zostaną także dane z dostępnych źródeł takich jak Bank Danych Lokalnych

(GUS) oraz opracowania specjalistyczne. Celem opisywanego tu procesu będzie przygotowanie dokumentu strategicznego, który

będzie odpowiadał na realne potrzeby mieszkańców obszaru LGD, trafnie diagnozował lokalne zasoby i określał perspektywiczne

kierunki rozwoju społeczności lokalnej. Dokument ten będzie musiał jednocześnie spełniać warunki opisane w regulaminie

konkursu na wybór LSR. Kluczową kwestią będzie zatem zarządzanie procesem tworzenia LSR przy jednoczesnym zapewnieniu

udziału mieszkańców w podejmowaniu strategicznych decyzji. Zostanie to osiągnięte poprzez powołanie Zespołu Inicjatywnego,

który będzie nadzorował proces opracowania LSR. W skład Zespołu Inicjatywnego wejdą członkowie LGD (w szczególności

przedstawiciele organów LGD) reprezentujący wszystkie sektory wchodzące w skład partnerstwa. Zespół będzie podejmować

decyzje na zasadzie konsensusu lub, w zależności do potrzeb, większością głosów. Zespół Inicjatywny na każdym etapie będzie

brał pod uwagę pomysły, uwagi, komentarze zgłaszane przez mieszkańców obszaru poprzez różne środki komunikacji. W

zależności od potrzeb spotkania będą mogły być organizowanie w formie tradycyjnej, hybrydowej lub zdalnej. Należy podkreślić, że

w prace Zespołu Inicjatywnego będą mogli włączyć się wszyscy zainteresowani mieszkańcy obszaru LGD. Materiały opracowywane

przez Zespół będą upublicznianie i poddawane konsultacjom internetowym. Plan włączenie społeczności zakłada wykorzystanie

zróżnicowanych środków komunikacji. Istotne, że w przeważającej części są to środki umożliwiającą komunikację dwustronną.

Oznacza to, że komunikaty będą formułowane nie tylko przez członków zespołu bezpośrednio pracującego nad LSR, ale także

przez wszystkie zainteresowane organizacje i mieszkańców. Będą oni mieli możliwość nie tylko przekazywania informacji zwrotnych 

do LGD, ale również komunikowanie się z innymi uczestnikami procesu tworzenia dokumentu strategicznego.

Wykorzystane środki komunikacji:    

1. Komunikacja bezpośrednia: a. Rozmowy w czasie warsztatów strategicznych, b. Dyskusje prowadzone na zebraniach Zespołu

Inicjatywnego, 

2. Komunikacja zapośredniczona przez komputer: a. Możliwość udziału w spotkaniach Zespołu Inicjatywnego w formie zdalnej, b.

Komunikacja poprzez pocztę elektroniczną  

3. Inne środki komunikacji pośredniej:  a. Wnioski na piśmie (m.in. fiszki projektowe), 

4. Środki komunikacji masowej: a. Posty na profilu LGD na portalu społecznościowym, b. Artykuły i ogłoszenia na stronie

internetowej LGD oraz stronach internetowych podmiotów, których przedstawiciele będą brać udział w pracach Zespołu

Inicjatywnego (NGO, JST) 

Proces opracowania LSR będzie składał się z następujących etapów, których realizacja będzie ściśle powiązana z wdrażaniem

planu włączenia społeczności lokalnej: 

1. Diagnoza potrzeb 

2. Wybór i określenie hierarchii celów strategii 

3. Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii 

4. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii 

5. Określenie grup docelowych. 

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

• innowacyjność – poprzez włączenie społeczności lokalnych w proces kierowania innowacjami, w tym wprowadzanie innowacji

społecznych;

• cyfryzację – poprzez rozwój zdolności cyfrowych m.in. za pomocą dostępnych narzędzi cyfrowych oraz popularyzację koncepcji

Smart Villages;

• środowisko i klimat – poprzez analizę rozwiązań a następnie wdrożenie mechanizmów wpływających na rozwój zielonej

gospodarki i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym;

• zmiany demograficzne – poprzez włączenie osób młodych do 25 roku życia, seniorów oraz kobiet w zarządzanie rozwojem a

także poprzez propozycję rozwiązań w zakresie gospodarki społecznej;

• partnerstwo w realizacji LSR – poprzez włączenie przedstawicieli zróżnicowanych interesów (partnerów społecznych,

gospodarczych i publicznych) w proces kierowania rozwojem a także poprzez wzmacnianie edukacji liderów życia publicznego i

społecznego, prowadzące do wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Zagadnienia te będą uwzględniane w tematyce

warsztatów strategicznych w gminach, w badaniach ankietowych oraz będą szczegółowo omawiane podczas spotkań Zespołu

Inicjującego. 

Metody partycypacyjne będą stosowane na każdym etapie opracowania LSR, tym samym do opracowania strategii wykorzystany

zostanie szeroki zakres danych pozyskanych w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych na obszarze objętym LSR.

Ponad to do przygotowania dokumentu wykorzystane zostaną także dane z dostępnych źródeł takich jak Bank Danych Lokalnych

(GUS) oraz opracowania specjalistyczne. Celem opisywanego tu procesu będzie przygotowanie dokumentu strategicznego, który

będzie odpowiadał na realne potrzeby mieszkańców obszaru LGD, trafnie diagnozował lokalne zasoby i określał perspektywiczne

kierunki rozwoju społeczności lokalnej. Dokument ten będzie musiał jednocześnie spełniać warunki opisane w regulaminie

konkursu na wybór LSR. Kluczową kwestią będzie zatem zarządzanie procesem tworzenia LSR przy jednoczesnym zapewnieniu

udziału mieszkańców w podejmowaniu strategicznych decyzji. Zostanie to osiągnięte poprzez powołanie Zespołu Inicjatywnego,

który będzie nadzorował proces opracowania LSR. W skład Zespołu Inicjatywnego wejdą członkowie LGD (w szczególności

przedstawiciele organów LGD) reprezentujący wszystkie sektory wchodzące w skład partnerstwa. Skład Zespołu Inicjatywnego to 5

osób, wśród których będzie co najmniej po jednej osobie reprezentującej sektor społeczny, gospodarczy oraz publiczny. Informacja

o możliwości pracy w Zespole Inicjatywnym będzie udostępniona na stronie internetowej LGD. Wybór składu nastąpi w wyniku

zgłoszenia osób chętnych (o zakwalifikowaniu się będzie decydować kolejność zgłoszeń z równoczesnym uwzględnieniem

sektorowości). Prace zespołowe odbywać będą się w siedzibie biura LGD lub z wykorzystaniem internetowych środków

komunikacji. Zespół będzie spotykał się raz w miesiącu w okresie od lipca 2022r. do momentu zakończenia procesu tworzenia

LSR.. Zespół będzie podejmować decyzje na zasadzie konsensusu lub, w razie potrzeby większością głosów. Zespół Inicjatywny

na każdym etapie będzie brał pod uwagę pomysły, uwagi, komentarze zgłaszane przez mieszkańców obszaru poprzez różne środki

komunikacji. Materiały opracowywane przez Zespół będą upublicznianie. 
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Metody partycypacyjne będą stosowane na każdym etapie opracowania LSR, tym samym do opracowania strategii wykorzystany

zostanie szeroki zakres danych pozyskanych w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych na obszarze objętym LSR.

Ponad to do przygotowania dokumentu wykorzystane zostaną także dane z dostępnych źródeł takich jak Bank Danych Lokalnych

(GUS) oraz opracowania specjalistyczne. Celem opisywanego tu procesu będzie przygotowanie dokumentu strategicznego, który

będzie odpowiadał na realne potrzeby mieszkańców obszaru LGD, trafnie diagnozował lokalne zasoby i określał perspektywiczne

kierunki rozwoju społeczności lokalnej. Dokument ten będzie musiał jednocześnie spełniać warunki opisane w regulaminie

konkursu na wybór LSR. Kluczową kwestią będzie zatem zarządzanie procesem tworzenia LSR przy jednoczesnym zapewnieniu

udziału mieszkańców w podejmowaniu strategicznych decyzji. Zostanie to osiągnięte poprzez powołanie Zespołu Inicjatywnego,

który będzie nadzorował proces opracowania LSR. W skład Zespołu Inicjatywnego wejdą członkowie LGD (w szczególności

przedstawiciele organów LGD) reprezentujący wszystkie sektory wchodzące w skład partnerstwa. Zespół będzie podejmować

decyzje na zasadzie konsensusu lub, w zależności do potrzeb, większością głosów. Zespół Inicjatywny na każdym etapie będzie

brał pod uwagę pomysły, uwagi, komentarze zgłaszane przez mieszkańców obszaru poprzez różne środki komunikacji. W

zależności od potrzeb spotkania będą mogły być organizowanie w formie tradycyjnej, hybrydowej lub zdalnej. Należy podkreślić, że

w prace Zespołu Inicjatywnego będą mogli włączyć się wszyscy zainteresowani mieszkańcy obszaru LGD. Materiały opracowywane

przez Zespół będą upublicznianie i poddawane konsultacjom internetowym. Plan włączenie społeczności zakłada wykorzystanie

zróżnicowanych środków komunikacji. Istotne, że w przeważającej części są to środki umożliwiającą komunikację dwustronną.

Oznacza to, że komunikaty będą formułowane nie tylko przez członków zespołu bezpośrednio pracującego nad LSR, ale także

przez wszystkie zainteresowane organizacje i mieszkańców. Będą oni mieli możliwość nie tylko przekazywania informacji zwrotnych 

do LGD, ale również komunikowanie się z innymi uczestnikami procesu tworzenia dokumentu strategicznego.

Wykorzystane środki komunikacji:    

1. Komunikacja bezpośrednia: a. Rozmowy w czasie warsztatów strategicznych, b. Dyskusje prowadzone na zebraniach Zespołu

Inicjatywnego, 

2. Komunikacja zapośredniczona przez komputer: a. Możliwość udziału w spotkaniach Zespołu Inicjatywnego w formie zdalnej, b.

Komunikacja poprzez pocztę elektroniczną  

3. Inne środki komunikacji pośredniej:  a. Wnioski na piśmie (m.in. fiszki projektowe), 

4. Środki komunikacji masowej: a. Posty na profilu LGD na portalu społecznościowym, b. Artykuły i ogłoszenia na stronie

internetowej LGD oraz stronach internetowych podmiotów, których przedstawiciele będą brać udział w pracach Zespołu

Inicjatywnego (NGO, JST) 

Proces opracowania LSR będzie składał się z następujących etapów, których realizacja będzie ściśle powiązana z wdrażaniem

planu włączenia społeczności lokalnej: 

1. Diagnoza potrzeb 

2. Wybór i określenie hierarchii celów strategii 

3. Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii 

4. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii 

5. Określenie grup docelowych. 

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

• innowacyjność – poprzez włączenie społeczności lokalnych w proces kierowania innowacjami, w tym wprowadzanie innowacji

społecznych;

• cyfryzację – poprzez rozwój zdolności cyfrowych m.in. za pomocą dostępnych narzędzi cyfrowych oraz popularyzację koncepcji

Smart Villages;

• środowisko i klimat – poprzez analizę rozwiązań a następnie wdrożenie mechanizmów wpływających na rozwój zielonej

gospodarki i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym;

• zmiany demograficzne – poprzez włączenie osób młodych do 25 roku życia, seniorów oraz kobiet w zarządzanie rozwojem a

także poprzez propozycję rozwiązań w zakresie gospodarki społecznej;

• partnerstwo w realizacji LSR – poprzez włączenie przedstawicieli zróżnicowanych interesów (partnerów społecznych,

gospodarczych i publicznych) w proces kierowania rozwojem a także poprzez wzmacnianie edukacji liderów życia publicznego i

społecznego, prowadzące do wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Zagadnienia te będą uwzględniane w tematyce

warsztatów strategicznych w gminach, w badaniach ankietowych oraz będą szczegółowo omawiane podczas spotkań Zespołu

Inicjującego. 

Metody partycypacyjne będą stosowane na każdym etapie opracowania LSR, tym samym do opracowania strategii wykorzystany

zostanie szeroki zakres danych pozyskanych w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych na obszarze objętym LSR.

Ponad to do przygotowania dokumentu wykorzystane zostaną także dane z dostępnych źródeł takich jak Bank Danych Lokalnych

(GUS) oraz opracowania specjalistyczne. Celem opisywanego tu procesu będzie przygotowanie dokumentu strategicznego, który

będzie odpowiadał na realne potrzeby mieszkańców obszaru LGD, trafnie diagnozował lokalne zasoby i określał perspektywiczne

kierunki rozwoju społeczności lokalnej. Dokument ten będzie musiał jednocześnie spełniać warunki opisane w regulaminie

konkursu na wybór LSR. Kluczową kwestią będzie zatem zarządzanie procesem tworzenia LSR przy jednoczesnym zapewnieniu

udziału mieszkańców w podejmowaniu strategicznych decyzji. Zostanie to osiągnięte poprzez powołanie Zespołu Inicjatywnego,

który będzie nadzorował proces opracowania LSR. W skład Zespołu Inicjatywnego wejdą członkowie LGD (w szczególności

przedstawiciele organów LGD) reprezentujący wszystkie sektory wchodzące w skład partnerstwa. Skład Zespołu Inicjatywnego to 5

osób, wśród których będzie co najmniej po jednej osobie reprezentującej sektor społeczny, gospodarczy oraz publiczny. Informacja

o możliwości pracy w Zespole Inicjatywnym będzie udostępniona na stronie internetowej LGD. Wybór składu nastąpi w wyniku

zgłoszenia osób chętnych (o zakwalifikowaniu się będzie decydować kolejność zgłoszeń z równoczesnym uwzględnieniem

sektorowości). Prace zespołowe odbywać będą się w siedzibie biura LGD lub z wykorzystaniem internetowych środków

komunikacji. Zespół będzie spotykał się raz w miesiącu w okresie od lipca 2022r. do momentu zakończenia procesu tworzenia

LSR.. Zespół będzie podejmować decyzje na zasadzie konsensusu lub, w razie potrzeby większością głosów. Zespół Inicjatywny

na każdym etapie będzie brał pod uwagę pomysły, uwagi, komentarze zgłaszane przez mieszkańców obszaru poprzez różne środki

komunikacji. Materiały opracowywane przez Zespół będą upublicznianie. 

2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  
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Tomaszkowice

Gdów

Biskupice NIE

Gdów

3. Harmonogram

3.1 Nazwa gminy 3.2 Miejscowość*** 3.3 Planowany termin spotkania

3.4 Spotkanie odbędzie się z 

wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej 

[TAK / NIE]

Trzciana

24.08.2022

NIE

Żegocina NIE

Łapanów

22.08.2022

NIE

Nowy Wiśnicz

22.08.2022

NIE

Łapanów

Nowy Wiśnicz

NIE

26.08.2022

24.08.2022

26.08.2022

Trzciana

Żegocina

podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

0 7 - 2

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

2- 2

*** jeżeli na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy możliwe jest jej określenie

Chrostowa
0 1 0
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