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Opis procesu przygotowania LSR wraz z planem włączenia społeczności 

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. 

Na powyższych etapach poruszane będą kluczowe zagadnienia takie jak: 
1. Innowacyjność  
2. Cyfryzacja 
3. Ochrona środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu 
4. Zmiany demograficzne. 
5. Partnerstwo w realizacji LSR polegające na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów 

Szczegółowy zakres prac na poszczególnych etapach, a także planowane do zastosowania 
metody partycypacyjne określa poniższa tabela. 

Kluczowy etap 
prac  
nad LSR 

Zastosowane metody 
konsultacji 

Zagadnienia przekrojowe 

Diagnoza 
potrzeb 

1. Badanie ankietowe 
mieszkańców  

2. Punkt 
konsultacyjny 

1. Zmiany demograficzne: 
a) Badanie sytuacji osób poniżej 25 r.ż. 
b) Określenie grup defaworyzowanych 
c) Sytuacja w zakresie szans kobiet i mężczyzn 

2. Środowisko i klimat 
a) Identyfikacja kluczowych zasobów obszaru LGD 
b) Obszary Natura 2000 
c) Diagnoza zasobów i potrzeb rolniczych  

3. Cyfryzacja: 
a) Diagnoza wykluczenia cyfrowego 
b) Określenie potrzeb w zakresie wdrażania 

koncepcji Smart Village 
4. Innowacyjność: 

a) Inwentaryzacja lokalnych zasobów w zakresie 
tworzenia innowacyjnych rozwiązań z ich 
wykorzystaniem 

Wybór celów 
priorytetowych 
oraz określenie 
hierarchii 
celów 

1. Punkt 
konsultacyjny 

2. Konsultacje 
internetowe 

3. Spotkania w 
gminach (warsztaty 
strategiczne) 

Wybór zakresów tematycznych LSR z uwzględnieniem:  
1. Zmian demograficznych 
2. Przedsiębiorczości mieszkańców 
3. Ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom 

klimatu 
4. Cyfryzacji. 
5. Partnerstwo w realizacji LSR polegające na 

wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów 

Zdefiniowanie 
sposobów 
realizacji 
strategii 

1. Spotkania w 
gminach (warsztaty 
strategiczne) 

2. Punkt 
konsultacyjny 

3. Konsultacje 
internetowe 

1. Innowacyjność: 
a) Uszczegółowienie definicji innowacyjności dla 

poszczególnych przedsięwzięć  
2. Środowisko i klimat 

a) Określenie stosunku innowacyjności do 
środowiska przyrodniczego 
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3. Partnerstwo w realizacji LSR polegające na 
wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów 

a) Uzgodnienie projektów współpracy 
4. Propozycja procedur wyboru operacji 
5. Zaplanowanie przedsięwzięć 

Stworzenie 
systemu 
monitorowania 
postępów w 
realizacji LSR  

1. Punkt 
konsultacyjny 

2. Konsultacje 
internetowe 

3. Badanie ankietowe 
mieszkańców  

1. Innowacyjność 
a. Określenie efektów wdrażania innowacji, 

2. Cyfryzacja: 
a. Stworzenie procedur monitoringu i ewaluacji. 

3. Formułowanie wskaźników  

Określenie 
grup 
docelowych  
 

1. Nabór fiszek 
projektowych od 
przedsiębiorców 

2. Nabór fiszek od 
NGO 

3. Punkt 
konsultacyjny 

4. Konsultacje 
internetowe 

1. Zmiany demograficzne: 
a) Wskazanie przedsięwzięć, które nakierowane 

będą na zwiększenie aktywności społecznej ludzi 
do 25 r.ż. 

b) Przypisanie grup docelowych do poszczególnych 
przedsięwzięć,  

c) Uzgodnienie działań na rzecz realizacji zasad 
równości szans i niedyskryminacji oraz działań na 
rzecz przestrzegania równości szans kobiet i 
mężczyzn 

d) Weryfikacja działań kierowanych do grup 
defaworyzowanych 

2. Partnerstwo w realizacji LSR polegające na 
wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów: 

a) Określenie branż działalności gospodarczej, które 
wymagają integracji 

3. Cyfryzacja: 
a) Zaplanowanie działań komunikacyjnych 

związanych z cyfryzacją obszaru LGD 

 
Jak wynika z powyższej tabeli metody partycypacyjne będą stosowane na każdym etapie 

opracowania LSR, dlatego proces ten będzie w zasadzie tożsamy z realizowaniem planu włączenia 

społeczności. Tym samym do opracowania strategii wykorzystany zostanie szeroki zakres danych 

pozyskanych w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych na obszarze objętym LSR. 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 oraz wszystkie gminy. Zespół będzie podejmować decyzje na 

zasadzie konsensusu lub, w zależności do potrzeb, większością głosów. Zespół pracować będzie 

w sposób jawny, osoby również osoby spoza zespołu będą mogły brać udział w spotkaniach zespołu.   

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. Informacje o jego spotkaniach będą podawane 
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do publicznej wiadomości. Materiały opracowywane przez Zespół będą upublicznianie i poddawane 

konsultacjom internetowym. Zespół będzie spotykał się co najmniej raz na zakończenie każdego 

z wymienionych powyżej kluczowych etapów prac nad LSR. W zależności od potrzeb możliwe będzie 

organizowanie dodatkowych spotkań w czasie trwania poszczególnych etapów. 

Spotkania w gminach (warsztaty strategiczne) z mieszkańcami zaplanowano na 20 czerwca 2022 

r. Aby ułatwić udział w spotkaniach, odbędą się one w każdej z gmin wchodzących w skład LGD (każde 

ze spotkań będzie miało tę samą tematykę): 

godz. 9.00 – 11.00 Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach, ul. Perłowa 1 

godz. 11.30 – 13.30 Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, Hala Pod Basztami, ul. Armii Krajowej 

18A 

godz. 14.30 – 16.30 Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7 

 

                                                                                                                                 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca 

w obszary wiejskie. Działanie M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER w zakresie poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywany wynik operacji: Stworzenie Lokalnej 

Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 
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