
 

Załącznik nr 6 

PLAN WŁACZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

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

 

Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich 
będzie tworzony w oparciu o standardy procesu planowania strategicznego, kolejno poprzez etapy 
diagnozy, analizy SWOT, uzgodnienia celów, działań i oczekiwanych rezultatów. Przebieg tego 
procesu znajdzie odzew w układzie Strategii. 
 
Identyfikując osoby i podmioty posiadające zasadniczy wpływ na rozwój lokalny oraz przedstawicieli 
opiniotwórczych środowisk i społeczności lokalnych wyłoni się grupę zaangażowaną bezpośrednio w 
konsultowanie Strategii. W konsultacjach i warsztatach służących wypracowaniu założeń strategii 
wezmą udział członkowie Zarządu i Rady Centrum Inicjatyw Wiejskich – Lokalnej Grupy Działania. 
Założenia i treść dokumentu będą konsultowane przez przedstawicieli samorządów, organizacji, 
podmiotów gospodarczych i osoby fizyczne. Ponadto istotny wkład w zawartość merytoryczną 
opracowania wniosą liczne osoby działające w środowisku lokalnym (np. przedstawiciele 
poszczególnych urzędów gminnych koordynujący gromadzenie danych i dokumentacji oraz 
przeprowadzanie ankiet, pracownicy organów samorządowych, osoby kierujące placówkami 
oświatowymi i kulturowymi oraz wykonujące wolne zawody, działacze organizacji pozarządowych).    
 
Prace nad strategią prowadzone będą metodą partycypacyjno-ekspercką. Cały proces tworzenia LSR 
będzie ukierunkowany w szczególności na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, 
środowiska i klimatu, a także zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się 
społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru, który ma być objęty LSR. 
   
W pierwszej kolejności LGD przeprowadzi badania ankietowe na grupie około 100 mieszkańców – 
przedstawicieli różnych sektorów. Wyniki badań ankietowych znajdą zastosowanie w tworzeniu 
strategii LSR. Na każdym kluczowym etapie jej tworzenia, przyczynią się do przeprowadzenia analizy 
SWOT, zdiagnozowania potencjału obszaru i społeczności lokalnej, zidentyfikowania głównych 
wyzwań, a także określenia grup docelowych LSR (tj. grup de faworyzowanych). 
  
W celu zapewnienia uczestnictwa społeczności lokalnej i jej aktywnego udziału w budowaniu LSR, 
LGD CIW wykorzysta następujące metody: 
 
1. Badanie ankietowe – ankieta zostanie umieszczona na stronie internetowej i Facebooku LGD 
CIW oraz gmin wchodzących w skład obszaru LGD, a jej uczestnikami będą mieszkańcy. Celem 
badania będzie diagnoza postaw i opinii mieszkańców w tematach kluczowych z punktu widzenia 
budowania LSR. Pozyskane dane wykorzystane zostaną do przeprowadzenia analizy SWOT. Wyniki 
badań ankietowych będę uwzględnione przy formułowaniu analizy potrzeb i potencjału, które 
następnie będą miały istotny wpływ na kształt celów strategii, dobór odpowiednich przedsięwzięć oraz 
wskaźników ich realizacji. Ponadto wyniki badania opinii mieszkańców posłużą LGD do opracowania 
kryteriów wyboru projektów, zasad monitorowania i ewaluacji oraz opracowania planu komunikacji  
w odniesieniu do realizacji LSR. 
 
2. Spotkania otwarte z mieszkańcami prowadzone będą metodą warsztatową. Spotkania/warsztaty 
prowadzone będą metodami interaktywnymi, co pozwoli na wymianę poglądów i wiedzy pomiędzy 



 

uczestnikami. Podczas spotkań otwartych z mieszkańcami zebrane zostaną uwagi mieszkańców na 
temat celów LSR, które będą wypracowane na podstawie głównych wniosków z analizy SWOT i  
diagnozy obszaru. Przeprowadzona zostanie dyskusja nad problemami obszaru LGD oraz 
identyfikacja potencjałów rozwojowych z ukierunkowaniem na zagadnienia dotyczące innowacyjności, 
cyfryzacji, środowiska i klimatu, a także zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem 
starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru, który ma być objęty LSR. Na tej podstawie 
zostaną określone: główne kierunki interwencji, obszary wsparcia LSR, elementy dotyczące 
opracowania zasad monitorowania i ewaluacji LSR, a także opracowania planu komunikacji.  
 
3. Punkt konsultacyjny w biurze LGD – przez cały okres przygotowywania strategii mieszkańcy 
obszaru LGD będą mieli możliwość pozyskania informacji bądź zgłoszenia uwag do projektu strategii 
stacjonarnie. W trakcie spotkań omówione zostaną kierunki projektów zaplanowanych do realizacji w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej 'PROW') 2021 -2027 zawierających m.in. 
innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, ze szczególnym 
uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do objęcia 
LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. 
 
4. E-konsultacje – alternatywną metoda uczestnictwa będzie korzystanie  z nośników 
elektronicznych. Na stronie internetowej i na Facebooku LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich zostanie 
zamieszczony link do ankiety. Dzięki takiemu rozwiązaniu każda osoba odwiedzająca w/w strony i 
wypełniając ankietę będzie mogła wziąć udział w konsultacjach. 
 
Przy tworzeniu LSR wykorzystane zostaną również: 
1. Doświadczenie członków oraz kadr LGD uczestniczących w realizacji LSR 2014-2020 oraz wyniki 
badań własnych i ewaluacji LSR, 
2. Analiza danych historycznych z procesu wdrażania LSR 2014-2020, 
3. Wskaźniki pochodzące ze źródeł statystyki publicznej, 
4. Wyniki powyższych konsultacji.  
 
Dzięki powyższym technikom budowania LSR, uzyskamy: 
 
1. Diagnozę i analizę potrzeb potencjału LSR, 
2. Określenie celów i wskaźników LSR,  
3. Opracowanie planu działania LSR, 
4. Opracowanie zasad i kryteriów wyboru operacji w ramach LSR, 
5. Opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji LSR, 
6. Informacje odnośnie przygotowania planu komunikacji LSR. 

                                                                                                                                            

2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR   

 
www.lobez.org 

                     
 
3. Harmonogram 

                                   

Lp
. 

3.1 Nazwa gminy 3.2 Miejscowość***   
3.3 Planowany termin 

spotkania 

3.4 Spotkanie 
odbędzie się z 
wykorzystaniem 
środków 
komunikacji 
elektronicznej  
[TAK / NIE] 

1. Gmina Łobez Łobez wrz-2022 NIE 

2. Gmina Węgorzyno Węgorzyno wrz-2022 NIE 

3. Gmina Dobra Dobra wrz-2022 NIE 

4. Gmina Radowo Małe Radowo Małe wrz-2022 NIE 

5. Gmina Resko Resko wrz-2022 NIE 

 

http://www.lobez.org/

