
1. Opis procesu przygotowania LSR 

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

Lokalna Strategia Rozwoju zostanie przygotowania przez Stowarzyszenie "LGD7-Kraina Nocy i Dni" we współpracy z

mieszkańcami tego obszaru. LGD7 zamierza włączyć społeczność lokalną do budowania LSR za pomocą niżej następujących

narzędzi:

1) najważniejszym będą bezpośrednie spotkania konsultacyjno-warsztatowe (9 spotkań) przeprowadzone na terenie każdej z

gmin wchodzących w skład obszaru LGD. 

W przypadku braku możliwości zorganizowania spotkań w formule bezpośredniej z uwagi na nieprzewidziane wcześniej trudności

(w tym związane z panującą pandemią), LGD dopuszcza możliwość przeprowadzenia spotkań on-line. 

Spotkania poświęcone będą w szczególności tematyce związanej z analizą potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a

także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań, z uwzględnieniem

zagadnień dotyczących:

- innowacyjności planowanych przedsięwzięć, 

- możliwości zastosowania elementów cyfryzacji wprowadzanych rozwiązań, 

- ochrony środowiska i klimatu, 

- sposobów przeciwdziałania zmianom demograficznym, w tym związanym z wyludnieniem oraz starzeniem się społeczeństwa, 

- możliwym płaszczyznom partnerstwa podmiotów w procesie realizacji LSR. 

Podczas spotkania będzie przeprowadzona analiza potencjału obszaru, jego potrzeb rozwojowych, w tym analiza SWOT. Będą

również omawiane możliwe kierunki wydatkowania środków na m.in. przedsiębiorczość, agroturystyka, środowisko, klimat,

szkolenia, dziedzictwo kulturowe, infrastruktura turystyczno - rekreacyjna. Po spotkaniach, zgodnie z kluczem braku dominacji ze

strony żadnego z sektorów ani żadnych z grup interesu, do składu grupy roboczej będą mogły dołączyć dodatkowe osoby.

Wydyskutowane wnioski będą uwzględniane w procesie budowania LSR.

W przebiegu toczącego się procesu konsultacji społecznych, w toku otwartych spotkań z mieszkańcami, niezbędnym warunkiem

utrzymania partycypacyjnego charakteru tworzenia strategii, będzie znajomość adresu strony internetowej LGD, która uzupełni

bazę potrzeb i możliwości w budowaniu LSR i rozszerzy partycypacyjną ścieżkę komunikacji. 

Celem będzie stworzenie w pierwszej kolejności mapy celów strategicznych (w obszarach strategicznych, które określą kierunki

działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych), a następnie określenia zarysu oczekiwanych rezultatów

planowanych działań oraz ich priorytetyzację. 

Do udziału w spotkaniach LGD planuje zaprosić przedstawicieli wszystkich grup społecznych na obszarze, w tym przedstawicieli

JST, organizacji pozarządowych, OSP, GOK, przedsiębiorców, KGW, osoby fizyczne, sołtysów, radnych itd. 

Informacje dotyczące terminów spotkań w poszczególnych gminach udostępnione będą na stronie internetowej Stowarzyszenia, a 

także na profilu FB i tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD. Informacje o terminach spotkań rozpowszechniane będą również w

gminach członkowskich poprzez umieszczenie informacji na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń, a także podczas

imprez/wydarzeń kulturalnych organizowanych na obszarze działania Stowarzyszenia, w których będzie uczestniczyła LGD. 

Informacje o planowanych spotkaniach (miejsce i termin) będą również zamieszczone w sołectwach, w których będzie spotkanie.

W ramach pełnego harmonogramu spotkań, informacje będą podawane z odpowiednim wyprzedzeniem z wyszczególnieniem

daty, miejsca i godziny spotkania. 

Zaproszenia będą kierowane do wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem obecności sołtysów, radnych gminy,

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, przedsiębiorców, rolników itd. Będą oni reprezentować

wszystkie sektory. 

W wyniku w/w spotkań zostaną określone najważniejsze potrzeby i wyznaczone wstępne kierunki działania przy budowie LSR. 

Rozważa się także wykorzystanie narzędzia pomocniczego w procesie przygotowania LSR - ankiety, z której pomocą LGD

mogłaby uzyskać opinie mieszkańców na temat mocnych i słabych stron obszaru LGD, potrzeb mieszkańców, celów i kierunków

działania w tworzonej LSR, jednakże ostatetczny kształt narzędzi, które bedą wykorzystane przez LGD, zweryfikowany zostanie

przez aktualną sytację pandemiczną w regionie. Ankietyzację planuje się przeprowadzić na obszarze wszystkich gmin

członkowskich LGD. Ankieta będzie udostępniania przedstawicielom wszystkich grup społecznych (określonych jak wyżej) w

biurze LGD, z pomocą portalu społecznościowego FB i strony internetowej LGD, zostanie ona również rozesłana z

wykorzystaniem poczty elektronicznej do osób/organizacji współpracujących z LGD, beneficjentów oraz osób korzystających z

doradztwa lokalnej grupy. 

W ramach prac związanych z tworzeniem LSR zostanie także wyłoniona grupa robocza, którą będzie tworzyć Prezes,

Wiceprezes Zarządu, pracownicy biura oraz 3-6 mieszkańców gmin, którzy wykażą chęć zaangażowania się w prace związane z

tworzeniem LSR. Zadaniem zespołu będzie bieżąca koordynacja procesu budowy LSR, zbieranie, analiza i opracowywanie

danych spływających z obszaru oraz wyznaczanie kierunków, celów i zadań związanych z tworzeniem strategii. 

Bieżące informacje dotyczące przebiegu prowadzonych poszczególnych działań będą zamieszczane na stronie internetowej

Stowarzyszenia. 

Po przeprowadzeniu wszystkich spotkań w gminach członkowskich, a także zebraniu opinii z ankiet, opracowany projekt LSR

zostanie udostępniony na stronie internetowej LGD w celu przeprowadzenia konsultacji dokumentu z mieszkańcami obszaru, co

stworzy dodatkowe możliwości zgłaszania uwag do strategii. Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” realizując wszystkie

przedsięwzięcia związane z procesem przygotowania LSR będzie informować (w formie ustnej i/lub pisemnej) o pomocy

otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z warunkami

określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW. 

LSR zostanie opracowana z transparentnym udziałem lokalnej społeczności. Włączenie się mieszkańców w pracę nad LSR jest

niezbędne w zakresie podejmowanych działań określających wspólne wartości, problemy, potrzeby i aspiracje.

Ostateczny kształt LSR zostanie wypracowany w następujących etapach (kroki milowe):

I. Etap definiowania potrzeb i problemów (tzw. partycypacyjna diagnoza). W pracę na omawianym etapie zostaną zaangażowani,

na równych zasadach i przy w miarę możliwości zachowanych proporcjach, przedstawiciele wszystkich sektorów, na których

oparte jest działanie LGD, tj. przedstawiciele sektora społecznego, publicznego, gospodarczego i mieszkańców. Zastosowane

zostaną następujące metody:

1. Analiza danych zastanych, zawierających informacje o zasobach obszaru, warunkach do rozwoju przedsiębiorczości,

strukturze lokalnej społeczności, problemach rynku pracy czy potencjalnych grupach defaworyzowanych. Analiza w oparciu o

dokumenty własne, badania, publikacje oraz dane GUS, PUP, GOPS, MOPS, PCPR, MODR, pozwoli określić potencjał oraz

wstępnie zdefiniować problemy obszaru planowanego do objęcia LSR.

2. Ogólnodostępne moderowane spotkania informacyjno-konsultacyjne (co najmniej jednego spotkania, na obszarze każdej z

gmin planowanej do objęcia LSR). Spotkania te poświęcone będą w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i

zagrożeń. Wnioski z tych konsultacji zostaną wykorzystane podczas formułowania celów i przedsięwzięć. Konsultacje dotyczyć

również analizy i oceny stanu oferty lokalnej: kultury, dziedzictwa, zabytków, turystyki, infrastruktury sportowej, rekreacji,

gastronomii, ekologii, oceny dotychczasowej działalności LGD, przedsiębiorczości, współpracy ośrodków ekonomii społecznej z

pracodawcami czy zasad partycypacji społecznej w realizacji nowej LSR, a w szczególności spotkania te będą poświęcone

zagadnieniom dotyczącym: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym

uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i

projektów.

Proces prac dotyczących opracowania LSR będzie podlegał monitoringowi.

3. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.

4. Konsultacje indywidualne w biurze LGD, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie

opracowywania strategii.

II. Etap określania celów i ustalania ich hierarchii. Metody angażowania społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na tym etapie

to:

1. Badania ankietowe:

a) elektroniczne z wykorzystaniem innowacyjnej metody zbierania i analizy danych, które zamieszczone zostaną na stronie

internetowej LGD oraz stronach internetowych gmin członkowskich;

b) papierowe, które będą zbierane w urzędach gmin oraz biurze Stowarzyszenia, co zapewni udział społeczności wykluczonej

cyfrowo w opracowaniu LSR. 

2. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.

3. Konsultacje indywidualne w biurze LGD, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie

opracowywania strategii.

III. Etap poszukiwania rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji LSR

1. Badania ankietowe wśród przedsiębiorców oraz pozostałych przedstawicieli wszystkich sektorów. Badania te będą miały na

celu zebranie propozycji przedsięwzięć i operacji, będą służyły poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji Lokalnej

Strategii Rozwoju.

2. Badanie fokusowe.

3. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.

4. Konsultacje indywidualne w biurze LGD, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie

opracowywania strategii.

IV. Etap formułowania wskaźników realizacji LSR

1. Konsultacje społeczne online.

2. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.

3. Konsultacje indywidualne w biurze LGD, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie

opracowywania strategii.

V. Etap identyfikacji grup docelowych strategii

1. Konsultacje społeczne online.

2. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.

3. Konsultacje indywidualne w biurze LGD, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie

opracowywania strategii. Podstawą tworzenia

LSR mają być szerokie konsultacje społeczne, w których udział wezmą podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze, a także

mieszkańcy obszaru LSR. W szczególności ważne dla LGD jest to, aby w konsultacjach brały udział grupy osób

defaworyzowanych. Niezwykle istotne jest włączenie do konsultacji jak największej liczby mieszkańców obszaru objętego LSR. W

trakcie tych konsultacji zostaną zidentyfikowane problemy i potrzeby lokalnego środowiska, a także uwarunkowania przestrzenne,

geograficzne, przyrodnicze, które wytyczą kierunki rozwoju obszaru objętego LSR.

W tworzeniu strategii LGD ma zamiar w głównej mierze kierować się zasadami partycypacji społecznej. Zainteresowanie

obywateli współpracą na rzecz rozwoju lokalnego nie jest na ogół zjawiskiem samoistnym. Aby wywołać zaangażowanie się

mieszkańców w sprawy lokalne zamierzamy na wstępie przeprowadzić/doprowadzić do:

• identyfikacji najistotniejszych potrzeb i problemów z jakimi borykają się mieszkańcy;

• poznania preferencji mieszkańców odnośnie sposobów rozwiązania tych problemów i gotowości ich osobistego zaangażowania

się w te działania;

• identyfikacji liderów opinii gotowych „zarazić” ideą współdziałania pozostałych mieszkańców oraz grupy, które powinny być

zainteresowane w rozwiązaniu problemu;

• wyjaśnienia mieszkańcom przyczyn, skutków i możliwych sposobów rozwiązania problemu lub załatwienia sprawy;

• włączenia mieszkańców w rozwiązywanie konkretnych problemów lub załatwianie określonych spraw.

Konsultacje dotyczyć również będą analizy i oceny stanu oferty lokalnej: kultury, dziedzictwa, zabytków, turystyki, infrastruktury

sportowej, rekreacji, gastronomii, ekologii, oceny dotychczasowej działalności LGD, przedsiębiorczości, współpracy ośrodków

ekonomii społecznej z pracodawcami czy zasad partycypacji społecznej w realizacji nowej LSR, a w szczególności spotkania te

będą poświęcone zagadnieniom dotyczącym: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze

szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji

przedsięwzięć i projektów.

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju będzie dostępny w biurze LGD oraz zostanie opublikowany na stronie LGD i poddany

konsultacji społecznej drogą elektroniczną i bezpośrednią. Zgłoszone opinie i uwagi będą analizowane przez zespół roboczy ds.

LSR, który przygotuje ostateczną wersję LSR i zarekomenduje do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków. Uchwałę w

sprawie zatwierdzenia projektu LSR podejmie Walne Zgromadzenie Członków LGD.

Przygotowywana LSR przewidywana jest do współfinansowania ze środków EFRROW.
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Lokalna Strategia Rozwoju zostanie przygotowania przez Stowarzyszenie "LGD7-Kraina Nocy i Dni" we współpracy z

mieszkańcami tego obszaru. LGD7 zamierza włączyć społeczność lokalną do budowania LSR za pomocą niżej następujących

narzędzi:

1) najważniejszym będą bezpośrednie spotkania konsultacyjno-warsztatowe (9 spotkań) przeprowadzone na terenie każdej z

gmin wchodzących w skład obszaru LGD. 

W przypadku braku możliwości zorganizowania spotkań w formule bezpośredniej z uwagi na nieprzewidziane wcześniej trudności

(w tym związane z panującą pandemią), LGD dopuszcza możliwość przeprowadzenia spotkań on-line. 

Spotkania poświęcone będą w szczególności tematyce związanej z analizą potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a

także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań, z uwzględnieniem

zagadnień dotyczących:

- innowacyjności planowanych przedsięwzięć, 

- możliwości zastosowania elementów cyfryzacji wprowadzanych rozwiązań, 

- ochrony środowiska i klimatu, 

- sposobów przeciwdziałania zmianom demograficznym, w tym związanym z wyludnieniem oraz starzeniem się społeczeństwa, 

- możliwym płaszczyznom partnerstwa podmiotów w procesie realizacji LSR. 

Podczas spotkania będzie przeprowadzona analiza potencjału obszaru, jego potrzeb rozwojowych, w tym analiza SWOT. Będą

również omawiane możliwe kierunki wydatkowania środków na m.in. przedsiębiorczość, agroturystyka, środowisko, klimat,

szkolenia, dziedzictwo kulturowe, infrastruktura turystyczno - rekreacyjna. Po spotkaniach, zgodnie z kluczem braku dominacji ze

strony żadnego z sektorów ani żadnych z grup interesu, do składu grupy roboczej będą mogły dołączyć dodatkowe osoby.

Wydyskutowane wnioski będą uwzględniane w procesie budowania LSR.

W przebiegu toczącego się procesu konsultacji społecznych, w toku otwartych spotkań z mieszkańcami, niezbędnym warunkiem

utrzymania partycypacyjnego charakteru tworzenia strategii, będzie znajomość adresu strony internetowej LGD, która uzupełni

bazę potrzeb i możliwości w budowaniu LSR i rozszerzy partycypacyjną ścieżkę komunikacji. 

Celem będzie stworzenie w pierwszej kolejności mapy celów strategicznych (w obszarach strategicznych, które określą kierunki

działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych), a następnie określenia zarysu oczekiwanych rezultatów

planowanych działań oraz ich priorytetyzację. 

Do udziału w spotkaniach LGD planuje zaprosić przedstawicieli wszystkich grup społecznych na obszarze, w tym przedstawicieli

JST, organizacji pozarządowych, OSP, GOK, przedsiębiorców, KGW, osoby fizyczne, sołtysów, radnych itd. 

Informacje dotyczące terminów spotkań w poszczególnych gminach udostępnione będą na stronie internetowej Stowarzyszenia, a 

także na profilu FB i tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD. Informacje o terminach spotkań rozpowszechniane będą również w

gminach członkowskich poprzez umieszczenie informacji na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń, a także podczas

imprez/wydarzeń kulturalnych organizowanych na obszarze działania Stowarzyszenia, w których będzie uczestniczyła LGD. 

Informacje o planowanych spotkaniach (miejsce i termin) będą również zamieszczone w sołectwach, w których będzie spotkanie.

W ramach pełnego harmonogramu spotkań, informacje będą podawane z odpowiednim wyprzedzeniem z wyszczególnieniem

daty, miejsca i godziny spotkania. 

Zaproszenia będą kierowane do wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem obecności sołtysów, radnych gminy,

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, przedsiębiorców, rolników itd. Będą oni reprezentować

wszystkie sektory. 

W wyniku w/w spotkań zostaną określone najważniejsze potrzeby i wyznaczone wstępne kierunki działania przy budowie LSR. 

Rozważa się także wykorzystanie narzędzia pomocniczego w procesie przygotowania LSR - ankiety, z której pomocą LGD

mogłaby uzyskać opinie mieszkańców na temat mocnych i słabych stron obszaru LGD, potrzeb mieszkańców, celów i kierunków

działania w tworzonej LSR, jednakże ostatetczny kształt narzędzi, które bedą wykorzystane przez LGD, zweryfikowany zostanie

przez aktualną sytację pandemiczną w regionie. Ankietyzację planuje się przeprowadzić na obszarze wszystkich gmin

członkowskich LGD. Ankieta będzie udostępniania przedstawicielom wszystkich grup społecznych (określonych jak wyżej) w

biurze LGD, z pomocą portalu społecznościowego FB i strony internetowej LGD, zostanie ona również rozesłana z

wykorzystaniem poczty elektronicznej do osób/organizacji współpracujących z LGD, beneficjentów oraz osób korzystających z

doradztwa lokalnej grupy. 

W ramach prac związanych z tworzeniem LSR zostanie także wyłoniona grupa robocza, którą będzie tworzyć Prezes,

Wiceprezes Zarządu, pracownicy biura oraz 3-6 mieszkańców gmin, którzy wykażą chęć zaangażowania się w prace związane z

tworzeniem LSR. Zadaniem zespołu będzie bieżąca koordynacja procesu budowy LSR, zbieranie, analiza i opracowywanie

danych spływających z obszaru oraz wyznaczanie kierunków, celów i zadań związanych z tworzeniem strategii. 

Bieżące informacje dotyczące przebiegu prowadzonych poszczególnych działań będą zamieszczane na stronie internetowej

Stowarzyszenia. 

Po przeprowadzeniu wszystkich spotkań w gminach członkowskich, a także zebraniu opinii z ankiet, opracowany projekt LSR

zostanie udostępniony na stronie internetowej LGD w celu przeprowadzenia konsultacji dokumentu z mieszkańcami obszaru, co

stworzy dodatkowe możliwości zgłaszania uwag do strategii. Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” realizując wszystkie

przedsięwzięcia związane z procesem przygotowania LSR będzie informować (w formie ustnej i/lub pisemnej) o pomocy

otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z warunkami

określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW. 

LSR zostanie opracowana z transparentnym udziałem lokalnej społeczności. Włączenie się mieszkańców w pracę nad LSR jest

niezbędne w zakresie podejmowanych działań określających wspólne wartości, problemy, potrzeby i aspiracje.

Ostateczny kształt LSR zostanie wypracowany w następujących etapach (kroki milowe):

I. Etap definiowania potrzeb i problemów (tzw. partycypacyjna diagnoza). W pracę na omawianym etapie zostaną zaangażowani,

na równych zasadach i przy w miarę możliwości zachowanych proporcjach, przedstawiciele wszystkich sektorów, na których

oparte jest działanie LGD, tj. przedstawiciele sektora społecznego, publicznego, gospodarczego i mieszkańców. Zastosowane

zostaną następujące metody:

1. Analiza danych zastanych, zawierających informacje o zasobach obszaru, warunkach do rozwoju przedsiębiorczości,

strukturze lokalnej społeczności, problemach rynku pracy czy potencjalnych grupach defaworyzowanych. Analiza w oparciu o

dokumenty własne, badania, publikacje oraz dane GUS, PUP, GOPS, MOPS, PCPR, MODR, pozwoli określić potencjał oraz

wstępnie zdefiniować problemy obszaru planowanego do objęcia LSR.

2. Ogólnodostępne moderowane spotkania informacyjno-konsultacyjne (co najmniej jednego spotkania, na obszarze każdej z

gmin planowanej do objęcia LSR). Spotkania te poświęcone będą w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i

zagrożeń. Wnioski z tych konsultacji zostaną wykorzystane podczas formułowania celów i przedsięwzięć. Konsultacje dotyczyć

również analizy i oceny stanu oferty lokalnej: kultury, dziedzictwa, zabytków, turystyki, infrastruktury sportowej, rekreacji,

gastronomii, ekologii, oceny dotychczasowej działalności LGD, przedsiębiorczości, współpracy ośrodków ekonomii społecznej z

pracodawcami czy zasad partycypacji społecznej w realizacji nowej LSR, a w szczególności spotkania te będą poświęcone

zagadnieniom dotyczącym: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym

uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i

projektów.

Proces prac dotyczących opracowania LSR będzie podlegał monitoringowi.

3. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.

4. Konsultacje indywidualne w biurze LGD, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie

opracowywania strategii.

II. Etap określania celów i ustalania ich hierarchii. Metody angażowania społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na tym etapie

to:

1. Badania ankietowe:

a) elektroniczne z wykorzystaniem innowacyjnej metody zbierania i analizy danych, które zamieszczone zostaną na stronie

internetowej LGD oraz stronach internetowych gmin członkowskich;

b) papierowe, które będą zbierane w urzędach gmin oraz biurze Stowarzyszenia, co zapewni udział społeczności wykluczonej

cyfrowo w opracowaniu LSR. 

2. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.

3. Konsultacje indywidualne w biurze LGD, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie

opracowywania strategii.

III. Etap poszukiwania rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji LSR

1. Badania ankietowe wśród przedsiębiorców oraz pozostałych przedstawicieli wszystkich sektorów. Badania te będą miały na

celu zebranie propozycji przedsięwzięć i operacji, będą służyły poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji Lokalnej

Strategii Rozwoju.

2. Badanie fokusowe.

3. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.

4. Konsultacje indywidualne w biurze LGD, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie

opracowywania strategii.

IV. Etap formułowania wskaźników realizacji LSR

1. Konsultacje społeczne online.

2. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.

3. Konsultacje indywidualne w biurze LGD, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie

opracowywania strategii.

V. Etap identyfikacji grup docelowych strategii

1. Konsultacje społeczne online.

2. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.

3. Konsultacje indywidualne w biurze LGD, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie

opracowywania strategii. Podstawą tworzenia

LSR mają być szerokie konsultacje społeczne, w których udział wezmą podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze, a także

mieszkańcy obszaru LSR. W szczególności ważne dla LGD jest to, aby w konsultacjach brały udział grupy osób

defaworyzowanych. Niezwykle istotne jest włączenie do konsultacji jak największej liczby mieszkańców obszaru objętego LSR. W

trakcie tych konsultacji zostaną zidentyfikowane problemy i potrzeby lokalnego środowiska, a także uwarunkowania przestrzenne,

geograficzne, przyrodnicze, które wytyczą kierunki rozwoju obszaru objętego LSR.

W tworzeniu strategii LGD ma zamiar w głównej mierze kierować się zasadami partycypacji społecznej. Zainteresowanie

obywateli współpracą na rzecz rozwoju lokalnego nie jest na ogół zjawiskiem samoistnym. Aby wywołać zaangażowanie się

mieszkańców w sprawy lokalne zamierzamy na wstępie przeprowadzić/doprowadzić do:

• identyfikacji najistotniejszych potrzeb i problemów z jakimi borykają się mieszkańcy;

• poznania preferencji mieszkańców odnośnie sposobów rozwiązania tych problemów i gotowości ich osobistego zaangażowania

się w te działania;

• identyfikacji liderów opinii gotowych „zarazić” ideą współdziałania pozostałych mieszkańców oraz grupy, które powinny być

zainteresowane w rozwiązaniu problemu;

• wyjaśnienia mieszkańcom przyczyn, skutków i możliwych sposobów rozwiązania problemu lub załatwienia sprawy;

• włączenia mieszkańców w rozwiązywanie konkretnych problemów lub załatwianie określonych spraw.

Konsultacje dotyczyć również będą analizy i oceny stanu oferty lokalnej: kultury, dziedzictwa, zabytków, turystyki, infrastruktury

sportowej, rekreacji, gastronomii, ekologii, oceny dotychczasowej działalności LGD, przedsiębiorczości, współpracy ośrodków

ekonomii społecznej z pracodawcami czy zasad partycypacji społecznej w realizacji nowej LSR, a w szczególności spotkania te

będą poświęcone zagadnieniom dotyczącym: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze

szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji

przedsięwzięć i projektów.

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju będzie dostępny w biurze LGD oraz zostanie opublikowany na stronie LGD i poddany

konsultacji społecznej drogą elektroniczną i bezpośrednią. Zgłoszone opinie i uwagi będą analizowane przez zespół roboczy ds.

LSR, który przygotuje ostateczną wersję LSR i zarekomenduje do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków. Uchwałę w

sprawie zatwierdzenia projektu LSR podejmie Walne Zgromadzenie Członków LGD.

Przygotowywana LSR przewidywana jest do współfinansowania ze środków EFRROW.
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Lokalna Strategia Rozwoju zostanie przygotowania przez Stowarzyszenie "LGD7-Kraina Nocy i Dni" we współpracy z

mieszkańcami tego obszaru. LGD7 zamierza włączyć społeczność lokalną do budowania LSR za pomocą niżej następujących

narzędzi:

1) najważniejszym będą bezpośrednie spotkania konsultacyjno-warsztatowe (9 spotkań) przeprowadzone na terenie każdej z

gmin wchodzących w skład obszaru LGD. 

W przypadku braku możliwości zorganizowania spotkań w formule bezpośredniej z uwagi na nieprzewidziane wcześniej trudności

(w tym związane z panującą pandemią), LGD dopuszcza możliwość przeprowadzenia spotkań on-line. 

Spotkania poświęcone będą w szczególności tematyce związanej z analizą potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a

także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań, z uwzględnieniem

zagadnień dotyczących:

- innowacyjności planowanych przedsięwzięć, 

- możliwości zastosowania elementów cyfryzacji wprowadzanych rozwiązań, 

- ochrony środowiska i klimatu, 

- sposobów przeciwdziałania zmianom demograficznym, w tym związanym z wyludnieniem oraz starzeniem się społeczeństwa, 

- możliwym płaszczyznom partnerstwa podmiotów w procesie realizacji LSR. 

Podczas spotkania będzie przeprowadzona analiza potencjału obszaru, jego potrzeb rozwojowych, w tym analiza SWOT. Będą

również omawiane możliwe kierunki wydatkowania środków na m.in. przedsiębiorczość, agroturystyka, środowisko, klimat,

szkolenia, dziedzictwo kulturowe, infrastruktura turystyczno - rekreacyjna. Po spotkaniach, zgodnie z kluczem braku dominacji ze

strony żadnego z sektorów ani żadnych z grup interesu, do składu grupy roboczej będą mogły dołączyć dodatkowe osoby.

Wydyskutowane wnioski będą uwzględniane w procesie budowania LSR.

W przebiegu toczącego się procesu konsultacji społecznych, w toku otwartych spotkań z mieszkańcami, niezbędnym warunkiem

utrzymania partycypacyjnego charakteru tworzenia strategii, będzie znajomość adresu strony internetowej LGD, która uzupełni

bazę potrzeb i możliwości w budowaniu LSR i rozszerzy partycypacyjną ścieżkę komunikacji. 

Celem będzie stworzenie w pierwszej kolejności mapy celów strategicznych (w obszarach strategicznych, które określą kierunki

działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych), a następnie określenia zarysu oczekiwanych rezultatów

planowanych działań oraz ich priorytetyzację. 

Do udziału w spotkaniach LGD planuje zaprosić przedstawicieli wszystkich grup społecznych na obszarze, w tym przedstawicieli

JST, organizacji pozarządowych, OSP, GOK, przedsiębiorców, KGW, osoby fizyczne, sołtysów, radnych itd. 

Informacje dotyczące terminów spotkań w poszczególnych gminach udostępnione będą na stronie internetowej Stowarzyszenia, a 

także na profilu FB i tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD. Informacje o terminach spotkań rozpowszechniane będą również w

gminach członkowskich poprzez umieszczenie informacji na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń, a także podczas

imprez/wydarzeń kulturalnych organizowanych na obszarze działania Stowarzyszenia, w których będzie uczestniczyła LGD. 

Informacje o planowanych spotkaniach (miejsce i termin) będą również zamieszczone w sołectwach, w których będzie spotkanie.

W ramach pełnego harmonogramu spotkań, informacje będą podawane z odpowiednim wyprzedzeniem z wyszczególnieniem

daty, miejsca i godziny spotkania. 

Zaproszenia będą kierowane do wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem obecności sołtysów, radnych gminy,

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, przedsiębiorców, rolników itd. Będą oni reprezentować

wszystkie sektory. 

W wyniku w/w spotkań zostaną określone najważniejsze potrzeby i wyznaczone wstępne kierunki działania przy budowie LSR. 

Rozważa się także wykorzystanie narzędzia pomocniczego w procesie przygotowania LSR - ankiety, z której pomocą LGD

mogłaby uzyskać opinie mieszkańców na temat mocnych i słabych stron obszaru LGD, potrzeb mieszkańców, celów i kierunków

działania w tworzonej LSR, jednakże ostatetczny kształt narzędzi, które bedą wykorzystane przez LGD, zweryfikowany zostanie

przez aktualną sytację pandemiczną w regionie. Ankietyzację planuje się przeprowadzić na obszarze wszystkich gmin

członkowskich LGD. Ankieta będzie udostępniania przedstawicielom wszystkich grup społecznych (określonych jak wyżej) w

biurze LGD, z pomocą portalu społecznościowego FB i strony internetowej LGD, zostanie ona również rozesłana z

wykorzystaniem poczty elektronicznej do osób/organizacji współpracujących z LGD, beneficjentów oraz osób korzystających z

doradztwa lokalnej grupy. 

W ramach prac związanych z tworzeniem LSR zostanie także wyłoniona grupa robocza, którą będzie tworzyć Prezes,

Wiceprezes Zarządu, pracownicy biura oraz 3-6 mieszkańców gmin, którzy wykażą chęć zaangażowania się w prace związane z

tworzeniem LSR. Zadaniem zespołu będzie bieżąca koordynacja procesu budowy LSR, zbieranie, analiza i opracowywanie

danych spływających z obszaru oraz wyznaczanie kierunków, celów i zadań związanych z tworzeniem strategii. 

Bieżące informacje dotyczące przebiegu prowadzonych poszczególnych działań będą zamieszczane na stronie internetowej

Stowarzyszenia. 

Po przeprowadzeniu wszystkich spotkań w gminach członkowskich, a także zebraniu opinii z ankiet, opracowany projekt LSR

zostanie udostępniony na stronie internetowej LGD w celu przeprowadzenia konsultacji dokumentu z mieszkańcami obszaru, co

stworzy dodatkowe możliwości zgłaszania uwag do strategii. Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” realizując wszystkie

przedsięwzięcia związane z procesem przygotowania LSR będzie informować (w formie ustnej i/lub pisemnej) o pomocy

otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z warunkami

określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW. 

LSR zostanie opracowana z transparentnym udziałem lokalnej społeczności. Włączenie się mieszkańców w pracę nad LSR jest

niezbędne w zakresie podejmowanych działań określających wspólne wartości, problemy, potrzeby i aspiracje.

Ostateczny kształt LSR zostanie wypracowany w następujących etapach (kroki milowe):

I. Etap definiowania potrzeb i problemów (tzw. partycypacyjna diagnoza). W pracę na omawianym etapie zostaną zaangażowani,

na równych zasadach i przy w miarę możliwości zachowanych proporcjach, przedstawiciele wszystkich sektorów, na których

oparte jest działanie LGD, tj. przedstawiciele sektora społecznego, publicznego, gospodarczego i mieszkańców. Zastosowane

zostaną następujące metody:

1. Analiza danych zastanych, zawierających informacje o zasobach obszaru, warunkach do rozwoju przedsiębiorczości,

strukturze lokalnej społeczności, problemach rynku pracy czy potencjalnych grupach defaworyzowanych. Analiza w oparciu o

dokumenty własne, badania, publikacje oraz dane GUS, PUP, GOPS, MOPS, PCPR, MODR, pozwoli określić potencjał oraz

wstępnie zdefiniować problemy obszaru planowanego do objęcia LSR.

2. Ogólnodostępne moderowane spotkania informacyjno-konsultacyjne (co najmniej jednego spotkania, na obszarze każdej z

gmin planowanej do objęcia LSR). Spotkania te poświęcone będą w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i

zagrożeń. Wnioski z tych konsultacji zostaną wykorzystane podczas formułowania celów i przedsięwzięć. Konsultacje dotyczyć

również analizy i oceny stanu oferty lokalnej: kultury, dziedzictwa, zabytków, turystyki, infrastruktury sportowej, rekreacji,

gastronomii, ekologii, oceny dotychczasowej działalności LGD, przedsiębiorczości, współpracy ośrodków ekonomii społecznej z

pracodawcami czy zasad partycypacji społecznej w realizacji nowej LSR, a w szczególności spotkania te będą poświęcone

zagadnieniom dotyczącym: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym

uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i

projektów.

Proces prac dotyczących opracowania LSR będzie podlegał monitoringowi.

3. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.

4. Konsultacje indywidualne w biurze LGD, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie

opracowywania strategii.

II. Etap określania celów i ustalania ich hierarchii. Metody angażowania społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na tym etapie

to:

1. Badania ankietowe:

a) elektroniczne z wykorzystaniem innowacyjnej metody zbierania i analizy danych, które zamieszczone zostaną na stronie

internetowej LGD oraz stronach internetowych gmin członkowskich;

b) papierowe, które będą zbierane w urzędach gmin oraz biurze Stowarzyszenia, co zapewni udział społeczności wykluczonej

cyfrowo w opracowaniu LSR. 

2. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.

3. Konsultacje indywidualne w biurze LGD, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie

opracowywania strategii.

III. Etap poszukiwania rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji LSR

1. Badania ankietowe wśród przedsiębiorców oraz pozostałych przedstawicieli wszystkich sektorów. Badania te będą miały na

celu zebranie propozycji przedsięwzięć i operacji, będą służyły poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji Lokalnej

Strategii Rozwoju.

2. Badanie fokusowe.

3. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.

4. Konsultacje indywidualne w biurze LGD, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie

opracowywania strategii.

IV. Etap formułowania wskaźników realizacji LSR

1. Konsultacje społeczne online.

2. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.

3. Konsultacje indywidualne w biurze LGD, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie

opracowywania strategii.

V. Etap identyfikacji grup docelowych strategii

1. Konsultacje społeczne online.

2. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.

3. Konsultacje indywidualne w biurze LGD, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie

opracowywania strategii. Podstawą tworzenia

LSR mają być szerokie konsultacje społeczne, w których udział wezmą podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze, a także

mieszkańcy obszaru LSR. W szczególności ważne dla LGD jest to, aby w konsultacjach brały udział grupy osób

defaworyzowanych. Niezwykle istotne jest włączenie do konsultacji jak największej liczby mieszkańców obszaru objętego LSR. W

trakcie tych konsultacji zostaną zidentyfikowane problemy i potrzeby lokalnego środowiska, a także uwarunkowania przestrzenne,

geograficzne, przyrodnicze, które wytyczą kierunki rozwoju obszaru objętego LSR.

W tworzeniu strategii LGD ma zamiar w głównej mierze kierować się zasadami partycypacji społecznej. Zainteresowanie

obywateli współpracą na rzecz rozwoju lokalnego nie jest na ogół zjawiskiem samoistnym. Aby wywołać zaangażowanie się

mieszkańców w sprawy lokalne zamierzamy na wstępie przeprowadzić/doprowadzić do:

• identyfikacji najistotniejszych potrzeb i problemów z jakimi borykają się mieszkańcy;

• poznania preferencji mieszkańców odnośnie sposobów rozwiązania tych problemów i gotowości ich osobistego zaangażowania

się w te działania;

• identyfikacji liderów opinii gotowych „zarazić” ideą współdziałania pozostałych mieszkańców oraz grupy, które powinny być

zainteresowane w rozwiązaniu problemu;

• wyjaśnienia mieszkańcom przyczyn, skutków i możliwych sposobów rozwiązania problemu lub załatwienia sprawy;

• włączenia mieszkańców w rozwiązywanie konkretnych problemów lub załatwianie określonych spraw.

Konsultacje dotyczyć również będą analizy i oceny stanu oferty lokalnej: kultury, dziedzictwa, zabytków, turystyki, infrastruktury

sportowej, rekreacji, gastronomii, ekologii, oceny dotychczasowej działalności LGD, przedsiębiorczości, współpracy ośrodków

ekonomii społecznej z pracodawcami czy zasad partycypacji społecznej w realizacji nowej LSR, a w szczególności spotkania te

będą poświęcone zagadnieniom dotyczącym: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze

szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji

przedsięwzięć i projektów.

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju będzie dostępny w biurze LGD oraz zostanie opublikowany na stronie LGD i poddany

konsultacji społecznej drogą elektroniczną i bezpośrednią. Zgłoszone opinie i uwagi będą analizowane przez zespół roboczy ds.

LSR, który przygotuje ostateczną wersję LSR i zarekomenduje do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków. Uchwałę w

sprawie zatwierdzenia projektu LSR podejmie Walne Zgromadzenie Członków LGD.

Przygotowywana LSR przewidywana jest do współfinansowania ze środków EFRROW.
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