
PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W PRZYGOTOWANIE LSR 

Proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE 

SIOŁO” opierał się będzie na metodzie partycypacyjnej, której najważniejszym założeniem jest 

włączenie społeczności lokalnej obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” w całość procesu 

planowania strategii od etapu partycypacyjnej diagnozy, przez analizę SWOT, identyfikację 

problemów, potrzeb i celów, po określenie harmonogramu i budżetu planowanej strategii. Do 

udziału w tworzeniu LSR zostaną zaproszeni przedstawiciele sektora publicznego, 

społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy.  

Uwzględnienie wszystkich wymienionych grup społecznych zapewni oddolny charakter 

tworzonego dokumentu, budowanego przy ich aktywnym udziale.  

Wśród metod wykorzystanych w tworzeniu Strategii znajdą się: fokus, spotkania 

konsultacyjne, punkt konsultacyjny, badania ankietowe, e-konsultacje, biały wywiad. 

Fokus (wywiad z przedstawicielami JST) – polegający na rozmowie (zgodnie z 

przygotowanym wcześniej scenariuszem), przeprowadzony przez moderatora, którego celem 

będzie : 

− omówienie podstawowych zasad budowania LSR w nowej perspektywie unijnej, 

− przedstawienie szans, barier oraz oczekiwań pod kątem nowej LSR, 

− określenie grup defaworyzowanych na obszarach poszczególnych samorządów, 

− omówienie spraw organizacyjnych spotkań konsultacyjnych zaplanowanych w każdej 

gminie członkowskiej. 

Spotkania konsultacyjne (ankiety, karty) – stworzą możliwość zebrania materiałów do 

opracowania założeń LSR. Odbędą się na obszarze każdej z 11 gmin członkowskich LGD 

„ZIELONE SIOŁO.  

Punkt konsultacji społecznych – mieszczący się w Biurze LGD „ZIELONE SIOŁO” 

umożliwi społeczności lokalnej stały dostęp do informacji na temat postępu prac nad 

tworzeniem LSR. Wyznaczony pracownik Biura dostępny będzie od poniedziałku do piątku w 

godz. 8.00-16.00. Osobiście, telefonicznie, a także drogą internetową będzie udzielał informacji 

nt. tworzenia Strategii, harmonogramu prac oraz aktualnych wytycznych dotyczących nowego 

okresu programowania. Przedstawiciele lokalnej społeczności na każdym etapie 

przygotowywania Strategii będą mieli możliwość wnoszenia uwag oraz zgłaszania własnych 

pomysłów.  

Ankieta on-line (badania ankietowe) – na stronie internetowej LGD: www.zielonesiolo.pl 

zamieszczony zostanie formularz anonimowej ankiety dla mieszkańców obszaru LGD 

zainteresowanych udziałem w budowaniu LSR. Mieszkańcy będą mogli wskazać główne 

potrzeby i problemy obszaru oraz kierunki działań zmierzających do ich rozwiązywania. 

E-konsultacje – polegające na informowaniu pocztą elektroniczną uczestników spotkań 

konsultacyjnych, którzy udostępnią swoje adresy e-mail o  wynikach zakończonych prac przy 

budowie LSR, w tym: podsumowaniu spotkań,  wnioskach przeprowadzonych analiz, 

określeniu celów LSR. 



Biały wywiad – polegają na gromadzeniu informacji z ogólnie dostępnych źródeł tj.: Głównego 

Urzędu Statystycznego, Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej, Gminnych 

Ośrodków Pomocy Społecznej działających na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”. 

Wykorzystane metody tworzenia LSR dadzą odpowiedz na następujące pytania: 

1. W jaki sposób zainteresowane strony były zaangażowane w opracowywanie strategii 

począwszy od oceny potrzeb, poprzez identyfikację szans, po wyznaczanie celów. 

2. Które zainteresowane strony były zaangażowane i jak reprezentatywne są dla 

społeczności miejskiej/wiejskiej. 

3. Jakie metody/platformy/narzędzia angażowania zainteresowanych stron zostały 

wykorzystane i w jaki sposób. 

a) dane z konsultacji społecznych przeprowadzonych na obszarze objętym LSR, 

które wykorzystane zostały do opracowania LSR, 

b) wyniki przeprowadzonej analizy wniosków z konsultacji, 

c) które grupy zainteresowanych stron powinny być lepiej zaangażowane w ten 

proces oraz jakie kroki są planowane, aby zwiększyć zaangażowanie lokalnej 

społeczności, 

d) jakie działania są planowane, aby poinformować o strategii szerszą społeczność 

lokalną i zmobilizować zainteresowane strony do realizacji strategii.                                                                                                                                                                                                               

W trakcie organizowanych spotkań jako wprowadzenie do dyskusji nad przyszłym 

dokumentem przedstawione zostaną osiągnięcia i problemy we wdrażaniu LSR na lata 2014 -

2020 oraz zakres wsparcia w ramach interwencji LEADER przewidzianej w projekcie Planu 

Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wprowadzenie takie pozwoli 

ukierunkować dyskusję na zagadnienia związane z innowacyjnością, cyfryzacją, środowiskiem 

i klimatem, zmianami demograficznymi oraz partnerską realizacją LSR. Uczestnicy spotkań 

zostaną zaangażowani w ramach warsztatów prowadzonych w sposób interaktywny w diagnozę 

problemów dla obszaru LGD oraz opracowanie analizy SWOT. Cele i przedsięwzięcia, które 

zostaną zaplanowane w LSR 2023-2027 będą determinowane wynikami ankiet oraz najczęściej 

zgłaszanymi problemami w trakcie organizowanych spotkań z mieszkańcami.  

 


