
                                                                                                                                                                  
                         EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ  
                              ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR 
 

 

Działanie/Metoda Narzędzia/Środki Adresaci/Grupy docelowe 

Utworzenie zespołu roboczego  Spotkania, informacje mailowe Przedstawiciele Zarządu,  
przedstawiciele  poszczególnych 
gmin, pracownicy biura 

Desk research – analiza danych zastanych do 
diagnozy LSR 
 

 Analiza źródeł wtórnych, poszukiwanie informacji, 
które już istnieją i zostały zgromadzone przez inne 
podmioty: GUS, PUP, raporty, dane z Gmin, inne… 

Zespół roboczy, przedstawiciele gmin 
 

Punkt informacyjno – konsultacyjny w siedzibie 
LGD 
 

 Udzielanie informacji w biurze, telefonicznie,  
e-mailowo 

Mieszkańcy 

Umieszczenie informacji o rozpoczęciu 
konsultacji, systematyczne umieszczanie 
informacji o odbywających się konsultacjach 

 Informacja na stronie internetowej LGD oraz gmin 
członkowskich 

Mieszkańcy 

Opracowanie ankiety 
Utworzenie skrzynki kontaktowej 
 

 Ankieta pisemna dostępna w biurze, urzędach gmin, do 
pobrania ze strony internetowej LGD oraz gmin 
członkowskich 

Mieszkańcy 

Internetowe badanie ankietowe  
 

 Ankieta internetowa 
 

Użytkownicy internetu 

Spotkania fokusowe: przedstawiciele sektorów 
(JST, sektor gospodarczy, sektor społeczny), 
grupy defaworyzowane 

 FGI – dopełnienie diagnozy (spotkania prowadzone 
przez moderatora oraz nagrywane grupy maksymalnie 
10 osobowe) 

Sektory, grupy defaworyzowane 

Wypracowanie przez zespół roboczy 
podstawowych założeń dokumentu LSR 

 Spotkania – opracowanie  

 Analiza zgromadzonych badań, opracowanie 
dokumentu 

Zespół roboczy 

Spotkania otwarte  w gminach prowadzone met. 
world cafe – analiza SWOT oraz wypracowanie 
celów LSR 

 Spotkania otwarte w gminach członkowskich (po 
jednym spotkaniu) 

Mieszkańcy 
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Prace nad dokumentem LSR  Uwzględnienie w dokumencie rekomendacji, uwag, 
opinii lokalnej społeczności , 

 Opracowanie „wyciągu z LSR” (cele, przedsięwzięcia, 
wskaźniki, SWOT, procedura wyboru) 

Zespół roboczy 

Zaproszenie do zgłaszania opinii  Umieszczenie dokumentu „Wyciągu z LSR” oraz całej 
LSR na stronie LGD oraz gmin członkowskich 

 Opinie pisemne 

 Rozesłanie do konkretnych grup interesu: JST, NGO… 

Mieszkańcy, sektory, grupy 
defaworyzowane 

Opracowanie raportu z otrzymanych uwag i opinii  Zestawienie tabelaryczne uwag oraz ich uwzględnienia 
lub nie z uzasadnieniem 

 Zestawienie dostępne na stronie  LGD oraz gmin 
członkowskich 

Zespół roboczy 

Przyjęcie LSR   Uchwała WZC  Członkowie LGD 

 


