
Załącznik nr 6

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

Proces opracowania LSR oparty będzie na zastosowaniu metod partycypacyjnych. Oznaczać będzie to realizację w praktyce zasad:

• Transparentności – przejrzystość i jawność procesu na każdym jego etapie, przekazywanie mieszkańcom obszaru wszelkich informacji na temat 

realizacji procesu,

• Inkluzywności – włączenie w proces przedstawicieli wszystkich sektorów wchodzących w skład LGD, przedstawicieli wszystkich potencjalnych 

grup docelowych oraz potencjalnych grup defaworyzowanych oraz ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości płci,

• Sprawczości – zapewnienie wszystkim uczestnikom procesu realnego i równego wpływu na jakiego przebieg.

Zasady te określają sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych na potrzeby opracowania LSR.

Zastosowane zostaną następujące metody partycypacyjne miedzy innymi:

1.	Warsztaty strategiczne – zostaną zorganizowane w każdej gminie wchodzącej w skład LGD oraz jedno popołudniu dla całego obszaru w formie 

on-line. Preferowaną formą ich realizacji są spotkania zorganizowane we współpracy z członkami LGD z terenu danej gminy. Zdalna forma 

realizacji spotkań w każdej Gminie zostanie zastosowana w sytuacji wprowadzenia obostrzeń, np. związanych ze stanem pandemii. Spotkania 

organizowane będą w terminach, które zwiększą prawdopodobieństwo udziału w nich większej liczby mieszkańców obszarów. 

2.	Nabór fiszek projektowych – metoda, która pozwoli na rozpoznanie potrzeb potencjalnych beneficjentów.

3.	Punkt konsultacyjny w biurze LGD – będą przyjmowane uwagi mieszkańców gmin do aktualnie opracowywanych elementów strategii w formie 

mailowej, telefonicznej oraz bezpośrednio w biurze. Informacje o terminie konsultacjach będą umieszczane stronie LGD, jego profilu na portalu 

społecznościowym oraz przekazywane za pośrednictwem mailowo NGO i JST działających w poszczególnych gminach na każdym z kluczowych 

etapów prac nad LSR.

4.	Badania ankietowe mieszkańców – wykorzystane zostaną wyniki badania ankietowego prowadzonego wśród mieszkańców na potrzeby ewaluacji 

zewnętrznej LSR z okresu programowania 2014-2020. W przypadku, gdyby niemożliwe było ich wykorzystanie ze względów formalnych, badania 

zostaną powtórzone. Badaniem objęci dodatkwo zostaną Beneficjenci PROW 2014-2020, Rolnicy, Agroturystyki).

5.	Badania ankietowe  dla młodzieży poniżej 25 r.ż. oraz przedsiębiorców prowadzone w formie on-line.

6.	Konsultacje internetowe – do ich prowadzenia wykorzystana zostanie strona internetowa LGD oraz profilu LGD na portalu społecznościowym. 

Konsultacje będą polegać na publikowaniu aktualnie opracowywanych elementów LSR i ewidencjonowaniu otrzymywanych informacji zwrotnych.

7.	Warsztat podsumowujące – zostanie zorganizowane jeden warsztat podsumowujący:wszystkie spotkania w gminach wchodzącej w skład LGD, 

badania, informacje zebrane podczas konslutacji.

Dodatkową, ósmą metodą partycypacyjną będą spotkania Zespołu Inicjatywnego. Będzie on odpowiedzialny za podejmowanie decyzji odnośnie 

ostatecznych rozwiązań zawartych w LSR. Członkowie Zespołu Inicjatywnego będą również wspierać LGD w stosowaniu pozostałych metod 

konsultacyjnych, między innymi w realizacji badań ankietowych, propagowaniu działalności punktów konsultacyjnych oraz animowaniu konsultacji 

internetowych. Więcej informacji na temat działalności Zespołu Inicjatywnego zawartych jest w sekcji „opis procesu opracowania LSR”.

 Stowarzyszenie nie wyklucza zastosowania innych metod, wypracowanych w trakcie tworzenia dokumentu strategicznego. Na każdym kluczowym 

etapie prac nad LSR wykorzystane zostaną co najmniej 3 partycypacyjne metody konsultacji. Dodatkowo na każdym etapie odbędzie się co 

najmniej jedno spotkanie Zespołu Inicjatywnego.

Warsztaty strategiczne

Punkty konsultacyjne

Konsultacje internetowe

Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii:

określenie stosunku innowacyjności do środowiska przyrodniczego,

Punkty konsultacyjne

Konsultacje internetowe

Badanie ankietowe mieszkańców

Badanie ankietowe mieszkańców

do 25 r.ż.

Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji LSR:

Badanie ankietowe mieszkańców

Badanie ankietowe mieszkańców

do 25 r.ż.

Nabór na fiszki projektowe w

zakresie smart village w

sołectwach

Punkty konsultacyjne

Diagnoza potrzeb

Zastosowane metody konsultacjiKluczowy etap prac nad LSR

Punkty konsultacyjne

Konsultacje internetowe

Warsztaty strategiczne

Wybór celów priorytetowych oraz określenie hierarchii

celów:
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2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  
https://annaland.pl/3219/191-wsparcie-przygotowawcze-

lsr-2021-2027.html

Plan włączenie społeczności zakłada wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji. Istotne, że w przeważającej części są to środki 

umożliwiającą komunikację dwustronną. Oznacza to, że komunikaty będą formułowane nie tylko przez członków zespołu bezpośrednio 

pracującego nad LSR, ale także przez wszystkie zainteresowane organizacje i aktorów indywidualnych. Będą oni mieli możliwość nie tylko 

przekazywania informacji zwrotnych do LGD, ale również komunikowanie się z innymi uczestnikami procesu tworzenia dokumentu strategicznego.

Wykorzystane środki komunikacji:

1.  Komunikacja bezpośrednia:

a.	Rozmowy w czasie warsztatów strategicznych,

b.	Rozmowy w punktach konsultacyjnych,

c.	Dyskusje prowadzone na zebraniach Zespołu Inicjatywnego,

2.  Komunikacja zapośredniczona przez komputer:

a.	Możliwość udziału w spotkaniach Zespołu Inicjatywnego w formie zdalnej,

b.	Komunikator internetowy wbudowany w profil LGD na portalu społecznościowym,

c.	Sekcja komentarzy pod artykułami na stronie internetowej,

3.  Inne środki komunikacji pośredniej:

a.	Wnioski na piśmie (m.in. fiszki projektowe),

4.  Środki komunikacji masowej:

a.	Posty na profilu LGD na portalu społecznościowym,

b.	Artykuły i ogłoszenia na stronie internetowej LGD oraz stronach internetowych podmiotów, których przedstawiciele będą brać udział w pracach 

Zespołu Inicjatywnego (NGO, JST)

c.	Newsletter kierowany do członków Zespołu Inicjatywnego;

d.	Strony gmin.

Opis procesu opracowania LSR
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.

Zakres prac prowadzonych na poszczególnych etapach opracowania LSR został już przedstawiony w tabeli prezentującej ich powiązanie ze 

stosowanymi metodami konsultacji społecznych. 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.  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. 

Zespół będzie spotykał się co najmniej raz na zakończenie każdego z wymienionych powyżej kluczowych etapów prac nad LSR. Materiały 

opracowywane przez Zespół będą upublicznianie i poddawane konsultacjom internetowym. W zależności od potrzeb możliwe będzie 

organizowanie dodatkowych spotkań w czasie trwania poszczególnych etapów.

Nabór fiszek projektowych od

przedsiębiorców

Nabór fiszek od NGO

Badanie ankietowe mieszkańców

do 25 r.ż.

Punkty konsultacyjne

Konsultacje internetowe

Określenie grup docelowych:

ludzi do 25 r.ż.

działań na rzecz przestrzegania równości szans kobiet i mężczyzn
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Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Urząd Gminy Walce                    

Sala narad                                   

ul. Mickiewicza 18

Urząd Miasta i Gminy 

Krapkowice                                

Sala na I piętrze                              

ul. 3 Maja 17

Gmina Walce 07.06.2022 r. NIE

Gmina Krapkowice 07.06.2022 r. NIE

3. Harmonogram

3.1 Nazwa gminy 3.2 Miejscowość*** 3.3 Planowany termin spotkania

3.4 Spotkanie odbędzie się z 

wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej 

[TAK / NIE]

Gmina Zdzieszowice 09.06.2022 r. NIE

Gmina Gogolin 09.06.2022 r. NIE

Gmina Leśnica 08.06.2022 r. NIE

Gmina Ujazd 08.06.2022 r. NIE

Urząd Miejski w Leśnicy                    

Sala Narad                                              

ul. 1 Maja 9

Niezdrowice                                  

Dom Wiejski - Sala 

Spotkań ul. Wiejska 37

Urząd Miejski                                     

w Zdzieszowicach                         

Sala Narad                                         

ul. B. Chrobrego 34

Urząd Miejski w Gogolinie 

Sala Posiedzeń ul. 

Krapkowicka 6

Gmina Jemielnica 06.06.2022 r. NIE

Gmina Strzelce 

Opolskie
06.06.2022 r. NIE

Urząd Gminy Jemielnica 

Sala Konferencyjna                            

ul. Strzelecka 67

Urząd Miejski w Strzelcach 

Opolskich                                     

Sala Rady Miejskiej                               

Pl. Myśliwca 1

Gmina Izbicko 02.06.2022 r. NIE

 Tarnów Opolski                     

Urząd Gminy Izbicko                    

Sala Posiedzeń                                 

ul. Powstańców Śl. 12

podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

0 4 - 2 0 2
Krapkowice

1 5 - 2

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

*** jeżeli na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy możliwe jest jej określenie

Gmina Walce - 

podsumowanie
06.09.2022 r. NIE

Obszar LGD 22.06.2022 r. TAKPlatforma Zoom

Walce

Gmina Tarnów Opolski 02.06.2022 r. NIE
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