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

Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu zorganizuje proces przygotowania LSR, ukierunkowany w 
szczególności na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian 
demograficznych. Szczególnej uwadze będzie poświęcony proces starzenia się społeczeństwa oraz 
wyludniania się obszaru planowanego do objęcia LSR oraz partnerstwa w realizacji LSR 
polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. 
Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu powoła zespół roboczy odpowiedzialny za przygotowanie 
Lokalnej Strategii Rozwoju. Będzie on angażował pracowników biura i zaproszonych do współpracy 
animatorów oraz ekspertów. Zadaniem zespołu roboczego będzie zorganizowanie procesu 
planowania i sporządzenie finalnego dokumentu strategii. Zespół zgromadzi też dane wtórne 
(statystyczne) i dokona przeglądu raportów, opracowań i strategii w tym wniosków z raportu 
ewaluacyjnego LSR.  Te informacje będą wykorzystane do uzasadnienia adekwatności LSR (oparcie 
na danych i dowodach) i jej spójności (zgodność LSR z innymi strategiami).  
Nad prawidłowym przebiegiem procesu planowania opartego na udziale społecznym będzie 
czuwać zespół sterujący. Zarząd LGD oraz przedstawiciele partnerów będą wspierać działania na 
rzecz jak najlepszego informowania mieszkańców oraz zachęcenia do aktywnego udziału 
przedstawicieli wszystkich sektorów w procesie planowania.  
LGD uruchomi punkt konsultacyjny w biurze w Czadrowie 26. Biuro zamieści informację o procesie 
planowania na stronie internetowej www.kwiatlnu.eu ,(osobna zakładka). Informacja będzie  też 
zamieszczona na stronach internetowych gmin – partnerów LGD. Będzie też rozpowszechniana 
informacja w formie papierowej, dostępna na obszarze LGD w miejscach publicznych. Mieszkańcy 
dowiedzą się też o zasadach zgłaszania opinii, pomysłów i uwag w formie ustnej, pisemnej oraz za 
pośrednictwem Internetu, także poprzez wypełnianie ankiet w formie papierowej oraz 
elektronicznej.  
Planowane są działania: 
• informacyjne – adresowane do wszystkich grup mieszkańców, w tym potencjalnych 
beneficjentów,  
• promocyjno-wizerunkowe, skierowane do lokalnej społeczności bezpośrednio i za 
pośrednictwem mediów, w tym kampania informacyjna dotycząca procesu formułowania strategii 
rozwoju opartego na zaangażowaniu mieszkańców, a także bieżąca publikacja informacji, 
ogłoszenia i artykuły w mediach lokalnych i ponadlokalnych. 
Udział w procesie planowania jest podstawą partycypacyjnego procesu i będzie obejmował 
różnorodne formy, w tym sondaż opinii (ankietowanie, zogniskowane wywiady grupowe), otwarte 
spotkania warsztatowe (aktywne deliberacje, debaty, burza mózgów, metaplan itd.), prowadzone 
w każdej z gmin na obszarze LGD.  
Partycypacja zostanie zapewniona poprzez prowadzenie z udziałem lokalnej społeczności: 
• konsultacji społecznych w formie spotkań, warsztatów, forów i konferencji 
• sondaż opinii  z zastosowaniem kwestionariuszy ankiet (papierowe i elektroniczne) 
• punktu konsultacyjnego w biurze LGD 
We wszystkich spotkaniach, a także w materiałach informacyjnych, będą poruszone zagadnienia 
dotyczące głównych cech podejścia LEADER. Spotkania będą poświęcone diagnozowaniu i analizie 
potencjału, wyzwań i potrzeb. Podczas spotkań  będą przeanalizowane uwarunkowania – analiza 
mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT) i zostaną sformułowane cele LSR uwzględniające 
wnioski z tej analizy. Podstawą analizy uwarunkowań będą zarówno dane pozyskane przez biuro 
LGD, jak i argumenty uczestników partycypacyjnego procesu. Określenie ścieżek przyczynowo - 
skutkowych (drzewo problemów) posłuży precyzowaniu oczekiwanych korzyści (rezultatów) oraz 
trwałych zmian (celów) i sposobów ich osiągania (działań). Formułowanie celów, rezultatów, 



precyzowanie produktów oraz wskaźników wykorzysta wyniki ewaluacji, a także zestaw 
zgromadzonych danych i wyników partycypacyjnego procesu planowania. Będzie to zadaniem 
zespołu roboczego i zaproszonych ekspertów. Projekt LSR po akceptacji zespołu sterującego będzie 
poddany szerokiej konsultacji, opartej na formularzu zgłaszania uwag i konsultacjach 
bezpośrednich (forum) oraz z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Na końcowej konferencji 
zostanie przedstawiony proces planowania, jego efekty oraz projekt LSR. Po rozpatrzeniu 
zgłoszonych uwag i wniosków projekt LSR będzie przedstawiony Walnemu Zebraniu Członków LGD 
do głosowania, a uchwalona wersja LSR będzie zamieszczona w Internecie i udostępniona 
publicznie. 
Każda forma partycypacji będzie udokumentowana, powstaną raporty z badań ilościowych 
(ankietowych), jakościowych (fokusy, otwarte opinie). Uczestnictwo w procesie planowania będzie 
przebiegać z poszanowaniem wymogów ochrony osób fizycznych w zakresie danych osobowych, 
będzie dostosowane do specyficznych potrzeb osób lub środowisk pod względem dostępności, 
czasu i miejsca spotkania, form komunikacji i bezpieczeństwa. 
Wszelkie informacje o konsultacjach itd i materiały powstające w trakcie całego procesu tworzenia 
nowej strategii LSR 2021-2027, tj. komunikaty radiowe, prasowe, TV, wszystkie materiały 
drukowane (np. plakaty, zaproszenia, ulotki, itd), strona www.kwiatlnu.eu (osobna zakładka), 
media społecznościowe itd… będą zawierały informacje o współfinansowaniu ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze 
wizualizacji znaku PROW.   

 


