
Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na 

lata 2014-2020 

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” na każdym etapie tworzenia Lokalnej 

Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zamierza zaangażować społeczność lokalną w proces jej 

budowy.  

Na każdym istotnym etapie prac na LSR Lokalna Grupa Działania będzie stosowała 

zróżnicowane metody pracy, umożliwiające partycypacje mieszkańców.  

Włączenie społeczności lokalnej będzie realizowane za pomocą następujących narzędzi: 

Arkusz pomysłu (100 szt.) - Arkusz pomysłu zostanie udostępniony na stronie internetowej 

Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” zostanie również przesłany sołtysom i radnym 

rad gmin członkowskich LGD. Każda zainteresowana osoba, instytucja czy podmiot na 

arkuszu pomysłów będzie mogła przedstawić wstępny zakres projektu, który powinien być 

realizowany z dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014-2020. Poprzez arkusze 

pomysłów składane przez przedstawicieli różnych środowisk (JST, NGO, OSP, GOK, 

przedsiębiorcy, KGW, osoby fizyczne, sołtysi, radni itp.) zostaną określone najważniejsze 

potrzeby i wyznaczone wstępne kierunki działania przy budowie LSR. Termin realizacji: 

lipiec-listopad 2015 

Ankieta (400 szt.) - Ankietyzacja zostanie przeprowadzenia na obszarze wszystkich gmin 

członkowskich LGD. Ankieta będzie udostępniania przedstawicielom wszystkich grup 

społecznych (JST, NGO, OSP, GOK, przedsiębiorcy, KGW, osoby fizyczne, sołtysi, radnych 

itp.). Za pomocą ankiety możliwe będzie określenie grup defaworyzowanych, mocnych, 

słabych stron, potrzeb, celów i kierunków działania niezbędnych do określenia przy budowie 

LSR. Przy obecnej liczbie mieszkańców obszaru LSR, tj. 52 246 zgodnie z przyjętą 

metodologią badań ankietowych przy zakładanym błędzie maksymalnym 0,05, czyli 5% 

bardzo wiarygodne wyniku zostaną uzyskane na próbie 400 ankiet. Ankiety zostaną 

rozpowszechnione proporcjonalnie do liczby mieszkańców w każdej gminie. Termin 

realizacji: sierpień-wrzesień 2015 

Spotkania konsultacyjno –warsztatowe (6 spotkań) - Planuje się przeprowadzenia po  

1 spotkaniu konsultacyjno-warsztatowym w każdej gminie członkowskiej LGD. Spotkania 

zostaną poświęcone w szczególności analizie grup defaworyzowanych, mocnych i słabych 

stron, szans i zagrożeń, celów i wskaźników LSR. Spotkania w gminach mogą również 

dotyczyć analizie i dyskusji wyników ankietyzacji i złożonych arkuszy pomysłów. Planuje 



się, że w każdym spotkaniu weźmie udział przynajmniej 20 osób – przedstawicieli wszystkich 

grup społecznych (JST, NGO, OSP, GOK, przedsiębiorcy, KGW, osoby fizyczne, sołtysi, 

radnych itp.). Dopuszcza się również możliwość, że część spotkania może mieć charakter 

tematyczny (np. spotkanie tylko z przedsiębiorcami). Termin realizacji: wrzesień 2015 

Fokus (2 spotkania) - Spotkania fokusowe będą efektem spotkań  konsultacyjno-

warsztatowych przeprowadzonych w gminach członkowskich. Wywiady fokusowe będą 

miały charakter „ekspercki” wezmą w nich udział najaktywniejsi przedstawiciele wszystkich 

grup społecznych (JST, NGO, OSP, GOK, przedsiębiorcy, KGW, osoby fizyczne, sołtysi, 

radnych itp.). Podczas fokusów zostaną poruszone szczegółowe i budzące największe 

zainteresowanie zagadnienia dotyczące: obszaru, mocnych i słabych stron, szans  

i zagrożeń, celów i wskaźników LSR, grup defaworyzowanych. Planuje się, że w każdym ze 

spotkań fokusowych weźmie udział min. 8 osób. Termin realizacji: wrzesień/październik 

2015 

Forum społeczne (1 spotkanie) - Forum społeczne będzie stanowić narzędzie do analizy 

zagadnień i problematyki wypracowanej za pomocą poprzednich narzędzi. Wezmą w nim 

udział przedstawiciele wszystkich grup społecznych (JST, NGO, OSP, GOK, przedsiębiorcy, 

KGW, osoby fizyczne, sołtysi, radnych itp.) z każdej gminy członkowskiej. Planuje się, że w 

forum społecznym weźmie udział przynajmniej 40 osób. Termin realizacji: październik 2015 

Przez cały okres prac na LSR funkcjonował będzie Zespół ds. budowy LSR. W skład 

zespołu ds. budowy LSR będą wchodzić: Prezes Zarządu, pracownicy Biura LGD oraz po 

min. jednym pracowniku Urzędu Gminy wchodzącej w skład LGD. 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. Przedstawiciele zespołu będą w stałym kontakcie z przedstawicielami 

wszystkich grup społecznych (JST, NGO, OSP, GOK, przedsiębiorcy, KGW, osoby fizyczne, 

sołtysi, radnych itp.) biorących czynny udział w tworzeniu LSR. 

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” 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 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  


