
Opis procesu przygotowania LSR 

 

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” na każdym etapie tworzenia Strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zamierza zaangażować społeczność lokalną 

w proces jej budowy.  

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

zróżnicowane metody pracy, umożliwiające partycypację mieszkańców i podmiotów z obszaru 

LGD. 

Włączenie społeczności lokalnej będzie realizowane za pomocą następujących 

narzędzi: 

Spotkania konsultacyjno-warsztatowe (7 spotkań) – Planuje się przeprowadzenie  

po 1 spotkaniu konsultacyjno-warsztatowym w każdej gminie członkowskiej LGD. W trakcie 

spotkania zostaną zaprezentowane podstawowe informacje dot. RLKS, WPR, FEW+ oraz idei 

Smart Village. Szczególną uwagę skupimy na analizie potrzeb rozwojowych i potencjału 

danego obszaru. Spróbujemy określić wstępnie cele LSR, a także jakie rodzaje działań  

i przedsięwzięć są pożądane w każdej gminie. Poruszone zostaną tematy innowacyjności  

i cyfryzacji, a także ochrony środowiska i klimatu. Poruszymy temat partnerstwa w realizacji 

LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Zastanowimy się nad 

zmianami demograficznymi, jakie zaszły od rozpoczęcia realizacji obowiązującej LSR. Planuje 

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

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

i inni). Podczas spotkania zostanie zaprezentowany arkusz pomysłu oraz ankiety, do 

wypełnienia których będziemy zachęcać uczestników. Spotkania są zaplanowane w formule 

bezpośredniej, jednakże w sytuacji zaostrzenia panującej pandemii i wprowadzenia odgórnych 

regulacji, dopuszcza się organizację spotkań za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej. Termin realizacji: czerwiec 2022 r. 

 

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

Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, zostanie również przekazany sołtysom i radnym 

gmin członkowskich LGD oraz podczas spotkań konsultacyjno-warsztatowych  

w poszczególnych gminach. Każda zainteresowana osoba, instytucja czy podmiot na arkuszu 

pomysłów będzie mogła przedstawić wstępny zakres projektu, który mógłby być realizowany 

w ramach RLKS. Poprzez arkusze pomysłów składane przez przedstawicieli różnych 



środowiska (JST, NGO, OSP, GOK, przedsiębiorcy, KGW, osoby fizyczne, sołtysi, radni i inni) 

zostaną określone najważniejsze potrzeby i wyznaczone wstępne kierunki działania przy 

budowie LSR. Termin realizacji: czerwiec – wrzesień 2022 r. 

 

Ankieta (400 szt.) – Ankietyzacja zostanie przeprowadzona na obszarze wszystkich gmin 

członkowskich LGD. Ankieta będzie udostępniana przedstawicielom wszystkich grup 

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

i inni). Formularz ankiety zostanie również umieszczony na stronie internetowej 

Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. 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. 58 845, zgodnie z przyjętą metodologią badań ankietowych przy zakładanym błędzie 

maksymalnym 0,05 czyli 5% bardzo wiarygodne wyniki zostaną uzyskane na próbie 400 ankiet. 

Ankiety będzie można składać zarówno bezpośrednio w Biurze LGD, jak i za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. Termin realizacji: czerwiec – sierpień 2022 r. 

 

Fokus (2 spotkania) – Wywiady fokusowe będą miały charakter „ekspercki” wezmą w nich 

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

przedsiębiorcy, KGW, osoby fizyczne, sołtysi, radni i inni). Podczas fokusów zostaną 

poruszone szczegółowe i budzące największe zainteresowanie zagadnienia dotyczące: 

potencjału obszaru, analizy potrzeb rozwojowych, celów i wskaźników LSR. Planuje się,  

że w każdym ze spotkań fokusowych weźmie udział min. 8 osób. Spotkania są zaplanowane  

w formule bezpośredniej, jednakże w sytuacji zaostrzenia panującej pandemii i wprowadzenia 

odgórnych regulacji, dopuszcza się ich organizację za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej. Termin realizacji: sierpień/wrzesień 2022 r. 

 

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, radni i inni) z każdej gminy członkowskiej. Planuje się,  

że w forum społecznym weźmie udział przynajmniej 40 osób. Forum jest zaplanowane w 

formule bezpośredniej, jednakże w sytuacji zaostrzenia panującej pandemii i wprowadzenia 

odgórnych regulacji, dopuszcza się jego organizację za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej. Termin realizacji: wrzesień 2022 r. 



Wszystkie wnioski wypracowane przy użyciu ww. narzędzi partycypacyjnych będą 

wykorzystane do stworzenia nowej LSR, będą stanowić jej podstawę, tworząc dobrze 

funkcjonujący, odpowiadający na wszelkie potrzeby obszaru dokument. 

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

zespołu ds. budowy LSR będą wchodzić: Prezes Zarządu praz pracownicy Biura 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, radni i inni) biorących czynny udział w tworzeniu LSR. Zespół 

będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektu LSR, zbieranie uwag i ich analizowanie,  

a także przygotowanie ostatecznej wersji Strategii, która zostanie przekazana Walnemu 

Zebraniu Członków do zatwierdzenia. 

 

Przygotowana Strategia rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność będzie 

współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

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. Pojawi się również wyraźne 

wskazanie na udział UE za pośrednictwem hasła „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 


