PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Opis przygotowania LSR
Przygotowanie LSR jest współfinansowane w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Realizując plan włączenia społeczności w przygotowaniu LSR na stronach tytułowych
publikacji(np. broszur, ulotek i biuletynów) oraz na plakatach na temat środków i działań
współfinansowanych prze EFRROW będą zamieszczone wyraźne wskazania na udział UE: "Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie", a
także logotypy UE, PROW, Programu LEADER. Strategia stanowi inwentaryzację zjawisk zachodzących
na obszarze i jest istotnym elementem edukacji społeczności lokalnej, buduje poczucie tożsamości
lokalnej. Społeczność lokalna uczestniczy w jej budowie a następnie jednoczy się we wdrażaniu
strategii. Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" zakłada budowę
lokalnej strategii rozwoju metodą ekspercko-partnerską pozwalającą na zbudowanie strategii
odpowiadającej ich potrzebom i możliwościom, co daje większe szanse na realizację.
Strategia rozwoju będzie dynamicznie otwarta, uwzględni atuty obszaru Stowarzyszenia oraz będzie
systematycznie weryfikowana i aktualizowana. Strategia rozwoju uwzględnia i nawiązuje do strategii
gmin wchodzących w skład obszaru naszej LGD, do strategii rozwoju województwa oraz kraju.
Korzystając z wieloletnich doświadczeń budowy strategii metodą ekspercko-partnerską LGD
"CENTRUM" planuje do realizacji:
1. Powołanie Zespołu ds. opracowania LSR , utworzenie kilkuosobowego zespołu zajmującego się
sprawami organizacyjnymi, związanymi z budowaniem strategii. Okres realizacji - marzec 2015 r.
2. Utworzenie listy liderów społeczności lokalnych jako potencjalnych uczestników tworzenia
procesu strategii. Okres realizacji - marzec 2015 r.
3. Analiza-badania- inwentaryzacja.
Zanim LDG przystąpi do pracy ze społecznością lokalną powinna w pierwszej kolejności
przeprowadzić jej analizę, która pozwoli określić jej skład, poznać głównych aktorów i na tej

podstawie dobrać najtrafniejsze metody współpracy. Wśród beneficjentów zrealizowanej LSR
zostaną przeprowadzone badania w formie telefonicznej (celowa próba, wybrana na podstawie
historii składanego wniosku). Jak również przeprowadzone zostaną badania metodą ankiety
internetowej we wszystkich szkołach gimnazjalnych na terenie działania LGD. Ankieta będzie
obejmować co najmniej dwa obszary badawcze: 1) jakie są najważniejsze problemy obszaru LGD
2) w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar LGD. Włączenie młodzieży szkolnej przyniesie
efekt na etapie promocji strategii a także realizacji zapisanych zadań. Opracowanie zebranych
danych w trakcie realizacji badania. Analiza będzie zawierała rekomendacje dotyczące tworzenia
nowej LSR (2014-2020). Okres realizacji - marzec -kwiecień 2015 r.
4. Opracowanie pozyskanych informacji w postaci Raportów:
- Raport z badania standardów życia mieszkańców oraz ich zadowolenia z jakości infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Rozwoju Gmin
"CENTRUM";
- Raport diagnostyczny obszaru Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”. Ustalona
metodologia prac nad raportem zakłada zaangażowanie społeczności lokalnej w celu
opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2020. Okres realizacji- marzec - kwiecień
2015 r

5. Przeprowadzenie 12 warsztatów (partycypacyjna diagnoza). Warsztaty będą przeprowadzone w
każdej z 12-stu gmin członkowskich(po minimum 3 godziny każdy). Warsztaty zakładają udział
przedstawicieli wszystkich sektorów: społecznego, publicznego, gospodarczego. Spotkania są
poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru LGD, a
także zdefiniowaniu celów LSR. W celu zdefiniowania potrzeb i problemów przewidziano formę
otwartą tj. prośba o wskazanie największych problemów i potrzeb mieszkańców obszaru w
określonych dziedzinach życia ( w sferze kulturalnej, społecznej, ekonomicznej, w dziedzinie
szkolnictwa, infrastruktury). Etap poszukiwania rozwiązań w postaci listy propozycji, z której
uczestnicy wybiorą najważniejsze w dziedzinach tematycznych.
W ramach warsztatów zostanie wyłoniona grupa lokalnych liderów "grupa inicjatywna",
reprezentująca wszystkie sektory, które wchodzą w skład partnerstwa. Po każdym spotkaniu
zostanie opracowane podsumowanie poszczególnych prac ze społecznością i przedstawienie ich
głównych założeń. Okres realizacji - wrzesień 2015 r.

