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Plan procesu opracowania Lokalnej
Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej
społeczności
LGD Lider Dolina Strugu

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru gmin Doliny Strugu, zostanie przygotowana mając na
uwadze realizację planu włączenia społeczności lokalnej podczas jej tworzenia, zgodnie z §3 ust. 2 pkt
3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie
przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.
851, oraz z 2022r. poz. 201). Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR zakłada:
I. Przygotowanie LSR z udziałem lokalnej społeczności, w tym przeprowadzenie konsultacji
społecznych.
II. Współfinansowanie LSR w szczególności ze środków EFRROW.
III. Prowadzenie strony internetowej.
IV. Wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej.

Po podpisaniu umowy na wsparcie przygotowawcze, przed złożeniem I wniosku o płatność,
LGD dokładnie określi miejsca i godziny przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych z lokalną
społecznością gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn. Na terenie każdej z wymienionych gmin
odbędzie się co najmniej jedno spotkanie, w którym planuje się udział przedstawicieli sektorów:
społecznego, publicznego i gospodarczego. Wraz z opracowanym szczegółowym planem włączenia
społeczności lokalnej w proces tworzenia LSR, poprzez umieszczenie na istniejącej stronie internetowej
a także w mediach społecznościowych LGD oraz partnerskich gmin, do publicznej wiadomości zostaną
podane plakaty z zaproszeniem do wzięcia udziału w spotkaniach a także wyrażania swoich opinii
dotyczących problemów/potrzeb jakie mieszkańcy identyfikują na tym obszarze oraz oczekiwania
i kierunki jego rozwoju poprzez wypełnienie i przesłanie ankiety.
Celem ułatwienia mieszkańcom przekazywania swoich propozycji z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej, na stronie internetowej zostanie umieszczona ankieta stworzona na bazie
analizy SWOT wynikającej z zapisów Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, która oprócz
propozycji zidentyfikowanych w niej lokalnych zasobów, mocnych i słabych stron obszaru LGD a także
szans i zagrożeń zawierać będzie propozycje działań jakie będą mogły być realizowane w przyszłej
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perspektywie finansowej w ramach środków EFRROW oraz EFS+. Ankietę będzie można wypełnić w
całości elektronicznie i przesłać do LGD. Ankiety będą dostępne również w wersji elektronicznej do
pobrania i wydrukowania a także w wersji papierowej na poszczególnych spotkaniach oraz w siedzibie
LGD.
Dodatkowo mieszkańcy obszaru LGD będą mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach w
formie elektronicznej. Wraz z zaproszeniem na spotkanie przekazana zostanie informacja w jaki sposób
zapisać się na spotkanie i wziąć w nim udział bez konieczności przybycia osobistego pod wskazany
adres. LGD planuje wykorzystać w tym procesie ogólnodostępne platformy pozwalające na organizację
wideokonferencji. Potencjalni uczestnicy będą musieli przesłać swoje dane (min. imię nazwisko, adres
zamieszkania, adres e-mail, jaki reprezentują sektor, stowarzyszenie, firmę itp.) a w odpowiedzi
otrzymają link i instrukcję jak dołączyć do spotkania.
Spotkania konsultacyjne realizowane we wszystkich gminach obejmujących obszar LGD, będą
poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału analizowanego obszaru, a także
celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych
planowanych działań, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu
Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na
potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu
Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z
30.06.2021, str. 159).
Planowane działania, które będą propozycją na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów
będą proponowane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów. Kwestia ta dotyczy zarówno
działań ze środków EFRROW jaki EFS+ w ramach których LGD również planuje realizację LSR.
Przedsięwzięcia jakie będą realizowane w ramach środków EFS+ są obecnie obiektem konsultacji z
Komisją Europejską i choć jest znany ich zakładany budżet i zakres to może on ulec zmianie. Wszelkie
regulacje prawne związane z włączeniem funduszu EFS+ do LSR będą respektowane na etapie jej
tworzenia.
W trakcie realizowanych działań związanych z włączeniem społeczności lokalnej do procesu
tworzenia LSR, zostaną wzięte pod uwagę zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w
szczególności na zagadnienia określone w §3 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia, między innymi:
• innowacyjność,
• cyfryzację,
• środowisko i klimat,
• zmiany demograficzne,
• partnerstwo w realizacji LSR.
LGD zamierza ukierunkować proces tworzenia LSR na powyższe zagadnienia poprzez bieżące
przypisywanie problemów/potrzeb oraz oczekiwań i kierunków rozwoju do danego zagadnienia.
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Dodatkowo, przygotowana w tym celu ankieta zawierać będzie konieczność przypisania
proponowanych przez mieszkańców problemów/propozycji do poszczególnych obszarów.
Po przeprowadzeniu spotkań, zebraniu ankiet oraz dokonaniu analizy zebranych informacji,
przygotowana zostanie informacja podsumowująca przebieg konsultacji oraz jej wyniki. Ostateczny
kształt określonych celów, działań i rezultatów jakie realizować będzie LSR na lata 2023-2027 zostanie
podany do wiadomości gdy będą znane konkretne przepisy w zakresie współfinansowania strategii ze
środków EFS+, jej oceny pod kątem spełnienia kryteria dostępu oraz kryteriów punktowych.
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