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2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  www.lokalnagrupadzialania.pl

1. Opis procesu przygotowania LSR 

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

Opracowanie dobrej strategii rozwoju może zakończyć się sukcesem jeśli mieszkańcy w jak najszerszym zakresie zaangażują się w

jej tworzenie. Powołany zostanie Zespół Roboczy, który opracuje plan włączenia społeczności lokalnej w budowanie LSR i

zaproponowanie różnych form aktywizacji mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych przy opracowywaniu dokumentu.

W skład Zespołu Roboczego powołani zostaną członkowie Zarządu, pracownicy Biura LGD oraz eksperci posiadający wiedzę i

doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów strategicznych. Osoby te posiadają wysokie kwalifikacje oraz doświadczenia w

tworzeniu podobnego dokumentu w poprzednich perspektywach finansowych, a także jego wdrażaniu w poprzedniej perspektywie

finansowej. Głos społeczności lokalnej będzie brany w kluczowych etapach przygotowania LSR, takie jak: diagnoza i analiza

SWOT obszaru, cele i wskaźniki, plan działania, ewaluacja i monitoring, plan komunikacji, budżet oraz kryteria wyboru operacji. Na

każdym etapie budowy dokumentu będą włączeni mieszkańcy obszaru objętego LSR, władza samorządowa, organizacje

pozarządowe, lokalni liderzy. W każdej gminie zostanie zorganizowane po jednym spotkaniu konsultacyjnym. Spotkania

poświęcone zostaną w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym

wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań. Analiza SWOT przeprowadzona

zostanie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych obszaru objętego LSR, rynku pracy, potrzeb rynku pracy, grup

defaworyzowanych. Podczas spotkań będą omawiane zasoby gmin i możliwości rozwoju obszaru w oparciu o posiadany potencjał

materialny, niematerialny i ludzki oraz niewykorzystane zasoby związane z rolnictwem dla rozwoju przedsiębiorczości i

przetwórstwa, zasoby przyrodnicze i historyczne dla rozwoju turystyki, a także zasoby ludzkie. Uwzględniając powyższe zostaną

określone cele i przedsięwzięcia jakie LGD zamierza realizować w przyszłym okresie programowania. Konsultacjom będzie

podlegać rodzaj projektów. Zamierzamy przeprowadzić konsultacje otwarte. Elementy strategii będą umieszczane na stronie

internetowej. www.lokalnagrupadzialania.pl. Mieszkańcy obszaru objętego LSR będą mogli zgłaszać wnioski, postulaty osobiście

lub za pomocą email: lgdryki@gmail.com. Swoje postulaty będą mogły zgłaszać również w gminach członkowskich. W biurze LGD

będzie funkcjonował punkt konsultacyjny, aby umożliwić mieszkańcom zapoznanie się z zakresem wsparcia Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich, będą przyjmowane wnioski i postulaty. Głos mieszkańców zostanie uwzględniony podczas konsultacji

społecznych. Do opracowania strategii LSR wykorzystane zostaną: 1) warsztaty dialogu społecznego - przeprowadzona zostanie

analiza SWOT pod kątem potrzeb rozwojowych obszaru, rynku pracy, grup defaworyzowanych, programów grantowych do kogo

ma być skierowany; 2) grupy fokusowe - do dyskusji zaproszone zostaną osoby, które posiadają wiedzę o rynku pracy tj.

przedstawiciele PUP w Rykach, Wójtowie, Burmistrzowie, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe zajmujące się aktywizacją

społeczną mieszkańców; 3) ankiety - za ich pomocą określone zostaną rodzaje projektów, jakie mieszkańcy chcieliby realizować w

przyszłości; 5) konsultacje otwarte - każdy mieszkaniec lub podmiot działający na obszarze objętym opracowaniem LSR będzie

mógł wnosić wnioski postulaty.

Proces tworzenia strategii ukierunkowany zostanie na takie zagadnienia m.in. jak: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat,

zmiany demograficzne, partnerstwo w realizacji LSR. Wnioski zgłoszone przez mieszkańców w procesie tworzenia LSR w

zakresie analizy SWOT, formułowania celów, wyznaczania wskaźników oraz ustalania kryteriów wyboru operacji będą składały się

na całokształt dokumentu. Wyniki przeprowadzonej analizy wniosków z konsultacji zostaną przedstawione w poszczególnych

kluczowych rozdziałach LSR. Zostaną sporządzone w oparciu o wszystkie metody ilościowe i jakościowe wykorzystane w

badaniach.  

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją

Zarządzającą PROW na lata 2014-2020   jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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08-500 Ryki, ul. Karola 

Wojtyły 29

08-530 Dęblin, ul. Rynek 12

Ryki 17.05.2022 godz. 15.00-17.00 NIE

Dęblin 19.05.2022 r. godz. 15.00-17.00 NIE

3. Harmonogram

3.1 Nazwa gminy 3.2 Miejscowość*** 3.3 Planowany termin spotkania

3.4 Spotkanie odbędzie się z 

wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej 

[TAK / NIE]

Nowodwór 31.05.2022 godz. 14.30-16.30 NIE

Ułęż 26.05.2022 r. godz. 15.00-17.00 NIE

Stężyca 2.06.2022 godz. 16.00-18.00 NIE

Kłoczew 24.05.2022 godz. 15.00-17.00 NIE

08-540 Stężyca, ul. 

Królewska 4

08-550 Kłoczew, ul. Długa 

67

08-503 Nowodwór 71A

08-504 Ułęż 168

podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

0 6 - 2 0 2

*** jeżeli na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy możliwe jest jej określenie

Ryki
0 3 - 2

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)
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