Opis procesu przygotowania LSR
(Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków
komunikacji, w tym elektronicznej)
Proces przygotowania LSR będzie oparty na zaangażowaniu lokalnej społeczności, w tym partnerów
społecznych, gospodarczych, mieszkańców oraz przedstawicieli władz publicznych. Tworzenie strategii
zostanie ukierunkowane na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w szczególności
na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych
oraz partnerstwa w realizacji LSR. Koordynacją wszystkich prac związanych z tworzeniem LSR,
zbieraniem danych, prowadzeniem procesu budowy strategii, poszukiwaniem nowych innowacyjnych
rozwiązań zajmie się biuro Stowarzyszenia a bezpośrednią kontrolę nad powyższym procesem obejmie
Zarząd. Na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR zostaną przeprowadzone konsultacje
społeczne obejmujące zorganizowanie co najmniej jednego spotkania. W trakcie każdego z nich
zaprezentowana będzie wstępna diagnoza obszaru, odbędzie się dyskusja i wypracowanie założeń
analizy SWOT (słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia obszaru). Przeprowadzona zostanie
analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych
celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań. Informacje o spotkaniach będą
szeroko rozpowszechniane wśród lokalnej społeczności poprzez stronę internetową LGD, strony gmin,
informację na tablicach ogłoszeniowych, a także za pomocą wiadomości e-mail z wykorzystaniem baz
kontaktowych LGD. Kolejnym narzędziem służącym przygotowaniu LSR będzie ankieta online. Dzięki
zastosowaniu tego narzędzia, umożliwi się włączenie większej liczby mieszkańców w przygotowanie
strategii. Ankieta będzie zamieszczone na stronie LGD, a informacje o możliwości jej wypełnienia
pracownicy biura roześlą drogą e-mailową oraz rozpowszechnią poprzez kontakty tel. z mieszkańcami
i przedstawicielami różnych instytucji i organizacji. W ramach zbierania informacji do strategii
przeprowadzone zostaną również wywiady indywidualne z wójtami i burmistrzami oraz
przedstawicielami sektora gospodarczego. Podczas wywiadów będą zbierane informacje o potrzebach
gminy oraz problemach w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR. Taka metoda
partycypacji pozwoli na dotarcie i zebranie informacji od przedstawicieli grup interesu, którzy z uwagi
na ograniczenia czasowe nie będą mogli uczestniczyć w innych formach konsultacji. Przygotowana
wstępna wersja dokumentu strategicznego zawierająca główne kierunki i cele zostanie poddana
konsultacjom społecznym. Informacja o konsultacjach projektu strategii oraz formularz zgłaszania uwag
zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia. W ramach ww. konsultacji każdy będzie
mógł wyrazić swoją opinię lub zgłosić uwagi. Końcowym elementem będzie analiza zgłoszonych uwag
z konsultacji oraz zasadność uwzględnienia ich w LSR. Ostateczny dokument zostanie zatwierdzony na
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Realizując powyższe działania LGD będzie informować
i rozpowszechniać informacje o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w
Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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