
Załącznik nr 6

1. Opis procesu przygotowania LSR 

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

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego LSR będzie opracowywana metodą partycypacyjno-ekspercką. Przewiduje się

szerokie zaangażowanie społeczności lokalnej w proces opracowywania tego dokumentu, w szczególności na etapach

kluczowych, którymi są: analiza potrzeb i potencjału obszaru LSR oraz zdefiniowanie celów i przedsięwzięć LSR.

LSR będzie współfinansowana ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020.

ETAP 1
A. Charakterystyka LGD oraz obszaru LSR

Opis charakterystyki partnerstwa jakim jest Lokalna Grupa Działania oraz charakterystyki obszaru, w tym danych demograficznych.

Etap w głównej mierze opiera się na analizie i syntezie danych zastanych (desk research) – ewaluacyjnych (dotyczących LSR na

lata 2014-2020), statystycznych oraz historycznych – w zakresie charakterystyki LGD.

B. Analiza potrzeb i potencjału obszaru LSR – etap kluczowy

Zadania:

Zdefiniowanie potencjału oraz potrzeb w poszczególnych obszarach tematycznych.

Przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron obszaru objętego LSR oraz zidentyfikowanych dla niego szans i zagrożeń.

Określenie grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR, ich problemów oraz przedsięwzięć, których mogą być oni

adresatami.

Wyżej wymienione zagadnienia omawiane będą z uwzględnieniem kluczowych komponentów: innowacyjności, cyfryzacji,

środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz partnerstwa w realizacji LSR. 

Na tym kluczowym etapie przewiduje się szerokie zaangażowanie lokalnych mieszkańców poprzez zastosowanie poniższych

metod partycypacyjnych:

1. Spotkania otwarte z mieszkańcami (metoda ilościowo-jakościowa) – przewiduje się organizację po jednym ze spotkań w

każdej gminie członkowskiej. Podczas spotkań przedstawione zostaną wyniki ewaluacji oraz analizy desk research, które posłużą

jako punkt wyjścia dla dalszego pozyskiwania danych ilościowych – tym razem subiektywnych. Mieszkańcy dokonają własnej oceny

potencjału obszaru oraz jego potrzeb, przeprowadzą analizę SWOT, określą grupy szczególnie istotne z punktu widzenia LSR oraz

zaproponują możliwe działania w ramach LSR. Mieszkańcy odniosą się również do wyżej wymienionych kluczowych komponentów.

2. Badanie ankietowe (metoda ilościowa) – zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

(ankieta internetowa). Link do ankiety zostanie rozpowszechniony wśród mieszkańców obszaru objętego LSR za pośrednictwem

strony internetowej LGD, profilu LGD na Facebooku, wiadomości e-mail, a także za pośrednictwem stron internetowych urzędów

gmin. 

3. Punkt konsultacyjny (metoda ilościowo-jakościowa) – punkt konsultacyjny będzie miał swoją siedzibę w Biurze LGD i będzie

obsługiwany przez pracowników Biura. Interesariusze będą mieli możliwość przesyłania swoich uwag do poszczególnych zakresów

LSR za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta e-mail, komunikator internetowy), a także osobiście.

4. Zespół roboczy (metoda jakościowa) – grupa lokalnych ekspertów z zakresu działania LEADER spotka się w celu

uporządkowania, analizy i syntezy wszystkich danych zebranych metodami ilościowymi podczas tego etapu pracy. Na tej

podstawie grupa robocza pod kierownictwem eksperta wypracuje ostateczną analizę SWOT, która posłuży w wyznaczeniu celów

LSR.

C. Cele i przedsięwzięcia LSR – etap kluczowy

Zdefiniowanie i opis celów oraz przedsięwzięć w kontekście zebranych dotychczas informacji o potrzebach i potencjale obszaru.

Dobór celów i przedsięwzięć uwzględni kluczowe komponenty w postaci: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu oraz

zmian demograficznych.

Na tym kluczowym etapie przewiduje się szerokie zaangażowanie lokalnych mieszkańców poprzez zastosowanie poniższych

metod partycypacyjnych:

1. Punkt konsultacyjny (jakościowa) – punkt konsultacyjny będzie miał swoją siedzibę w Biurze LGD i będzie obsługiwany przez

pracowników Biura. Interesariusze będą mieli możliwość przesyłania swoich propozycji celów i przedsięwzięć za pośrednictwem

środków komunikacji elektronicznej (poczta e-mail, komunikator internetowy), a także osobiście.

2. Warsztaty przyszłościowe (metoda jakościowa) – uczestnikami będą lokalni liderzy z obszaru objętego LSR. Podczas

warsztatów wypracowane zostaną koncepcje celów na podstawie dotychczas zebranych danych, w tym z uwzględnieniem

propozycji celów zgłoszonych przez mieszkańców za pośrednictwem punku konsultacyjnego.

3. Zespół roboczy (metoda jakościowa) - grupa lokalnych ekspertów z zakresu działania LEADER spotka się w celu ostatecznego

sformułowania celów i przedsięwzięć LSR, a także przyporządkowania działań realizujących te cele i przedsięwzięcia oraz

wskaźników ich pomiaru.

ETAP 2
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Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

0 6 - 2 0 2

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

Okuninka
0 3 - 2

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Gmina  Miejska 

Włodawa
Włodawa 09.06.2022

Gmina Ruda-Huta Ruda-Huta 10.06.2022

Wola UhruskaGmina Wola Uhruska 10.06.2022

NIE

NIE

2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  http://www.dolina-bugu.pl/o_nas/leader-2023-2027/

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]

ETAP 2
A. Budżet LSR

Rozpisanie budżetu LSR oraz Planu działania (harmonogramu osiągania poszczególnych celów i wskaźników LSR).

Zespół roboczy przy wsparciu eksperta dokona rozpisania budżetu LSR na podstawie wniosków z analizy SWOT oraz

efektywności poszczególnych dostępnych form wsparcia. Rozpisze również Plan działania, planując wydatkowanie budżetu w

czasie.

B. Proces oceny i wyboru operacji

Opracowanie procedur oceny i wyboru operacji do dofinansowania, w tym procedur grantowych, a także opracowanie katalogu

lokalnych kryteriów wyboru dla poszczególnych działań. Materiałem wyjściowym będą dotychczasowe procedury i kryteria

stosowane przez LGD w dwóch minionych okresach programowania PROW. Dla oceny ich jakości posłużą wnioski z ewaluacji

LSR. Ponadto propozycje kryteriów oceny projektów przesyłane przez mieszkańców za pośrednictwem punktu konsultacyjnego. 

Głównym wykonawcą tego zakresu będzie zespół roboczy. 

C. Monitoring i ewaluacja LSR

Opracowaniem zasad monitoringu i ewaluacji LSR zajmie się zespół roboczy pod kierownictwem eksperta. Materiałem bazowym

będzie procedura monitoringu i ewaluacji LSR na okres programowania 2014-2020 oraz wnioski z ewaluacji LSR na lata 2014-

2020.

D. Oddziaływanie, spójność, komplementarność i synergia LSR

Metodą ekspercką zostanie dokonana analiza dotychczas opracowanego zakresu dokumentu LSR pod kątem oceny oddziaływania

na środowisko, spójności, komplementarności i synergii strategii. Wyniki powyższej analizy zostaną uwzględnione w LSR.

E. Podsumowanie – opracowanie dokumentu LSR

Ekspert dokona zebrania całego materiału, jego ustrukturyzowania oraz dopracowania formalnego zgodnie z wymaganiami

regulaminu konkursu o wybór LSR.

Gmina Hańsk Hańsk 07.06.2022

Gmina Stary Brus Stary Brus 07.06.2022

Gmina Wiejska 

Włodawa
Suszno 08.06.2022

Gmina Wyryki Wyryki-Połód 08.06.2022

Gmina Hanna Hanna 09.06.2022
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