Załącznik nr 6

1. Opis procesu przygotowania LSR
[Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej]
Planowany proces przygotowania LSR zostanie podzielony na kila etapów. Zostanie zrealizowany w oparciu o metodę
partycypacyjno-ekspercką. W ramach prac na strategią zostanie powołana grupa robocza składająca się z przedstawicieli LGD oraz
ekspertów zewnętrznych. Na każdym z etapów zostaną zaangażowani przedstawiciele lokalnej społeczności. Zaangażowanie
społeczności lokalnej będzie oparte o zastosowanie następujących metod konsultacji: spotkania konsultacyjne, konsultacje
internetowe oraz prace grupy roboczej powołanej w celu opracowania LSR. W każdej z gmin objętych LSR zostanie
przeprowadzone co najmniej jedno spotkanie konsultacyjne. W celu uzyskania wiarygodnych i użytecznych danych do LSR, w
spotkaniach konsultacyjnych wezmą udział przedstawiciele z różnych sektorów: publicznego, społecznego i prywatnego.
Etapy przygotowania LSR:
Etap I. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LSR
W ramach tego etapu zostanie przeprowadzona diagnoza obszaru LSR oraz identyfikacja mocnych i słabych stron, jak również
szans i zagrożeń z wykorzystanie narzędzia SWOT. Podczas konsultacji zorganizowanych w każdej z gmin LSR, uczestnicy
zapoznają się z wnioskami z diagnozy. Pozwoli to na lepsze zrozumienie sytuacji obecnej oraz tendencji rozwojowych na obszarze
LGD przez podmioty zaangażowane w proces tworzenia LSR. Zostanie przeprowadzona analiza SWOT oraz sformułowane wnioski
i obrane kluczowe kierunki rozwoju strategicznego obszaru LSR.
Etap II. Sformułowanie celów oraz wybór przedsięwzięć
Podczas przeprowadzonych w każdej z gmin spotkań, zostaną także sformułowane cele LSR. Podstawą do ich określenia będą
zidentyfikowane wcześniej dane o potrzebach i problemach lokalnej społeczności. Cele LSR, a także propozycje przedsięwzięć
zostaną zestawione ze specyfiką podejścia LEADER, które ukierunkowuje proces tworzenia LSR na zagadnienia związane z:
innowacyjnością, cyfryzacją, środowiskiem i klimatem, zmianami demograficznymi oraz tworzeniem partnerstw przy realizacji
przedsięwzięć i projektów.
Etap III. Określenie rezultatów i wskaźników realizacji LSR
Ostatnim kluczowym etapem w procesie opracowania LSR będzie określenie rezultatów i wskaźników realizacji LSR. Proces
określenia wskaźników zostanie oparty o konsultacje społeczne w formie internetowej. Pozwoli to na zweryfikowanie trafności oraz
wiarygodności
i
możliwości
osiągnięcia
danego
wskaźnika.
Zadanie będzie współfinansowane w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w
ramach EFROW.
2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR
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3. Harmonogram

Lp.

3.1 Nazwa gminy

3.2 Miejscowość***

3.3 Planowany termin spotkania

3.4 Spotkanie odbędzie się z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej
[TAK / NIE]

1.

Gmina Cyców

Cyców

05.09.2022

NIE

2.

Gmina Ludwin

Ludwin

06.09.2022

NIE

3.

Gmina Łęczna

Łęczna

07.09.2022

NIE

4.

Gmina Puchaczów

Puchaczów

08.09.2022

NIE

5.

Gmina Sosnowica

Sosnowica

12.09.2022

NIE

6.

Gmina Spiczyn

Spiczyn

13.09.2022

NIE

7.

Gmina Urszulin

Urszulin

14.09.2022

NIE

8.

Gmina Uścimów

Uścimów

15.09.2022

NIE

9.

Gmina Wierzbica

Wierzbica

19.09.2022

NIE
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11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
…
*** jeżeli na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy możliwe jest jej określenie
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miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)
podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika
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