
 

OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA LSR 

 

Lokalna Strategia Rozwoju będzie dokumentem wypracowanym przy aktywnym udziale 

lokalnej społeczności oraz zespołu LSR. W ramach budowy LSR zostaną przeprowadzone konsultacje 

społeczne obejmujące zorganizowanie na terenie każdej z gmin członkowskich minimum jednego 

spotkania. Spotkania te będą poświęcone w szczególności: analizie potrzeb rozwojowych i potencjału 

naszego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów 

oraz planowanych działań, o których mowa w art. 32 ust.1 lit. c i d rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24.06.2021 r.   

Zagadnienia jakie będą omawiane podczas spotkań w gminach członkowskich, planowanych do objęcia 

LSR to: 

✓ innowacyjność, 

✓ cyfryzacja, 

✓ środowisko i klimat, 

✓ zmiany demograficzne ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz 

wyludniania się obszaru planowanego do objęcia LSR, 

✓ partnerstwo w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. 

Metody jakie zostaną użyte do zapewnienia oddolnego charakteru LSR, tj. zagwarantowania udziału 

społeczności lokalnej w procesie jej tworzenia, a w efekcie jej realizacji to m.in.: 

1. Spotkania w gminach - Konsultacje społeczne w gminach członkowskich – SWOT. 

2. Badanie ankietowe w wersji papierowej i elektronicznej – aplikacja OMIKRON. Ankiety te będą 

miały dwa rodzaje: obszarowe - skierowane do mieszkańców obszaru i kierunkowe  

– skierowane do przedsiębiorców, NGO, młodzieży, pracowników kultury, itp.  

3. Zogniskowany wywiad grupowy (warsztat strategiczny). 

4. Arkusze pomysłów. 

5. Konsultacje w biurze LGD. 

6. Informacje zamieszczane na stronie www.dolinagrabi.pl i FB (zamieszczenie na stronie www  

i fb m.in.: planu włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowywania LSR, 

harmonogramu spotkań, zaproszeń na spotkania w poszczególnych gminach, prowadzonych 

badaniach ankietowych). 

Na podstawie zebranych informacji podczas spotkań, badań ankietowych i konsultacji oraz analizie 

zebranych danych zostanie opracowany dokument LSR, uwzględniający głos społeczności lokalnej - 

przedstawicieli wszystkich trzech sektorów, na których oparte jest działanie LGD (sektora społecznego, 

publicznego i gospodarczego). 

Budowa LSR rozpocznie się od spotkań, podczas których podsumujemy realizację dotychczasowych 

działań, omówimy zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w tym: innowacyjność, 

cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne i partnerstwo w realizacji LSR. Poinformujemy 

również o współfinansowaniu LSR, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego  

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Odbędzie się dyskusja nad najważniejszymi obszarami 

problemowymi na naszym terenie, zostaną  wskazane silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenie 



 

rozwoju jakie się pojawiły. Informacje o konsultacjach społecznych zostaną zamieszczone na stronie 

www.dolinagrabi.pl oraz FB, rozesłane do gmin i członków LGD w formie e-maili. Kolejne działania  

to przeprowadzenie badań ankietowych, w formie elektronicznej i papierowej, których celem będzie 

poznanie opinii mieszkańców na temat przyszłych kierunków rozwoju obszaru LGD w formie badania 

ankietowego (wersja papierowa i cyfrowa). Kolejnym elementem konsultacji będzie analiza potrzeb  

w formie - „arkusza pomysłu”. Arkusze będzie można wypełnić w wersji papierowej i elektronicznej.  

Z doświadczania wiemy, że jest to bardzo pomocne narzędzie w opracowaniu dokumentu LSR, 

uwzględniające w najwyższym stopniu głos mieszkańców, ponieważ dzięki arkuszowi pomysłu 

będziemy wstanie poznać realne potrzeby i problemy naszej społeczności lokalnej. W przypadku 

epidemii COVID-19 i braku możliwości zorganizowania spotkań konsultacyjnych w formie stacjonarnej, 

planujemy organizację spotkań w formie zdalnej. 

 

HARMONOGRAM 

 

 Lp. Nazwa Gminy  
Miejscowość/  

Miejsce spotkania (adres) 
Termin spotkania  

wraz z godzinami spotkania 

1. Buczek 

Buczek 
 

Urząd Gminy 
w Buczku 

ul. Główna 20, 
98-113 Buczek 

19.09.2022 
 

godz. 12:00- 14:00 

2. Łask 

Łask 
 

Urząd Miejski 
w Łasku 

ul. Warszawska 14, 
98-100 Łask 

20.09.2022 
 

godz. 13:00- 15:00 

3. Sędziejowice 

Sędziejowice 
 

Gminny Ośrodek Kultury 
ul. Wieluńska 7, 

98-160 Sędziejowice 

21.09.2022 
 

godz. 16:00- 18:00 

4. Widawa 

Widawa 
 

Gminny Ośrodek Kultury 
ul. Mickiewicza 3, 
98-170 Widawa 

22.09.2022 
 

godz. 15:00-17:00 

5. Wodzierady 

Wodzierady 
 

Urząd Gminy 
w Wodzieradach 
Wodzierady 24, 

98-105 Wodzierady 

23.09.2022 
 

godz. 12:00- 14:00 



 

6. Dobroń 

Dobroń 
 

Urząd Gminy w Dobroniu 
ul. 11 Listopada 9, 

95-082 Dobroń 

27.09.2022 
 

godz. 17:00- 19:00 

7. Drużbice 

Drużbice 
 

Świetlica Wiejska 
Drużbice Kolonia 141 

97-403 Drużbice 

28.09.2022 
 

godz. 12:00- 14:00 

8. Zelów 

Zelów 
 

Urząd Miejski w Zelowie 
ul. Żeromskiego 23, 

97-425 Zelów 
 

29.09.2022 
 

godz. 17:00- 19:00 

9. Dłutów 

Dłutów 
 

Dom Kultury w Dłutowie 
ul. Polna 3, 

95-081 Dłutów 

30.09.2022 
godz. 17:00- 19:00 

 

 


