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Opis procesu przygotowania LSR  

 

Podejście partycypacyjne przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju wiąże się  

z uruchomieniem procesu, w którym dokument ten będzie tworzony przez zespół złożony 

z przedstawicieli: 

 - organizacji pozarządowych 

 - jednostek samorządu terytorialnego  

 - lokalnego biznesu 

 - nieformalnych grup społecznych 

Dlatego też Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD -UJ RAZEM" zdecydowało  

o podjęciu inicjatywy mającej na celu utworzenie takiego zespołu poprzez opracowanie 

mapy interesariuszy i ważnych partnerów oraz umieszczenie na stronie internetowej 

Stowarzyszenia i gmin członkowskich informacji o powołaniu takiej grupy.  

Liderem zespołu będzie ekspert zewnętrzny, który pełnić będzie rolę doradcy.   

Zapewni on obiektywną i krytyczną analizę danych lokalnych zebranych w procesie 

budowania LSR. 

  Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie przez zespół diagnozy potrzeb  

i problemów (spotkanie zespołu on-line). 

 Następnie na stronie internetowej www.buduj.eu zamieszczona zostanie ankieta 

dla mieszkańców terenu LGD, w której ankietowani będą mogli określić kierunki rozwoju 

Stowarzyszenia oraz wskazać problemy i potrzeby swojej gminy.  

Zadanie zespołu partycypacyjnego będzie opracowanie zebranych informacji, 

dokonanie wstępnej analizy SWOT oraz określenie celów działania.  

Z tak przygotowanymi materiałami członkowie zespołu przeprowadzą łącznie 20 spotkań 

- po jednym w każdej gminie - z przedstawicielami społeczności lokalnej, organizacji 

pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, na których dokonana zostanie 

analiza SWOT obszaru LGD, a także celów lokalnej strategii rozwoju.  

Zebrane informacje/ raporty ze spotkań zamieszczane będą na stronie i nternetowej 

www.buduj.eu do konsultacji. 

  W ten sposób przygotowana zostanie lokalna strategia rozwoju, która również 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej do konsultacji społecznych.  

Ostateczny dokument przyjęty zostanie przez Zarząd Stowarzyszenia oraz umieszczony na 

stornach internetowych gmin członkowskich i Stowarzyszenia. Warto podkreślić, iż w 

okresie przygotowywania LSR działać będzie biuro LGD w Ujeździe, w którym mieszkańcy 

będą mogli złożyć propozycje dot. kierunków rozwoju Stowarzyszen ia (ankiety) oraz 

propozycje planowanych operacji. 
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  Realizacja planu włączenia społeczności współfinansowana zostanie w ramach 

operacji w zakresie "Wsparcia przygotowawczego" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

 Informacje o planowanych spotkan iach (miejsce i termin) będą zamieszczone  

co najmniej na tablicach ogłoszeń w gminach, sołectwach, w których będzie spotkanie, 

na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM" w ramach pełnego 

harmonogramu spotkań, podawanych z odpowiednim wyprzedzeniem  

z wyszczególnieniem daty, miejsca i godziny spotkania. Zaproszenia będą kierowane do 

wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem obecności sołtysów, radnych 

gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, 

przedsiębiorców, rolników itd. Będą reprezentować wszystkie sektory.  

Spotkania będą przeprowadzone w formie informacyjno -warsztatowej. Omawiając 

proces tworzenia  będą wyszczególniane zagadnienia dotyczące zasad programowych 

podejścia LEADER u progu nowej perspektywy finansowej PROW 2023 – 2027, ze 

szczególnym ukierunkowaniem na następujące zagadnienia: 

- innowacyjność; 

- cyfryzacja; 

- środowisko i klimat; 

- zmiany demograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa 

oraz wyludnienia; 

- partnerstwo w realizacji LSR, polegające na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. 

 

Podczas spotkania będzie przeprowadzona analiza potencjału obszaru, jego potrzeb 

rozwojowych, w tym analiza SWOT. Będą również omawiane możliwe kierunki 

wydatkowania środków na m.in. przedsiębiorczość, agroturystyka, środowisko, klimat, 

szkolenia, dziedzictwo kulturowe, infrastruktura turystyczno - rekreacyjna. Po spotkaniach, 

zgodnie z kluczem braku dominacji ze strony żadnego z sektorów ani żadnych z grup 

interesu, do składu grupy roboczej będą mogły dołączyć dodatkowe osoby. 

Wydyskutowane wnioski będą uwzględniane w procesie budowania LSR. 

W przebiegu toczącego się procesu konsultacji społecznych, w toku otwartych spotkań  

z mieszkańcami, niezbędnym warunkiem utrzymania partycypacyjnego charakteru 

tworzenia strategii, będzie znajomość adresu strony internetowej www.buduj.eu. To na niej 

zamieszczone będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji planu włączenia 

społeczności lokalnej w przygotowanie LSR. Od początku tego procesu zostanie 

udostępniona aktywna ankieta internetowa, która w charakterze formula rza inicjatywy 

lokalnej, uzupełni bazę potrzeb i możliwości w budowaniu LSR i rozszerzy partycypacyjną 

ścieżkę komunikacji. 

Ostateczny kształt strategii zostanie określony przez wcześniej ugruntowaną w czasie 

społecznych konsultacji grupę roboczą, która na tym kluczowym etapie prac, opierając 

się na rekomendacjach ze spotkań, analizy SWOT oraz diagnozy obszaru, wypracuje  

w grupie lokalnych interesariuszy z udziałem moderatora pogłębione zakresy interwencji, 

w tym cele strategii, ich hierarchię oraz wskaźniki zakładane do osiągnięcia, kładąc nacisk 

przede wszystkim na zagadnienia podnoszone w §3 ust.2 pkt.4 rozporządzenia 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i 
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trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 

przygotowawcze” z dnia 26.01.2022 r. Uwzględnienie tych zagadnień, obok charakteru i 

wpasowania się w przyjęte cele LSR, będzie miało zasadniczy wpływ na ostateczną 

analizę przyjęcia bądź odrzucenia wniosków z konsultacji. O etapach tworzenia LSR oraz 

możliwości dalszych konsultacji, wnoszenia ewentualnych uwag, mieszkańcy będą 

informowani każdorazowo poprzez stronę internetową LGD.  

 

II. Harmonogram działań  

 

Proces opracowania LSR będzie realizowany w następujących etapach:  

1. Opracowanie założeń do LSR. 

 Etap 1. Diagnoza obszaru 

 W pierwszym etapie prac nad strategią zostanie przeprowadzona szczegółowa diagnoza 

obszaru uwzgledniająca niezbędne obszary strategiczne, tj.: 

-  innowacyjność, 

- cyfryzacja, 

- środowisko i klimat, 

- zmiany demograficzne z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia,  

- partnerstwo w realizacji LSR w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć  

i projektów. 

Dane do diagnozy będą pozyskiwane z różnych źródeł, takich jak: baz y danych, dane 

instytucji zewnętrznych, dane wewnętrzne pozyskanie z gmin tworzących obszar LGD, 

dane z przeprowadzonego badania ankietowego wśród podmiotów z obszaru LGD, które 

wykaże potrzeby i preferencje społeczności lokalnej w zakresie prowadzenia pol ityki 

rozwoju w najbliższych latach, dane ze spotkań realizowanych w ramach planu włączenia 

społeczności. 

 

Etap 2. Przeprowadzenie procesu analizy danych, którego efektem będzie opracowanie 

listy problemów i wyzwań strategicznych wraz z ich uzasadnieniem.  

 

Etap 3. Opracowanie analizy SWOT 

 Wyniki diagnozy i elementy charakterystyczne dla obszaru LGD wykorzystane zostaną do 

określenia mocnych i słabych stron obszaru oraz określenia szans i zagrożeń.  

Wyniki analizy strategicznej SWOT dla obszaru LGD będą wykorzystywały dane i informacje 

zebrane w ramach badania ankietowego, spotkań w gminach oraz szerokich konsultacji 

społecznych. Wyniki analizy będą podstawą do formułowania celów rozwojowych, 

działań, wskaźników itd. 
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Etap 4. Wewnętrzny warsztat roboczy 

Wyniki diagnozy z wstępną propozycją założeń LSR zostaną zaprezentowane członkom 

LGD podczas wewnętrznego warsztatu grupy roboczej, w wyniku czego nastąpi 

akceptacja proponowanych założeń.  

  

2. Opracowanie mapy celów strategicznych i operacyjnych do LSR   

Etap 5. Spotkania konsultacyjne 

Przewiduje się przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych o charakterze informacyjno -

warsztatowym (po 1 w każdej z gmin oraz warsztatu podsumowującego).  

W każdym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele sektora: publicznego, gospoda rczego 

i społecznego. Warsztaty będą miały formułę ogólnodostępną, aby umożliwić udział  

w nich każdej zainteresowanej osobie czy organizacji. Informacje o spotkaniach zostaną 

upublicznione w sposób możliwie szeroki m.in. na stronie internetowej, w mediach  

społecznościowych. Zostaną również przekazane do przedstawicieli poszczególnych 

sektorów w celu ich możliwie najszerszego upublicznienia.  

Celem będzie stworzenie w pierwszej kolejności mapy celów strategicznych (w obszarach 

strategicznych, które określą kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów 

strategicznych), a następnie określenia zarysu oczekiwanych rezultatów planowanych 

działań oraz ich priorytetyzację. 

 Na tej podstawie stworzona zostanie wersja robocza LSR bazująca na ustaleniach 

wynikających z diagnozy, założeń przyjętych przy budowie LSR.  

Program warsztatów będzie obejmował w szczególności:  

- analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru,  

- analizę SWOT 

- założenia i cele strategii, w tym wymierne cele końcowe dotyczące rezul tatów oraz 

odnośnych planowanych działań, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu 

na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego  

 i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. 

Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159). Efektem etapu będzie przygotowanie:  

1) matrycy logicznej celów strategicznych i operacyjnych wraz z proponowanymi przez 

uczestników warsztatów przykładowymi działaniami oraz ich priorytetyzację,   

2) zarysu oczekiwanych rezultatów planowanych działań, projektów i przedsięwzięć.  

3) identyfikacji grup docelowych dla poszczególnych celów/przedsięwzięć określonych  

w LSR. 

O spotkaniach informacja zostanie przekazana poprzez zamieszczenie zaproszenia wraz  

z materiałami na spotkanie na stronie internetowej LGD dedykowanej „wsparciu 

przygotowawczemu", w miarę możliwości na stronach gmin, członków Stowarzyszenia,  
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w mediach i prasie o zasięgu lokalnym. Zaproszenie zostanie także przesłane 

indywidualnie do wybranych lokalnych liderów, z którymi gminy współpracują  

w realizowanym przez nie procesie partycypacji społecznej we w szelkich działaniach 

rozwojowych gmin (tzw. baza mailingowa). Ponadto, informacje będą umieszczane  

w miejscach publicznych, na tablicach ogłoszeń oraz na terenie objętym LSR.  

 

3. Weryfikacja zaproponowanych celów względem uwarunkowań m.in. formalnych, 

prawnych, ekonomicznych, administracyjnych - konsultacje wewnętrzne projektu strategii  

Etap 6. Opracowanie projektu LSR 

 W ramach tego etapu nastąpi weryfikacja celów wypracowanych w etapie 2.  

Wyniki diagnozy z wstępna propozycją założeń LSR zostaną zaprezentowane członkom 

LGD podczas wewnętrznego warsztatu strategicznego, w wyniku czego nastąpi 

akceptacja proponowanych założeń w zakresie możliwości realizacji wskazanych celów 

względem m.in. kryteriów ekonomicznych, rozwojowych czy technicznych.  

Nastąpi doprecyzowanie przyjętych zapisów, rezygnacja z zapisów niemożliwych do 

realizacji lub dodanie nowych celów nie wskazanych wcześniej w trakcie warsztatów.  

W ramach warsztatów przeprowadzona zostanie wstępna dyskusja na temat systemu 

wskaźników monitorujących wdrażanie strategii.  

 W ramach opracowanego systemu monitorowania i ewaluacji LSR wskazane zostaną - 

dla każdego celu operacyjnego - wskaźniki ich osiągniecia.  

Efektem etapu będzie przygotowanie: projektu LSR wraz z zasadami realizacji strategii. 

 

4. Proces konsultacji społecznych projektu LSR.  

Etap 7. Konsultacje społeczne projektu LSR z dominacją e-konsultacji.  

Poza realizacją badań społecznych i konsultacji społecznych założeń LSR, zakłada się 

przeprowadzenie szeroko rozumianego procesu konsultacji społecznych, mającego na 

celu informowanie mieszkańców obszaru o toczącym się procesie opracowywania LSR 

oraz weryfikację założeń dokumentu. Konsultacje prowadzone będą w sposób ciągły –  

w całym okresie opracowywania LSR. Podczas konsultacji wykorzystywane będą głównie 

narzędzia elektroniczne – konsultacje prowadzone będą poprzez dedykowany mail oraz 

stronę internetową LGD, oficjalną stronę na portalu społecznościowym i w miarę 

możliwości organizacyjnych - stron gmin członkowskich. Konsultacje prowadzone będą  

w biurze lokalnej grupy. 

Ostatnim etapem, wieńczącym proces opracowania LSR, będą konsultacje projektu LSR, 

które poza wymienionymi sposobami odbędą się także przez organizację 

podsumowującego potkania informacyjno-konsultacyjnego, podczas którego 

społeczność lokalna będzie mogła zgłosić swoje uwagi do dokumentu, ale też 

porozmawiać i przedyskutować proponowane rozwiązania.  

Etap 8. Zatwierdzenie LSR Uchwałą WZC LGD oraz złożenie wniosku o wybór LSR. 

Na zakończenie procesu opracowania LSR, zostanie ona przyjęta uchwałą Walnego 

Zebrania Członków LGD, by w następnej kolejności została złożona w konkursie na wybór 

LSR. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju współfinansowana będzie z e środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich .  
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HARMONOGRAM SPOTKAŃ 

Lp. Nazwa gminy Miejscowość*** 

  

Planowany 

termin spotkania 

1. Będków  Urząd Gminy w Będkowie,  

ul. Parkowa 3, 97-319 Będków  

08.08.2022 

2. Budziszewice Sala konferencyjna przy UG  

w Budziszewicach, 

 ul. J.CH.Paska 66A,  

97-212 Budziszewice 

08.08.2022 

3. Czarnocin Urząd Gminy w Czarnocinie, ul. 

Główna 142, 97-318 Czarnocin 

09.08.2022 

4. Dobryszyce Urząd Gminy Dobryszyce   

ul. Wolności 8,  

97-505 Dobryszyce 

22.07.2022 

5. Gomunice Urząd Gminy w Gomunicach, 

ul. Armii Krajowej 30,  

97-545 Gomunice 

22.07.2022 

6. Gorzkowice Urząd Gminy Gorzkowice, 

ul. Szkolna 3, 

97-350 Gorzkowice 

25.07.2022 

7. Grabica Gminne Centrum Kultury w 

Grabicy,   

Grabica 66, 

97-306 Grabica 

26.07.2022 

8. Kamieńsk Dom Ludowy im. K.Tazbira  

w Kamieńsku,  

ul. Konopnickiej 6,  

97-360 Kamieńsk 

25.07.2022 

9. Kodrąb Gminny Ośrodek Kultury w 

Kodrębie, 

ul. Niepodległości 9a,  

97-512 Kodrąb 

22.07.2022 

10. Ksawerów  Gminny Dom Kultury z 

Biblioteką w Ksawerowie,  

ul. Jana Pawła II 1,  

95-054 Ksawerów  

12.08.2022 



 

 

 

 

 

 
 „                 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary   wiejskie" 

 

    Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   
  Rozwoju Obszarów Wiejskich

11. Łęki Szlacheckie Urząd Gminy w Łękach 

Szlacheckich,  

Łęki Szlacheckie 13,  

97-352 Łęki Szlacheckie 

15.07.2022 

12. Masłowice Gminna Biblioteka Publiczna, 

Strzelce Małe 33,  

97-515 Masłowice  

15.07.2022 

13. Moszczenica Gminny Ośrodek Kultury i 

Sportu im. Jana Justyny w 

Moszczenicy 

ul. 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości 2 

97-310 Moszczenica  

26.07.2022 

14. Pabianice Urząd Gminy Pabianice, 

ul. Torowa 21,  

95-200 Pabianice 

12.08.2022 

15. Ręczno Wspólny Dom,  

Ręczno ul. Piotrkowska 5,  

97-510 Ręczno 

15.07.2022 

16. Rozprza Gminne Centrum Kultury w 

Rozprzy, 

ul. Kościuszki 6,  

97-340 Rozprza 

25.07.2022 

17. Rzgów  Urząd Miasta w Rzgowie,  

Plac 500-lecia 22,  

95-030 Rzgów  

09.08.2022 

18. Tuszyn Miejskie Centrum Kultury w 

Tuszynie,  

ul. Noworzgowska 20 A,  

95-080 Tuszyn 

09.08.2022 

19. Ujazd Gminny Ośrodek Kultury w 

Ujeździe,  

Osiedle Niewiadów 43,  

97-225 Ujazd 

08.08.2022 

20. Wola Krzysztoporska Gminny Ośrodek Kultury w Woli 

Krzysztoporskiej, 

ul. Południowa 2,  

97-371 Wola Krzysztoporska 

26.07.2022 

 


