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Plan włączenia społeczności 

 

Opis procesu konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone na potrzeby powstania LSR, 

stanowi zarazem opis wzmocnienia międzysektorowego partnerstwa lokalnego w LGD "Brynica to nie 

granica". Do udziału w tym procesie zostaną zaproszeni przedstawiciele szerokiego spektrum 

środowisk, instytucji oraz organizacji. W procesie tworzenia strategii planuje się wykorzystać 

następujące metody konsultacji społecznych: 

1) spotkania informacyjne 

2) sondaże społeczne 

3) posiedzenia organów władzy LGD 

4) podsumowujący warsztat strategiczny 

Ad. 1) Spotkania informacyjne 

W ramach procesu przygotowania LSR planuje się przeprowadzić 7 spotkań, po 1 w każdej z gmin 

planowanej do objęcia LSR. Do udziału w spotkaniu planuje się zaprosić osoby reprezentujące 

wszystkie środowiska , w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, władze samorządowe oraz 

mieszkańców.   

Działania te będą miały na celu dostarczenie uczestnikom spotkań informacji o LGD oraz podejściu 

LEADER  a także zdobycie możliwie wielu informacji na temat identyfikowanych przez zebranych  

mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru LGD „Brynica to nie granica”. Spotkania będą również 

służyły identyfikacji oczekiwań mieszkańców co do kierunków rozwoju obszarów wiejskich i ich 

ukierunkowanie na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian 

demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się 

obszaru planowanego do objęcia LSR, a także partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej 

realizacji przedsięwzięć i projektów. Seria spotkań z mieszkańcami pozwoli na uzyskanie materiału dla 

opracowania analizy SWOT obszaru. Usystematyzowanie zdobytych informacji będzie stanowiło 

podstawę do sporządzenia diagnozy społeczno- ekonomicznej oraz wyznaczenia celów do LSR. 

Ad. 2) Sondaże społeczne 

Planuje się przeprowadzenie sondażu społecznego z wykorzystaniem ankiety. Sondaż społeczny 

posłuży uzyskaniu opinii mieszkańców na temat obszaru LGD, warunków życia, mocnych i słabych 

stron, szans i zagrożeń dla rozwoju obszaru LGD „Brynica to nie granica”, proponowanych kierunków 

rozwoju. Mieszkańcy będą mieli również możliwość wykazania w ankiecie inicjatyw/projektów, które 

ich zdaniem są najbardziej potrzebne. Ankieta będzie dostępna na stronie www.lgd-brynica.pl. 

Uzyskany materiał będzie stanowił ważne źródło analizy SWOT oraz celów Strategii. 
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Ad. 3) Posiedzenia Zarządu LGD 

Bezpośrednią kontrolę nad przygotowaniem LSR będzie pełnił Zarząd LGD „Brynica to nie granica”. 

Podczas posiedzeń Zarząd LGD będzie dokonywał przeglądu przygotowanych do strategii materiałów 

oraz będą omawiane postępy w przygotowaniu LSR.  

Z kolei do kompetencji Walnego Zebrania Członków LGD, będzie należała akceptacja ostatecznego 

wyglądu LSR, w tym uchwalenia tekstu jednolitego. 

Ad. 4) Podsumowujący warsztat strategiczny 

Planuje się zorganizowanie wyjazdowego spotkania w celu przedstawienia zarówno prac badawczych 

oraz analizy SWOT, jak również proponowanych kierunków rozwoju obszaru LGD „Brynica to nie 

granica”. Do udziału w spotkaniu planuje się zaprosić przedstawicieli sektora publicznego, społecznego 

i gospodarczego z terenu LGD . Dzięki temu wszystkie instytucje i osoby zainteresowane realizacją 

celów  Strategii będą przekonane o swoim indywidualnym wkładzie w ich ostateczny kształt i 

brzmienie, czego następstwem może być zwiększenie udziału i zaangażowania w realizację 

zaproponowanych przez nich projektów. 

 

Podczas realizacji działań o charakterze informacyjno- promocyjnym tj.  spotkania  informacyjne oraz 

podsumowujący warsztat strategiczny zostanie spełniony obowiązek dotyczący informowania  

i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w 

Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

Informacja o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW w ramach PROW 2014-2020  

zostanie zamieszczona na: 

- stronie internetowej LGD „Brynica to nie granica”, 

- zaproszeniach, 

- plakatach, 

- tablicach informacyjnych. 

 

 


