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2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  www.ludzieijeziora.pl

1. Opis procesu przygotowania LSR 

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

Etap przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) jest jednym z pierwszych kroków w procesie zarządzania strategicznego. Dobrze zaplanowane działania,

będące wynikiem rzetelnej diagnozy sytuacji wyjściowej, pozwalają oczekiwać, że realizacja założonych poczynań przyniesie oczekiwane rezultaty. 

Tworzenie strategii jest więc procesem opartym na postulacie ciągłości i zaangażowania. LSR LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI " na lata 2021-2027 zostanie

przygotowana z uwzględnieniem najważniejszego zasobu endogenicznego LGD, jakim jest kapitał ludzki. Partycypacja społeczna, na szeroką skalę zastosowana w

tworzeniu tej strategii, ma znaczenie ze względu na nowe podejście w funkcjonowaniu regionów, które wskazuje na to, że terytorium jest systemem złożonym o

wysokim stopniu skomplikowania i odpowiednie zaangażowanie lokalnych podmiotów w proces tworzenia, wdrażania i monitorowania strategii pozwala multiplikować

efekty zmian i może prowadzić do zmiany ścieżki rozwoju danego terytorium w długim okresie. LSR LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” na lata 2021-2027 zostanie

przygotowana przy aktywnym udziale lokalnej społeczności. Oddolny charakter strategii wymaga jednak uczestnictwa społeczności we wszystkich etapach procesu

strategicznego, nie tylko w okresie projektowania celów i określania wizji. Jednakże ten pierwszy krok we wspólnym zarządzaniu rozwojem ma kluczowe znaczenie dla

powodzenia całego przedsięwzięcia. Na etapie przygotowania LSR LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI " na lata 2021-2027 wyróżniono następujące zadania:

definiowanie potrzeb i problemów, określanie celów i ustalanie ich hierarchii, wskazanie rozwiązań będących sposobami realizacji LSR oraz określenie wskaźników,

które zobrazują stopień realizacji zadań, a także grup docelowych, których te zadania dotyczą. 

Proces tworzenia podzielono na pięć etapów. Proces ten rozpocznie się zorganizowaniem spotkań konsultacyjnych na terenie każdej z gmin należących do obszaru

LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”: Gminy Kazimierz Biskupi, Gminy Kleczew, Gminy Wilczyn, Gminy Skulsk i Gminy Ślesin. Spotkania konsultacyjne

realizowane w każdej z członkowskich gmin LGD, odbędą się z udziałem przedstawicieli samorządu gminy, organizacji pozarządowych, mieszkańców,

przedsiębiorców, zainteresowanych podmiotów.

I. Program gminnego spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców i reprezentantów instytucji z obszaru LGD „Między Ludźmi i Jeziorami” - Nowa perspektywa

LEADER 

1. Wstęp oraz propozycje działań LGD w ramach inicjatywy LEADER w nowym okresie wynikające z projektowanych narzędzi wsparcia - informacje ogólne:

- Plan Strategiczny dla WPR – planowane rodzaje operacji w ramach LEADER,

- „Wielofunduszowość” – rodzaje działań w ramach FEW,

- Koncepcja „Smart Village” czyli co można realizować w ramach „Inteligentnych Wiosek”.

- Działania własne LGD i projekty współpracy.

2. Gmina (Kazimierz Biskupi/Kleczew/Wilczyn/Skulsk/Ślesin) jako część LGD „Między Ludźmi i Jeziorami” – jakie obszary problemowe wydają się kluczowe w

kolejnym okresie wdrażania? 

Silne i słabe strony obszaru, oczekiwane zmiany – wypowiedzi uczestników. Co zmieniło się w analizie SWOT – próba dyskusji o stanie obszaru na osnowie

dotychczasowej analizy – dyskusja i wnioski.

3. Jakie projekty wydają się najważniejsze dla uczestników w kontekście rozwiązania problemów występujących na obszarze gminy/LGD? Jakimi formami pomocy /

typami operacji zainteresowani są odbiorcy w Gminie (Kazimierz Biskupi/Kleczew/Wilczyn/Skulsk/Ślesin)? Warsztat na podstawie aktualnych danych o perspektywie

finansowania:

- rodzaje wsparcia zadań z zakresu infrastruktury (PROW i FEW)

- rodzaje działań grantowych w ramach LSR

- wsparcie przedsiębiorczości; branże obecne i potrzebne na obszarze.

4. Gmina (Kazimierz Biskupi/Kleczew/Wilczyn/Skulsk/Ślesin), a koncepcja „Smart Village”. Dyskusja: skala działania, tematyka, pomysły. Współpraca gminy i wsi w

trakcie opracowania koncepcji „Inteligentnej Wsi”. Projekty ponadsołeckie.

5. Inne potrzeby wsparcia na rzecz beneficjentów z obszaru LGD „Między Ludźmi i Jeziorami” - zadania realizowane przez LGD (aktywizacja, wsparcie NGO’s,

promocja obszaru, projekty współpracy) – dyskusja na temat tematów, jakie mogą być podjęte przez LGD w nowym okresie programowania. Proces tworzenia LSR

zostanie ukierunkowany między innymi na następujące zagadnienia: innowacyjność, cyfryzację, ochronę środowiska i klimatu, zmiany demograficzne związane ze

starzeniem się społeczeństwa i wyludnianiem się obszaru LGD. Zwrócona zostanie uwaga na partnerstwo w realizacji LSR poprzez zaangażowanie podmiotów z

terenu LGD polegające na wspólnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć i projektów. 

6. Podsumowanie spotkania i informacja o dalszym harmonogramie konsultacji i narzędziach stosowanych przez LGD w ich toku (w tym zaproszenie do udziału w

ankiecie na temat dalszych kierunków rozwoju na obszarze LGD).

II. Podsumowanie zebranych danych z konsultacji warsztatowych w gminach. Omówienie wyników i pierwsze wnioski dotyczące przyszłych kierunków działań.

III. Przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego rozwoju obszaru LGD oraz proponowanych działań do realizacji w nowym okresie programowania LEADER.

Ankieta dystrybuowana w Gminach oraz przy pomocy bazy adresowej LGD.

W czasie trwania ankietyzacji pracownicy LGD dokonają analizy dokumentów i danych źródłowych na temat stanu obszaru LGD.

IV. Omówienie wyników ankietyzacji, wnioski. Zestawienie wyników ankietyzacji z wnioskami ze spotkań gminnych oraz z danymi pozyskanymi przez LGD z

dokumentów źródłowych. Opracowanie „drzewa potrzeb” będącego podstawą do planowania działań.

V. Projektowanie LSR:

1. Budowa struktury LSR w oparciu o dane z etapu analitycznego. Celem etapu jest stworzenie wstępnej struktury LSR – drzewa celów, przedsięwzięć, będących

odpowiedzią na potrzeby wynikające z etapu konsultacji i analizy obszaru.

2. Omówienie powstałego projektu struktury celów i przedsięwzięć LSR. Podział budżetu LSR na przedsięwzięcia.

3. Przypisanie wskaźników realizacji do Przedsięwzięć LSR. Korekty założeń. Dalsza dyskusja nad całokształtem LSR. Akceptacja założeń.

4. Stworzenie dokumentu LSR na podstawie wyników poprzednich etapów oraz instrukcji tworzenia LSR, zgodnie z wymogami programu LEADER. Ostateczny kształt 

LSR będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców terenu LGD zgłoszone i omówione we wcześniejszych etapach tworzenia dokumentu.

Przygotowana Lokalna Strategia Rozwoju będzie współfinansowana w szczególności 

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

-

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

Kazimierz Biskupi
-

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

Ślesin 2022-07-05 NIE

Wilczyn 2022-06-29 NIE

Skulsk 2022-07-04 NIE

Wilczyn

Skulsk

Ślesin

Kazimierz Biskupi

Kleczew

Kazimierz Biskupi 2022-06-28 NIE

Kleczew 2022-06-27 NIE

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]
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