
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Plan włączenia społeczności lokalnej realizowany przez Stowarzyszenie  
„Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie,  

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze – nabór II” PROW 2014-2020. 

 

 

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR 

 

W proces tworzenia LSR planowane jest aktywne włączenie społeczności lokalnej                   

z obszaru LGD Gościnna Wielkopolska. Budowa strategii będzie ukierunkowana                          

na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, między innymi: 

innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo                

w realizacji projektów. 

Istotnym etapem będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami 

oraz z przedstawicielami sektora publicznego i gospodarczego - co najmniej jedno spotkanie 

na terenie każdej z gmin planowanej do objęcia LSR.         

W trakcie spotkań dokonamy analizy potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru,                  

a także wytyczymy cele strategii, w tym wymierne cele końcowe, dotyczące rezultatów oraz 

odnośnych planowanych działań. Powołane zostaną również grupy robocze, które będą 

koordynować prace związane z przygotowaniem nowej LSR.    

Dodatkowo, aby powiększyć sieć kontaktów i włączyć młodych ludzi                             

w przygotowanie dokumentu strategicznego planowana jest aktywność na portalach 

społecznościowych i stronach internetowych.  Na portalu LGD zostanie zamieszczony plan 

włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem spotkań 

konsultacyjnych.  Informacje o spotkaniach zostaną również przesłane drogą elektroniczną               

do urzędów gmin członkowskich z prośbą o rozpowszechnienie w Internecie. Wszystkie 

komunikaty będą uwzględniały obowiązek informowania o pomocy otrzymanej z EFRROW. 

Ważnym elementem w procesie budowy nowej strategii będzie także przeprowadzenie 

anonimowych ankiet wśród mieszkańców. Respondenci będą mieli możliwość wskazania 

własnych oczekiwań co do obszarów wsparcia w ramach inicjatywy LEADER.  

Wnioski ze spotkań konsultacyjnych i badań ankietowych, a także analiza mocnych                

i słabych stron lokalnego środowiska, pozwolą na podjęcie odpowiednich działań nad 

opracowaniem dokumentu strategicznego.   


