
PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI  

Lokalna Grupa Działania Lider A4  to partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego, funkcjonujące od 2008 roku. Wszystkie nasze 

plany powstają w dialogu z naszą społecznością, która jest także aktywnym uczestnikiem działao. Szczególnie istotne jest dla 

nas  włączanie społeczności w proces tworzenia strategii na kolejne lata. W ramach LGD funkcjonuje tzw. Forum Lokalne 

Lider A4, które również jest aktywne w tym obszarze. Plan uwzględnia nasze doświadczenia w tym zakresie, z których 

wynika że najlepsze efekty przynosi łączenie klasycznych form konsultacji z tymi nowoczesnymi,  opartymi na komunikacji 

zdalnej i elektronicznej.  

Plan włączenia społeczności podzielono na 3 etapy: 

1. Etap  wstępny, którego celem jest zaproszenie mieszkaoców i instytucji z obszaru LGD do udziału w konsultacjach oraz 

merytoryczne i metodologiczne wprowadzenie społeczności do procesu tworzenia LSR. Przedstawiony będzie także 

harmonogram procesu oraz narzędzia. Na tym etapie użyjemy następujących form, które umożliwią komunikację 

dwustronną:  tutorial internetowy, informacje na stronie www, ankieta internetowa.   

2. Etap wypracowywania i konsultacja założeo Lokalnej Strategii Rozwoju, który przebiegad będzie wg niżej opisanego 

schematu merytorycznego. 

-Obejmuje co najmniej jedno spotkanie z wszystkimi zainteresowanymi, w przestrzeni rzeczywistej, na obszarze każdej z 

gmin planowanych do objęcia LSR. Spotkania będą udostępnione w postaci transmisji na żywo w mediach 

społecznościowych. Aktywny udział w spotkaniu on-line możliwy będzie za pośrednictwem czatu. 

3. Etap podsumowania i akceptacji Strategii 

W ramach niniejszego etapu zaplanowano komunikację ze społecznością za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, w tym także strony www oraz spotkania osobiste dla chętnych w ramach konsultacji w biurze LGD. 

Obszary merytoryczne planu włączania społeczności 

Obszar I – opracowanie diagnozy obszaru LGD Stowarzyszenie Lider A4 

Analiza danych zastanych, z punktu widzenia uwarunkowao wewnętrznych obszaru (dotychczasowa działalnośd LGD, dane 

statystyczne, dane źródłowe pochodzące z poszczególnych gmin oraz instytucji publicznych, wyniki badao 

przeprowadzonych przez LGD Lider A4): 

-uwzględnienie zmian demograficznych, w szczególności starzenie się społeczeostwa oraz migracji na obszarze planowanym 

do objęcia LSR,  

-analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, 

-zdefiniowanie problemów i potrzeb obszaru – diagnoza partycypacyjna, 

-analiza uwarunkowao rozwojowych obszaru – SWOT 

Obszar II- identyfikacja obszarów horyzontalnych LSR. 

W szczególności: 

a) innowacyjności, 

b) cyfryzacji, 

c) środowiska i klimatu (infrastruktura niebieska i zielona), 

d) partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięd i projektów. 

Obszar III- Wytyczenie i operacjonalizacja celów LSR 

-określenie celów LSR, w tym wymiernych celów koocowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz 

planowanych działao, 

-wytyczenie celów szczegółowych LSR, 

-identyfikacja przedsięwzięd LSR, 

-określenie głównych założeo realizacji LSR,  

 -określenie wskaźników realizacji celów. 

Obszar IV- Opracowanie planu finansowego, w tym planowaną alokację z EFRROW i z każdego adekwatnego programu. 

Obszar V – Sporządzenie i przyjęcie dokumentacji towarzyszącej LSR- regulaminów pracy organów oraz planów komunikacji 

i działania 

Obszar VI – Określenie zasad oceny i aktualizacji LSR (monitoring, ewaluacja, aktualizacja) 


