
Opis procesu przygotowania LSR  
 

 

W opracowaniu LSR PDS uczestniczyć będzie społeczność lokalna na wszystkich etapach w formie: 
- grupy liderów – osób spośród społeczności lokalnej, odpowiadających za prowadzenie procesu opracowania LSR, w tym w 
znacznej części osób włączonych w proces wdrażania LSR na lata 2014-2020 (pracownicy LGD, członkowie zarządu, 
członkowie Rady LGD, delegaci, itp.) 
- grup wpływu – zidentyfikowani – w szczególności spośród społeczności lokalnej - interesariusze w wybranych obszarach 
strategicznych LGD PDS (podmioty aktywne, wyróżniające się zaangażowaniem, innowacyjnym podejściem, wiedzą i 
doświadczeniem), eksperci, „inspiratorzy”  
- ogół mieszkańców – wszyscy mieszkańcy zainteresowani w jakikolwiek sposób planowaną LSR, udziałem w jej opracowaniu 
i/lub potencjalnym wdrażaniu, doświadczający skutków wdrożenia, itp.… 
Strategia będzie strategią wielofunduszową, środki na jej wdrożenie będą pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.   
Proces opracowania LSR PDS będzie obejmował następujące etapy: 
I. Diagnoza 
Zasadnicza część diagnozy będzie miała formę desk research, tj. analizy danych zastanych pochodzących z Banku Danych 
Lokalnych GUS, danych z ogólnodostępnych źródeł, danych wewnętrznych LGD PDS oraz danych udostępnionych prze JST.  
Diagnoza wzbogacona będzie przez wyniki analizy wyzwań rozwojowych dokonanej podczas spotkań z w/w osobami w 
poszczególnych grupach jak i też podczas konsultacji *w poszczególnych gminach LGD PDS. 
 
Wstępnie na podstawie PS WPR i FEP wyznaczono cztery szeroko rozumiane obszary w których planujemy się poruszać:   
-obszar turystyki aktywnej  
-obszar społeczny  
-obszar zielony  
-obszar zdrowia.  
W każdym z obszarów zidentyfikowano kluczowe podmioty z obszaru LGD PDS, które mogą wnieść istotny wkład do dyskusji o 
potrzebach rozwojowych w ww. obszarach, potencjałach i możliwościach oraz szansach (tzw. grupy wpływu). Osoby te wraz z 
ogółem mieszkańców zostaną zaproszone do udziału w spotkaniach, stanowiących okazję do zebrania głosu mieszkańców, 
jako wkładu w diagnozę (jej uspołecznienie). Wnioski z debat prowadzonych podczas spotkań zostaną uwzględnione w 
diagnozie i części projekcyjnej strategii i podlegać będą ogólnym konsultacjom społecznym prowadzonym w ramach 
opracowania LSR (por: opis w punkcie: „Konsultacje społeczne”)  
Celami spotkań dla mieszkańców w ww. obszarach są: 
-identyfikacja i analiza już istniejących rozwiązań, wyciągnięcie wniosków z dotychczasowych sukcesów i porażek, w tym także 
innych, podobnych przedsięwzięć, 
-analiza potrzeb rozwojowych, 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). 
-wspieranie wspólnego generowania pomysłów i projektowania innowacyjnych działań, które będą mogły być wdrożone w celu 
sprostania zidentyfikowanym wyzwaniom. 
 
II. Analiza SWOT  
Analiza SWOT zostanie wypracowana po opracowaniu danych diagnostycznych oraz skonsultowana: 
-z liderami społeczności lokalnej podczas warsztatów strategicznych 
-z członkami grup wpływu – w oparciu o wybraną formę komunikacji elektronicznej.   
 
III. Projektowanie wizji, celów strategicznych – ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć wraz z ich rezultatami (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. …) 
Zasadnicza część planistyczna będzie prowadzona w formie warsztatów strategicznych z udziałem grupy liderów oraz 
przedstawicieli grup wpływu. Proces ukierunkowany zostanie na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w 
szczególności na zagadnienia określone w §3 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia, tj. innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, 
zmiany demograficzne, partnerstwo w realizacji LSR. Przewiduje się następujące sposoby uwzględnienia poszczególnych 
zagadnień w procesie planowania LSR: 
 
a) sposób ukierunkowania prac nad LSR na innowacyjność  
 Zagadnienie innowacyjności zostanie potraktowanie przez LGD PDS priorytetowo; zaangażowanie poszczególnych grup 
wpływu w ten proces oraz w proces projektowania celów, działań, przedsięwzięć i rezultatów w formie warsztatów 
strategicznych jak również w proces konsultacji społecznych zwiększy prawdopodobieństwo identyfikacji faktycznych innowacji 
o dużym potencjale wdrożeniowym i o szerokim polu oddziaływania. Innowacyjność stanowi wartość przekrojową LSR o 
istotnym, nie marginalnym znaczeniu, co daje szansę na wybranie szerszego niż zwykle wachlarza działań innowacyjnych w 
ramach nowej LSR 
b) sposób ukierunkowania prac nad LSR na środowisko i klimat – zagadnienie to wprost swoje odzwierciedlenie w 
zidentyfikowanych obszarach strategicznych LGD PDS, do których należy tzw. „obszar zielony” - dotyczący właśnie 
przeciwdziałania zmianom klimatycznych, adresowaniu wyzwań związanych obniżaniem emisji CO2, w tym zwiększenia 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zwiększenia bioróżnorodności. Dla tego zagadnienia powołana będzie osoba grupa 
wpływu, zorganizowane zostaną warsztaty kreatywne, przedstawiciele grupy wpływu włączani będą do warsztatów 
strategicznych i komunikacji roboczej na etapie wypracowywania założeń poszczególnych przedsięwzięć.    
c) sposób ukierunkowania prac nad LSR na zmiany demograficzne – podobnie jak środowisko i klimat, zagadnienie to znajduje 
wprost swoje odzwierciedlenie w zidentyfikowanych obszarach strategicznych LGD PDS, do których należą: obszar społeczny i 
obszar zdrowotny – te dwa obszary w znacznym stopniu dotyczą zmian demograficznych; potraktowane jako strategiczne, 
obszary te pozwolą na adresowanie za pomocą przedsięwzięć LSR problemów związanych z wyludnianiem się obszarów 
wiejskich (obszar społeczny) oraz starzeniem się społeczeństwa (obszar społeczny i zdrowotny). Dla tego zagadnienia 
powołana będzie osoba grupa wpływu, zorganizowane zostaną osobne warsztaty kreatywne, przedstawiciele grupy wpływu 



włączani będą do warsztatów strategicznych i komunikacji roboczej na etapie wypracowywania założeń poszczególnych 
przedsięwzięć. 
d) sposób ukierunkowania prac nad LSR na cyfryzację – zagadnienie to stanowić będzie jeden z aspektów analizy potrzeb 
rozwojowych w poszczególnych obszarach strategicznych; proces projektowania celów, przedsięwzięć i rezultatów obejmie 
m.in. działania uwzględniające potrzeby związane z cyfryzacją w odniesieniu przede wszystkim do głównych obszarów 
strategicznych, tj. turystyki aktywnej, obszaru społecznego, zielonego i zdrowia.  
e) sposób ukierunkowania prac nad LSR na partnerstwo w realizacji LSR – zagadnienie to stanowi jedną z podstaw 
wyodrębnienia wstępnych obszarów strategicznych LSR – na etapie ich identyfikacji jednym z istotnych kryteriów wyboru będzie 
wysoki potencjał współpracy wielu podmiotów w danym obszarze. Analiza ta zostanie pogłębiona podczas warsztatów 
kreatywnych – zidentyfikowane wyzwania w poszczególnych, ww.  obszarach strategicznych zostaną ocenione pod kątem 
szans powodzenia współpracy wielostronnej, co da podstawę do weryfikacji czy są spełnione wstępne warunki współpracy i 
umożliwi wybór takich działań, dla których szanse na współpracę są największe i eliminowania tych, które nie mają spełnionych 
podstawowych warunków. Dalsze prace nad LSR przełożą się na takie określenie przedsięwzięć oraz sprecyzowanie warunków 
wyboru i oceny projektów, które stymulować będą współpracę różnych grup podmiotów.  
Warsztaty strategiczne zostaną uzupełnione o spotkania robocze z wybranymi grupami osób spośród społeczności lokalnej, 
które okażą się istotne dla zgłębienia poszczególnych aspektów planowanych przedsięwzięć (np. z rolnikami albo z władzami 
gmin - do zidentyfikowania po wypracowaniu celów LSR).   
 
IV. Konsultacje społeczne – cz. I  
Konsultacje społeczne będą prowadzone głównie w formie spotkań bezpośrednich dla mieszkańców poszczególnych gmin, ale 
też w formie formularza konsultacyjnego i przez kontakt e mail. Przewiduje się organizację minimum 1 spotkania w każdej 
gminie (tj. 13 spotkań). Spotkania poprzedzi akcja informacyjna dotycząca nowego okresu programowania i zachęcająca do 
udziału w procesie konsultacji. Spotkania konsultacyjne obejmować będą: 
-część informacyjną, dotyczącą założeń nowego okresu programowania oraz  
-część konsultacyjną w której skład będzie wchodzić: 
a) analiza  
b) wskazaniu wymiernych celów rozwojowych 
c) końcowe wyniki 
Wnioski z konsultacji społecznych stanowić będą podstawę dyskusji na warsztatach strategicznych w grupie liderów o zmianach 
w wypracowanych celach i przedsięwzięciach oraz zakładanych rezultatach (patrz pkt V.). 
 
V. Wypracowanie założeń programowych 
Wypracowanie założeń odbywać się będzie podczas warsztatów strategicznych, których celem będzie: 
-uwzględnienie uwag z konsultacji społecznych, 
-praca nad wstępnymi warunkami brzegowymi planowanych działań - w tym poszczególnych typów operacji w ramach LSR w 
ramach każdego funduszu, projektów własnych, proj. współpracy, działań w ramach animacji, 
-wypracowanie alokacji budżetu, 
-wypracowanie harmonogramu wdrażania LSR, określeniu kamieni milowych, 
-określenie sposobu wyboru i oceny projektów oraz ustanawiania kryteriów wyboru, 
-ustalenie zasad monitoringu, ewaluacji i aktualizacji LSR. 
 
VI. Konsultacje społeczne – cz. II. 
Wszelkie sugestie zgłaszane podczas spotkań bezpośrednio (patrz pkt IV.) oraz te, które będą zbierane w formie elektronicznej 
za pomocą formularza konsultacyjnego i e maila, po wypracowaniu założeń programowych będą podlegały analizie możliwości i 
zasadności ich uwzględnienia w LSR przez grupę liderów – z analizy tej powstanie raport z konsultacji.  
 
VII. Przyjęcie LSR do realizacji 

LSR zostanie uchwalona podczas Zebrania Delegatów LGD PDS.  

 

Harmonogram prac nad LSR 

I. Diagnoza – czerwiec-sierpień 2022 

II. Analiza SWOT – lipiec-wrzesień 2022 

III. Projektowanie wizji, celów strategicznych, przedsięwzięć, rezultatów – wrzesień 2022 

IV. Konsultacje społeczne – cz. I – sierpień-listopad 2022  

V. Wypracowanie założeń programowych - październik-listopad 2022 

VI. Konsultacje społeczne – cz. II  - listopad 2022 

VII. Przyjęcie LSR do realizacji - grudzień 2022 

 


