Załącznik nr 7
Plan włączenia społeczności
1. Opis przygotowania LSR
W celu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru „Między Prosną a Wartą” powołany zostanie zespół
projektowy składający się z osób dobrze znających problematykę obszaru „Między Prosną a Wartą”, a także
przygotowanych do tego działania poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. Początkowo zespół będzie składał się z
pracowników biura LGD oraz członków i współpracowników LGD. W późniejszym czasie zostanie on uzupełniony o
przedstawicieli lokalnego środowiska, którzy zgłoszą chęć współpracy w trakcie konsultacji społecznych.
Praca nad strategią przebiegać będzie etapami, w taki sposób, aby wyniki każdego etapu dawały materiał do
wykorzystania w etapie następnym.
Etap 1
Najistotniejszy element prac nad lokalną strategią rozwoju stanowi definiowanie potrzeb i problemów mieszkańców
obszaru planowanego objęciem LSR. Punktem wyjścia przy identyfikacji potrzeb i problemów będzie przygotowanie
przez LGD:
- diagnozy obszaru,
- listy negatywnych zjawisk – problemów występujących na obszarze LGD,
„Między Prosną a Wartą” podjęło wcześniej przygotowania do budowania LSR na nowy okres programowania, w
szczególności w maju 2015 roku przeprowadzono ankietyzację lokalnej społeczności za pomocą ankiet
identyfikujących problemy lokalnej społeczności. Materiał ten zostanie wykorzystany w trakcie prac nad strategią.
Diagnoza będzie miała formę raportu o stanie obszaru „Między Prosną a Wartą”. Dane statystyczne analizowane w
ramach diagnozy obszaru Lokalnej Grupy Działania będą nawiązywać do raportów o stanie gmin – członków LGD oraz
powiatu wieruszowskiego.
Ankietyzacja
Od początku realizacji operacji „Wsparcie przygotowawcze” dostępna będzie ankieta identyfikująca problemy lokalnej
społeczności. Ankieta będzie miała formę listy problemów i propozycji ich rozwiązania. Ten sposób ankietyzacji jest
podyktowany tym, że LGD, ze względu na liczne i wieloletnie kontakty z lokalną społecznością w poprzednim okresie
programowania, ma świadomość istnienia problemów, z których istnienia nie zdają sobie sprawy mieszkańcy obszaru
objętego LSR. Często również pomimo świadomości istnienia problemów nie potrafią ich jednoznacznie sformułować.
Ankieta oprócz pytań zamkniętych, będzie również umożliwiała podanie dowolnych nie wymienionych w ankiecie
problemów, a także umożliwi podanie dowolnego sposobu rozwiązania każdego z problemów.
Ankieta zamieszczona zostanie w Internecie. Po wypełnieniu każda ankieta zostanie automatycznie zapisana w bazie
danych.
Ankieta w formie papierowej będzie również dostępna w biurze LGD, gdzie każdy chętny będzie mógł ją wypełnić.
Na podstawie ankiet oraz doświadczenia z poprzednich okresów realizacji LEADER-a LGD przygotuje wstępną listę
problemów występujących na obszarze LGD oraz propozycji ich rozwiązania.
Określone też będą obszary problemowe, oznacza to, że wszystkie problemy zostaną pogrupowane pod względem
zakresu oddziaływania. Wstępnie określone obszary problemowe to :
- problemy społeczne (w tym wzmocnienie kapitału społecznego, w szczególności w aspekcie środowiska i klimatu,
wzrost wiedzy o innowacyjności)
- problemy ekonomiczne (w tym przedsiębiorczość i zatrudnienie)
- dziedzictwo lokalne,
- warunki życia (w tym rekreacja i sport, kultura, edukacja, turystyka, infrastruktura techniczna)
- promocja obszaru objętego LSR, w szczególności popularyzacja lokalnych produktów, usług i walorów turystycznorekreacyjnych.
Obszary te mogą zostać zmodyfikowane podczas dalszych prac nad strategią.
Etap 2 Konsultacje społeczne
Podstawowym narzędziem zidentyfikowania problemów istotnych dla mieszkańców obszaru „Między Prosną a Wartą”
będą spotkania z lokalną społecznością czyli konsultacje społeczne. Planowane jest odbycie 8 spotkań, po jednym w
każdej z gmin obszaru „Między Prosną a Wartą”. Udział w spotkaniach będzie otwarty dla wszystkich, którzy wyrażą
chęć uczestnictwa.
W celu umożliwienia uczestnictwa wszystkich osób w konsultacjach społecznych wykorzystane zostaną kanały
informacji zapewniające szerokie upublicznienie informacji o spotkaniach. Opracowany zostanie szczegółowy program
każdego spotkania. Szczegółowy harmonogram z terminami i adresami miejsc oraz planowanymi programami spotkań
zostanie złożony wraz z pierwszym wnioskiem o płatność.
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Punktem wyjścia każdego spotkania będzie prezentacja przygotowanej diagnozy obszaru „Między Prosną a Wartą”

zostanie złożony wraz z pierwszym wnioskiem o płatność.

Punktem wyjścia każdego spotkania będzie prezentacja przygotowanej diagnozy obszaru „Między Prosną a Wartą”
oraz wstępnej listy problemów.
W trakcie każdego ze spotkań warsztatowych dokonana zostanie analiza potrzeb i potencjału obszaru w zakresie
rozwoju. W szczególności przeprowadzona zostanie analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla rozwoju
obszaru objętego LSR czyli analiza SWOT. Poszczególne zapisy będą uwzględniać propozycje zgłaszane przez
uczestników spotkań. W ten sposób analiza SWOT będzie wypracowana przy aktywnym udziale lokalnej społeczności.
W trakcie warsztatów poddane zostaną analizie problemy zaprezentowane na wstępie przez prowadzących, a także
uczestnicy będą mogli zgłaszać inne problemy oraz propozycje ich rozwiązania.
Na podstawie analizy SWOT oraz listy problemów w dalszej części każdego spotkania określone zostaną problemy
najistotniejsze dla lokalnej społeczności.
Na ich podstawie zostaną sformułowane cele szczegółowe i cele ogólne strategii, a także przedsięwzięcia prowadzące
do osiągnięcia celów oraz zapisane będą przykłady konkretnych operacji. Zaproponowane i omówione będą wskaźniki
realizacji LSR.
Dokonana zostanie analiza zaproponowanych celów LSR w kontekście celów dla działania M19 – Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014-2020. Przeanalizowany będzie wpływ realizacji celów
LSR na złagodzenie problemów zgłaszanych przez mieszkańców.
W ten sposób, na każdym z 8 warsztatów zebrane zostaną informacje o potrzebach (problemach) mieszkańców z
każdej z gmin.
Podczas spotkań w każdej do zespołu projektowego dołączone zostaną co najmniej 2 osoby reprezentujące
poszczególne gminy. W ten sposób zespół projektowy będzie reprezentował wszystkich mieszkańców obszaru
planowanego do objęcia LSR.
Etap 3
Efektem warsztatów będzie 8 tabel z analizą SWOT, które będą obrazować potencjał i potrzeby obszaru w zakresie
rozwoju. Powstanie również 8 zestawów problemów wraz z ich przyczynami i sposobami rozwiązań pogrupowanych
według obszarów problemowych, a także określone będą wstępnie cele strategii. Materiałem do dalszej pracy nad
strategią będą również zebrane ankiety. W tym etapie zespół projektowy dokona scalenia materiałów zebranych w
trakcie spotkań konsultacyjnych w taki sposób, aby powstała jedna analiza SWOT oraz jedna lista problemów.
Należy liczyć się z tym, że szeroki krąg podmiotów zaangażowanych w proces konsultacji oraz ograniczenie konsultacji
do obszarów gmin będzie skutkować różnorodnością zgłaszanych problemów, dlatego konieczne będzie szczegółowe
przeanalizowanie wszystkich elementów tablic SWOT przez zespół projektowy.
Wszystkie zapisy zostaną uporządkowane pod względem znaczenia jakie mają dla mieszkańców (wg wskazań
uczestników warsztatów), zapisy marginalne zostaną usunięte.
Podobnie zostaną połączone listy problemów. W tej operacji uwzględnione zostaną wyniki ankietyzacji. W ten sposób
powstanie jedna analiza SWOT, która wraz z listą problemów z propozycjami ich złagodzenia, będzie podstawą
wyznaczenia celów strategii.
W celu określenia celów strategii zostanie zastosowana „metoda problemowa” (wg Poradnika dla lokalnych grup
działania w zakresie przygotowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020).
Na podstawie zebranych informacji utworzone zostanie drzewo problemów w następujący sposób:
- Uporządkowane zostaną wszystkie zgłoszone problemy, które będą ułożone w formie listy. Podstawą tej operacji
będzie tabela SWOT oraz lista problemów.
- Zidentyfikowane i odrzucone zostaną problemy marginalne – problemy rzadko wskazywane oraz problemy dotyczące
wąskich grup,
- Określone zostaną obszary problemowe (wszystkie problemy zostaną pogrupowane pod względem zakresu
oddziaływania),
- Dla każdego obszaru będzie wybrany problem kluczowy i zidentyfikowane jego przyczyny i skutki,
- Określone zostaną dalekosiężne, negatywne następstwa problemów.
Następnie na podstawie drzewa problemów określone zostaną cele szczegółowe oraz cele ogólne strategii. Cele
szczegółowe odnosić się będą do zidentyfikowanych problemów kluczowych, a cele ogólne będą odwróceniem
dalekosiężnych, negatywnych następstw problemów wyłonionych podczas konsultacji.
Wyłonione w ten sposób cele poddane zostaną analizie w zakresie ich wpływu na rozwój obszaru objętego budowaną
LSR w kontekście realizacji celów strategicznych dla działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER PROW 2014-2020.

Sformułowane zostaną również przedsięwzięcia czyli sposoby rozwiązania problemów. Przedsięwzięcia zostaną
opisane w LSR w zakresie wymagań jakie muszą spełniać projekty zgłaszane w ramach danego przedsięwzięcia oraz
w zakresie realizacji konkretnego celu szczegółowego. Ta część będzie również odnosić się do propozycji zgłaszanych
w trakcie konsultacji społecznych.
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LSR w kontekście realizacji celów strategicznych dla działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER PROW 2014-2020.

Sformułowane zostaną również przedsięwzięcia czyli sposoby rozwiązania problemów. Przedsięwzięcia zostaną
opisane w LSR w zakresie wymagań jakie muszą spełniać projekty zgłaszane w ramach danego przedsięwzięcia oraz
w zakresie realizacji konkretnego celu szczegółowego. Ta część będzie również odnosić się do propozycji zgłaszanych
w trakcie konsultacji społecznych.
Określone zostaną wskaźniki realizacji strategii. Wskaźniki będą sformułowane w oparciu o wskaźniki wstępnie
określone w trakcie konsultacji społecznych oraz w oparciu o cele i przedsięwzięcia.
Otrzymane w opisany sposób materiały poddane zostaną dalszej konsultacji społecznej poprzez zamieszczenie ich w
Internecie z możliwością zgłaszania uwag za pomocą specjalnego formularza. Zgłaszanie swoich uwag możliwe będzie
również bezpośrednio w biurze LGD.
Etap 4
Dalsze działania zmierzające do nadania ostatecznego kształtu LSR zgodnie z wymaganiami koniecznymi do wyboru
strategii do realizacji oraz czynności o charakterze redakcyjnym (przygotowanie zestawień i opisów, redagowanie
tekstu, przygotowanie grafiki) będzie kontynuował zespół projektowy.
W trakcie realizacji tych działań prowadzone będą konsultacje on-line poprzez zamieszczanie roboczych wersji strategii
na stronie internetowej z możliwością wnoszenia uwag przez wszystkich chętnych. Lokalni liderzy będą proszeni
indywidualnie o uwagi.
Finansowanie LSR
Operacje realizowane w ramach LSR będą współfinansowane z następujących środków:
- środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
oraz w zakresie wkładu własnego beneficjentów
- inne środki publiczne (tylko w przypadku operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych lub
organizacje pożytku publicznego) z wyłączeniem określonym przez art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013,
- inne środki niebędące środkami publicznymi.
Z uwagi na to, że tworzona strategia w zakresie wykorzystania środków unijnych będzie finansowana wyłącznie ze
środków EFRROW będzie strategią jednofunduszową.

2. Opis zatrudnienia
2.1 Opis
Z uwagi na to, że obszar objęty tworzoną strategią jest zamieszkany przez 45 242 osoby na potrzeby realizacji operacji
„Wsparcie przygotowawcze” zatrudniona została 1 osoba. Z osobą tą zawarta jest umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu na
czas nieokreślony. Od wynagrodzenia odprowadzane są wszystkie obowiązujące opłaty.
Z uwagi na to, że umowa jest zawarta na czas niekreślony spełniony został warunek, aby okres zatrudnienia zawierał przedział
od dnia złożenia wniosku o wparcie przygotowawcze do końca 4 miesiąca licząc od końca przewidywanego terminu składania
wniosku o wybór LSR.

2.2 Liczba etatów

1 etat

3. Zasady funkcjonowania biura zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR
3.1 Adres biura Wnioskodawcy
3.1.1 Województwo
łódzkie

3.1.2 Powiat
wieruszowski

3.1.4 Ulica
Rynek

3.1.5 Nr domu
-

3.1.3 Gmina
Wieruszów
3.1.6 Nr lokalu
1-7

3.1.7 Miejscowość
Wieruszów

3.1.8 Kod pocztowy 3.1.9 Poczta
98-400
Wieruszów
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3.2 Funkcjonowanie biura
3.2.1 Minimalna liczba dni funkcjonowania biura, zgodnie z liczbą ludności zamieszkałą
na obszarze planowanym do objęcia LSR
Lp. 3.2.2 Dzień tygodnia

2 dni

3.2.3 Godziny pracy biura

1. Wtorek

od

10.00

do

14.00

2. Czwartek

od

10.00

do

14.00

3. - wybierz dane z listy -

od

-

do

-

4. - wybierz dane z listy -

od

-

do

-

4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR
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5. Harmonogram

1.

Klonowa

Klonowa

5.3 Planowany termin
spotkania
25.08.2015

2.

Bolesławiec

Bolesławiec

27.08.2015

3.

Czastary

Czastary

31.08.2015

4.

Galewice

Galewice

03.09.2015

5.

Lututów

Lututów

04.09.2015

6.

Łubnice

Łubnice

07.09.2015

7.

Sokolniki

Sokolniki

09.09.2015

8.

Wieruszów

Wieruszów

10.09.2015

9.

-

-

-

10. -

-

-

11. -

-

-

12. -

-

-

13. -

-

-

14. -

-

-

15. -

-

-

16. -

-

-

17. -

-

-

18. -

-

-

19. -

-

-

20. -

-

-

21. -

-

-

22. -

-

-

23. -

-

-

5.2 Miejscowość*

5.1 Nazwa gminy

Lp.

24. -

-

25. -

-

-

26. -

-

-

27. -

-

-

28. -

-

-

29. -

-

-

30. -

-

-

… -

-

-

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

Wieruszów

1

8

-

0

8

-

2

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)
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