
PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W PRZYGOTOWANIE LSR 

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” przygotuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 

2023-2027 dla 10 gmin z województwa mazowieckiego, wchodzących w skład powiatów: 

grodziskiego, żyrardowskiego i sochaczewskiego, tj. gminy Baranów, Grodzisk Maz., 

Jaktorów, Mszczonów, Nowa Sucha, Radziejowice, Sochaczew, Teresin, Żabia Wola 

i Rybno. Proces przygotowania LSR przeprowadzony zostanie w okresie od maja do grudnia 

2022. W każdej z ww. gmin odbędą się  spotkania i inne działania włączające społeczność 

lokalną w proces tworzenia LSR oraz zapewniony zostanie udział przynajmniej jednego 

przedstawiciela lokalnych interesów: publicznych (np. gmina, członek rady gminy, sołtys), 

społecznych (np. mieszkańcy, organizacje pozarządowe, inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy 

obywatelski) i gospodarczych (np. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym 

przedsiębiorstwa społeczne i rolnicy).   

Etapy procesu przygotowania LSR, z uwzględnieniem sposobu włączenia 

społeczności lokalnej, obejmują: 

1. Powołanie zespołu ds. opracowania  LSR składającego się z koordynatora głównego 

oraz koordynatorów terenowych – przedstawicieli każdej z gmin z obszaru LSR. 

Powołanie eksperta zewnętrznego. 

2. Zebranie materiałów dotyczących uwarunkowań oraz specyfiki obszaru LGD, w tym m.in. 

danych statystycznych, informacji zawartych w dokumentach planistycznych gmin. 

Strategia ma być wyrazem  wielopłaszczyznowości i spójności obszaru LGD.                                                                                        

a) analiza danych statystycznych GUS i danych z UG odnośnie sytuacji społeczno-

gospodarczej, analiza dokumentów i materiałów sprawozdawczych z realizacji LSR 

w okresie programowania 2014-2020.  

b) przeprowadzenie  wywiadów pogłębionych z przedstawicielami JST z obszaru LSR. 

Wywiady pogłębione będą miały na celu pozyskanie informacji o planowanych 

kierunkach rozwoju gmin i głównych projektach planowanych do realizacji na terenie 

gmin członkowskich. Wyniki z analizy z powyższych etapów pracy zostaną 

zaprezentowane podczas otwartych spotkań warsztatowych z mieszkańcami gmin 

członkowskich. Planowane terminy przeprowadzenia tych spotkań w każdej z gmin 

członkowskich uwzględnione zostaną w harmonogramie przedstawionym do Urzędu 

Marszałkowskiego - złożonym najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność  dla I-ej 

transzy. 

3. Przygotowanie formularza ankiety badającej potrzeby i problemy na obszarze LSR. 

4. Przeprowadzenie spotkań i innych działań włączających społeczność lokalną w proces 

tworzenia LSR, w tym: 

a) Spotkanie organizacyjne dla koordynatorów wchodzących w skład zespołu ds. 

opracowania LSR, podczas którego odbędzie się szkolenie dotyczące przygotowania, 

analizowania i prowadzenia konsultacji społecznych niezbędnych do efektywnego 

opracowania LSR  wspólnie z mieszkańcami. 

b) Spotkania konsultacyjne dla mieszkańców – organizacja 10 spotkań stacjonarnych 

(po jednym w każdej gminie) oraz  1 spotkania on-line, podczas których 

przeprowadzona zostanie analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD, 

a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów 

oraz związanych z nimi planowanych działań o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d 

rozporządzenia (UE) 2021/1060.Ponadto w ramach spotkań omawiane będą 

zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w szczególności 



w zakresie innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych 

ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania 

obszaru oraz partnerstwa w realizacji LSR, w szczególności poprzez wspólną 

realizację przedsięwzięć i projektów. W ramach działania zapewniony zostanie udział 

w każdej gminie reprezentantów trzech sektorów. Spotkania będą prowadzone 

zgodnie z przyjętym harmonogramem. Metody pracy: ankieta, dyskusja 

z moderatorem, analiza SWOT, burza mózgów. 

c) Przeprowadzenie ankiety badającej potrzeby i problemy wśród mieszkańców na 

obszarze LSR (w formie elektronicznej oraz poprzez formularze ankiet rozdawane 

m.in. podczas wydarzeń lokalnych oraz dostępne w biurze LGD i poszczególnych 

gminach). 

d) Spotkania podsumowujące dla mieszkańców – organizacja 2 spotkań, w tym jedno 

on-line, podczas których na podstawie analizy informacji zebranych podczas spotkań 

konsultacyjnych  prowadzonych w poszczególnych gminach oraz ankiet badających 

potrzeby i problemy na obszarze LGD zostaną przedstawione proponowane 

rozwiązania w zakresie sposobu realizacji LSR wraz ze sformułowaniem wskaźników 

realizacji oraz identyfikacji grup docelowych dla poszczególnych celów/przedsięwzięć 

określonych w LSR. Metody pracy: dyskusja z moderatorem, analiza ankiet, praca 

z dokumentami strategicznymi członków stowarzyszenia (gminy, przedsiębiorcy, 

organizacje ngo), głosowanie. 

5. Przygotowanie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przeprowadzenie konsultacji 

społecznych w społeczności za pośrednictwem formularza zgłoszenia uwag (m.in. 

poprzez stronę  internetową). Na podstawie analizy wniosków z ewentualnych uwag 

z konsultacji wprowadzone zostaną zmiany wraz z uzasadnieniem. W końcowym etapie 

przygotowana zostanie ostateczna wersja LSR oraz wniosek o dofinansowanie 

wdrażania LSR na lata 2023-2027. 

 

Harmonogram prac dotyczący przygotowania LSR: 

1. Utworzenie zespołu ds.  opracowania LSR, w tym wyznaczenie koordynatora głównego 

i koordynatorów terenowych oraz przeprowadzenie spotkania organizacyjnego; prace 

organizacyjne związane z przygotowaniem spotkań dla mieszkańców (maj-czerwiec 

2022) 

2. Zebranie materiałów dotyczących uwarunkowań oraz specyfiki obszaru LGD; 

przygotowanie formularza ankiety badającej potrzeby i problemy na obszarze LSR 

(czerwiec – sierpień 2022) 

3. Przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych stacjonarnych, spotkania konsultacyjnego on-

line oraz spotkań podsumowujących dla mieszkańców w 10 gminach na obszarze LGD 

(łącznie 13 spotkań, przewidywany czas trwania spotkania stacjonarnego ok. 2h, 

spotkania on-line – ok. 1h); przeprowadzenie ankiety badającej potrzeby i problemy 

wśród mieszkańców na obszarze LSR (sierpień – listopad  2022) 

4. Przygotowanie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju; przeprowadzenie konsultacji 

społecznych w społeczności za pośrednictwem formularza zgłoszenia uwag; na 

podstawie analizy wniosków z ewentualnych uwag z konsultacji wprowadzenie zmian 

wraz z uzasadnieniem; przygotowanie ostatecznej wersji LSR; przygotowanie wniosku 

o wybór LSR na lata 2023-2027. (październik – grudzień 2022) 



Sposób doboru podmiotów uczestniczących w poszczególnych etapach 

przygotowania LSR:  

a) do współpracy z terenu poszczególnych gmin zostaną zaproszeni członkowie 

Stowarzyszenia reprezentujących każdy z 3 sektorów (koordynator główny oraz 10 

koordynatorów terenowych); 

b) podczas spotkań konsultacyjnych w poszczególnych gminach zostanie zapewniony 

udział co najmniej jednego przedstawiciela lokalnych interesów społecznych, 

gospodarczych i publicznych, biorącego udział w tworzeniu LSR. 

Narzędzia komunikacji, za pomocą których LGD zamierza dotrzeć do przedstawicieli 

wszystkich sektorów na obszarze LSR obejmują w szczególności: 

a) informacje przekazywane w gazetach lokalnych w poszczególnych gminach (co najmniej 

3 gazety) oraz lokalnych rozgłośniach radiowych (co najmniej 3 rozgłośnie), 

b) publikacja ogłoszeń i innych informacji na stronie internetowej LGD 

(www.ziemiachelmonskiego.pl) oraz profilu FB Stowarzyszenia, 

c) informacje przekazywane za pośrednictwem innych stron internetowych, w tym 

w szczególności gmin z obszaru LGD, 

d) pisemne zaproszenia skutecznie przekazane do przedstawicieli wszystkich sektorów 

zainteresowanych realizacją LSR,  

e) inne sposoby komunikacji: newsletter, mailing (m.in. do organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorców), informacje na tablicach ogłoszeń (m.in. w szkołach, urzędach oraz 

jednostkach organizacyjnych gmin, sołectwach), informacje przekazywane podczas sesji 

rad gmin, ogłoszeń parafialnych etc., przygotowanie stoiska LGD podczas wydarzeń 

lokalnych (np. dożynek). 

Przygotowanie LSR będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 

 

 


