
Załącznik nr 6

1. Opis procesu przygotowania LSR 

[Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej]

Podstawą rzetelnego i właściwego przygotowania LSR przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki jest zapewnienie szerokiego

udziału lokalnej społeczności w pracach dotyczących przygotowania LSR aby strategia zawierała analizę potrzeb rozwojowych i

potencjału danego obszaru oraz cele strategiczne, w tym wymierne cele końcowe dotyczące rezultatów, oraz odnośnych

planowanych działań (zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 24 czerwca

2021 r. (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021). W tym celu LGD planuje przeprowadzenie szeregu konsultacji społecznych dla osób

zainteresowanych działaniami w ramach realizacji LSR.

W ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju planuje się przeprowadzenie następujących działań:

1. Opracowanie diagnozy obszaru i opisu obszaru przy współpracy z członkami LGD, w szczególności z sektorem publicznym oraz

urzędami pracy.

2. Poinformowanie społeczności lokalnej o miejscach i terminach spotkań- w celu zachęcenia jak największej liczby mieszkańców

do włączenia się w tworzenie LSR zostanie przeprowadzona akcja promocyjna. W celu zapewnienia skutecznej komunikacji ze

społecznością lokalną w zakresie opracowywania LSR, Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki planuje wykorzystanie

następujących instrumentów komunikacji:

- strona internetowa pod adresem: www.leader.frrl.org.pl na której umieszczone będą najważniejsze informacje związane z

przygotowywaniem LSR oraz nowym okresem programowania, w tym harmonogramem planowanych spotkań;

- strony internetowe gmin i GOK-ów z obszaru LGD;

- wiadomości e-mail do członków LGD informujące o spotkaniach;

- konsultacje społeczne za pośrednictwem strony internetowej w postaci badań ankietowych. Przeprowadzone zostaną ankiety

wśród członków LGD i mieszkańców, na temat oczekiwań stawianych wobec LGD i LSR w nowym okresie programowania.

3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych- w każdej z gmin obszaru LSR zostanie przeprowadzone przynajmniej jedno spotkanie

konsultacyjne. Na każdym spotkaniu mieszkańcom zostanie przedstawiona diagnoza i opis obszaru, następnie zostaną oni

podzielni na grupy i samodzielnie spróbują wskazać mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia swojej gminy. Z wypracowanej

analizy SWOT powstanie drzewo problemów, a w rezultacie mieszkańcy wskażą cele główne i cele szczegółowe dla obszaru LSR.

Dodatkowo osoby, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniach będą miały wpływ na tworzenie LSR poprzez wypełenienie ankiety

dostępnej w wersji elektronicznej i papierowej.

4. Opracowanie dalszych rozdziałów oraz konsultacja LSR- do opracowania LSR zostanie powołany zespół roboczy złożony z

pracowników biura LGD oraz ekspertów. Po opracowaniu wyników z konsultacji społecznych oraz zebranych ankiet pracownicy

biura opracują pozostałe rozdziały LSR. Dokument zostanie zamieszczony na stronie LGD będzie konsultowany ze społecznością

lokalną.

Proces tworzenia LSR zostanie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w szczególności:

- innowacyjność: w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru działania LGD konsultacje społeczne będą miały formę

również innowacji społecznej w formie ankiety on-line dostępnej na stronie internetowej Stowarzyszenia. Ponadto w proces

konsultacyjny zostaną zaangażowani stypendyści funduszu stypendialnego "Równe szanse" przyznawanego przez Fundację

Rozwoju Regionu Łukta. Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki co roku przeznacza kwotę otrzymaną z 1% podatku

dochodowego pozyskanego od osób fizycznych na rzecz ww. funduszu stypendialnego. Do każdego stypendysty zostanie wysłana

wiadomość e-mail zapraszająca do udziału w konsultacjach, bądź wypełnienia ankiety on-line.

- cyfryzacja: w ramach cyfryzacji zostanie wprowadzona możliwość konsultacji społecznych on-line poprzez wypełnienie ankiety on-

line zamieszczonej na stronie internetowej Stowarzyszenia. Ponadto po przeprowadzeniu wszystkich spotkań w poszczególnych

gminach, zostanie zorganizowane podsumowujące spotkanie robocze w formie on-line (wideokonferencja).

- środowisko i klimat: spotkania będą się odbywały z poszanowaniem ochrony środowiska i klimatu poprzez m.in. wykorzystanie

ekologicznych materiałów biurowych, segregację śmieci, ograniczone wykorzystanie papieru, dodatkowo podczas spotkań

konsultacyjnych nie będzie wykorzystywana klimatyzacja, ze względu na negatywny wpływ na środowisko.

- zmiany demograficzne: zostaną przygotowane formularze papierowe dla osób starszych z powiększoną czcionką oraz zostaną

przekazane do ogólnodostępnych miejsc, m.in. Gminnych Ośrodków Kultury. Ponadto spotkania konsultacyjne będą prowadzone z

użyciem mikrofonu, w celu lepszego odbioru przez osoby niedosłyszące. Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki analizując

ogólnodostępne dane (GUS) zauważyło tendencję spadkową liczby ludności na swoim obszarze działania, oraz spadek liczby osób

w wieku produkcyjnym. LGD aby zapobiec dalszemu wyludnieniu swojego obszaru działania planuje zaangażować młodzież (ww.

stypendystów) w proces tworzenia LSR. Młodzi ludzie, którzy będą mieli wpływ na zaplanowanie działań (społecznych, kulturalnych

itp.) w miejscu swojego zamieszkania będą mieli możliwość realizacji tych działań w ramach środków w nowej LSR, co może ich

zmotywować do pozostania w swojej rodzinnej miejscowości.

- partnerstwo w realizacji LSR- Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konsultacji społecznych planuje pozyskać

partnerów w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów. Do grupy partnerów pozyskani zostaną: JST, KGW, organizacje

pozarządowe, mieszkańcy, jednostki organizacyjne gmin.

Spotkania oraz wyniki ankiet będą miały na celu zaplanowanie założeń LSR, by działania i projekty zawarte w LSR odpowiadały

potrzebom społeczności i zmierzały w kierunku zrównoważonego rozwoju obszaru, zarówno pod kątem ekonomiczno-

gospodarczym, jak również turystycznym i kulturowym. Właściwe określenie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, potrzeb i

możliwości, pozwoli na założenie odpowiednich działań i dobór środków służących ich realizacji. Dzięki temu możliwe będzie

określenie i osiągnięcie wskaźników wpisanych w LSR. Ponadto zaangażowanie lokalnej społeczności, a w szczególności

stypendystów, na etapie przygotowywania LSR przyniesie wymierne skutki w kontekście składania i realizacji projektów.

Wszystkie rozpowszechniane informacje będą posiadały zapis o współfinansowaniu oraz będą opatrzone logami i zapisami zgodnie

z Księgą Wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Ponadto będzie współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzez Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki będzie komplementarna z dokumentami strategicznymi poszczególnych gmin

oraz z dokumentami strategicznymi powiatów i województwa.
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2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  www.leader.frrl.org.pl
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Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dąbrówno Dąbrówno 07.07.2022 NIE

3. Harmonogram

3.1 Nazwa gminy 3.2 Miejscowość*** 3.3 Planowany termin spotkania

3.4 Spotkanie odbędzie się z 

wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej 

[TAK / NIE]

Grunwald Gierzwałd 14.07.2022 NIE

Jonkowo Jonkowo 21.07.2022 NIE

Łukta Łukta 28.07.2022 NIE

Miłakowo Miłakowo 05.07.2022 NIE

Morąg Morąg 12.07.2022 NIE

Ostróda Lubajny 19.07.2022 NIE

Świątki Świątki 26.07.2022 NIE

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

2

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

0 5 - 2 0 2
Łukta

2 4 -
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