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

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR
Opis przygotowania
Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka” zostanie
wypracowana w oparciu o włączenie  w ten proces społeczności lokalnej – przedstawicieli poszczególnych grup interesu:
- publicznego 
- gospodarczego
- społecznego.
Najważniejszym założeniem strategicznym dokumentu jakim jest LSR jest włączenie społeczności lokalnej w proces jej tworzenia –
od procesu planowania strategii, identyfikacji problemów i potrzeb, diagnozy oraz celów poprzez określenie harmonogramu oraz
budżetu. Proces ten będzie miał charakter partycypacyjny – uczestniczący i opierał się będzie na informowaniu, konsultowaniu i
współdecydowaniu lokalnej społeczności. W procesie przygotowania LSR należy umożliwić jak największe zaangażowanie oraz
udział różnych grup społecznych i środowisk celem jak najbardziej efektywnego opracowania LSR. Zaangażowanie społeczności
lokalnej jest jedną z głównych form wzmocnienia więzi społecznych, przywiązania do obszaru, pobudzenie do działania a także
wzmocnienie wrażliwości na potrzeby współmieszkańców. Przy opracowaniu dokumentu strategicznego jakim jest LSR niezwykle
istotnym elementem jest zaangażowanie społeczeństwa – w szczególności liderów społeczności lokalnej. Dlatego ważne jest aby
zaprosić do tworzenia konceptu jak największą grupę społeczności z obszaru objętego działaniem LGD „Ziemia Łęczycka”.
Zaproszenia do prac nad LSR zostaną umieszczone w różnych środkach przekazu takich jak:
- strona internetowa LGD „Ziemia Łęczycka” www.lgd-ziemialeczycka.pl  (dedykowana zakładka pod wsparcie przygotowawcze)
- FB https://pl-pl.facebook.com/LGDZiemiaLeczycka/
- strony internetowe oraz tablice informacyjne Urzędów Gmin należących do LGD „Ziemia Łęczycka”
- tablice informacyjne w poszczególnych instytucjach
- tablice sołeckie
- strony internetowe organizacji społecznych 
- indywidualne zaproszenia członków LGD wysłane drogą e-mail
- zaproszenia skierowane bezpośrednio do organizacji działających na obszarze LGD
- lokalne media 
Pierwszym krokiem przy tworzeniu LSR będzie diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru. Badanie – zostanie
przeprowadzone na podstawie dostępnych danych statystycznych uwzględniających przede wszystkim sytuację demograficzną,
cyfryzację i innowację obszaru, środowisko i klimat, rozwój przedsiębiorczości, zatrudnienie i bezrobocie, stan infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej oraz edukacyjnej. W tym celu zostaną wykorzystane materiały udostępnione przez instytucje publiczne
takie jak GUS, ARiMR, Powiatowy Urząd Pracy, dane pochodzące z poszczególnych Gmin – m.in. CEiDG, urząd stanu cywilnego
itp. Następnie opracowana zostanie Analiza SWOT - co najmniej jedno spotkanie w każdej gminie zostanie poświęcone na
przygotowanie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR. Konsultacje społeczne będą poświęcone w
szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów
końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań. Podejmowane działania będą zgodne z podejściem LEADER tj z
zagadnieniami określonymi w §3 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany
demograficzne, partnerstwo w realizacji LSR. W procesie tworzenia LSR utworzone zostaną grupy robocze składające się z
przedstawicieli organów LGD, członków stowarzyszenia, przedstawicieli władzy publicznej, przedsiębiorców, społeczności lokalnej
tj osób które wyrażą chęć pracy nad dokumentem. W ramach grup roboczych utworzone zostaną mniejsze zespoły, które zajmą się
opracowaniem konkretnych części dokumentu strategii. Z zebranych danych i przeprowadzonych analiz przygotowany będzie
dokument w formie raportu, który zostanie wykorzystany do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Podkreślić należy, że istotny
jest odpowiedni wybór ludzi, którzy będą uczestniczyć w całym procesie przygotowawczym oraz przypisanie im określonych ról,
zadań do opracowywania LSR. LGD zamierza w tym zakresie skorzystać ze wsparcia podmiotu z bogatym doświadczeniem i dużą
wiedzą merytoryczną, pasjonującym się swoją dziedziną aby wspomógł prace nad dokumentem strategicznym jakim jest LSR.
Takie działanie będzie korzystniejsze ze względu na zwiększoną odpowiedzialność za opracowanie konkretnego obszaru. Do tego
praca w grupach będzie doskonałym sposobem na to, by wydobyć z uczestników ich ukryty potencjał i wiedzę, będzie również
formą zachęty do współpracy innych. Takie działanie wpływa korzystnie również na proces integracji społecznej na to by często
obce osoby się poznały i znalazły nić porozumienia, jest również motywacją do działania. Podkreślić należy, iż działalność grup
roboczych będzie ogólnodostępna a nabór będzie prowadzony w sposób ciągły. Tak przygotowany dokument zostanie
zatwierdzony uchwałą zarządu a następnie złożony w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.
Etapy tworzenia LSR:
Prace związane z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju będą obejmowały następujące działania:
1. Kampania informacyjna
2. Spotkania w każdej gminie z obszaru LGD oraz powołanie grup roboczych
- Diagnoza obszaru (zdefiniowanie problemów, potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru a także celów strategii. Przeprowadzenie
diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru na podstawie zebranych danych statystycznych, badań ankietowych itp. )
- Analiza SWOT
Wyniki przeprowadzonej diagnozy obszaru LSR wykorzystane zostaną do opracowania mocnych i słabych stron oraz szans i
zagrożeń obszaru LGD. Informacje zebrane przez grupy robocze w trakcie spotkań w poszczególnych gminach oraz konsultacji
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zagrożeń obszaru LGD. Informacje zebrane przez grupy robocze w trakcie spotkań w poszczególnych gminach oraz konsultacji
społecznych zostaną wykorzystane do określenia celów rozwojowych, działań i wskaźników.
- Zebranie informacji o zapotrzebowaniu gmin na realizację inicjatyw i zadań Cele zostaną opracowane na podstawie
przeprowadzonej diagnozy, analizy potrzeb i poddane konsultacjom społecznym. W ramach konsultacji ustalana zostanie hierarchia
w realizacji celów do zapisania w LSR. Wybór propozycji projektów nastąpi w formie głosowania poprzez przeprowadzenie ankiet
papierowych i elektronicznych.
- Powołanie grup roboczych (grupy roboczej??) utworzonych z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i
społecznego w poszczególnych gminach Propozycja rozwiązań jako sposób realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanie
wskaźników, identyfikacja grup docelowych
Opracowanie projektu LSR
3. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia LSR przez Zarząd
5. Terminowe złożenie wniosku do UM WŁ
Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 będzie współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027
oraz środków własnych. 
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