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Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Gościniec 4 żywiołów” 

 

Opis przygotowania LSR 

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Gościniec 4 żywiołów” jest dokumentem, który ma służyć przygotowaniu LSR, która 

będzie współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020 z udziałem lokalnej społeczności oraz głównych aktorów/leaderów z naszego regionu. 

Pierwszym krokiem będzie umieszczenie na stronie www zakładki Tworzenie LSR 2014-2020, 

która będzie zawierała Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR oraz 

harmonogram spotkań, bieżące informacje i dokumenty do konsultacji.  

W ramach działań  zmierzających do wypracowania partycypacyjnej LSR odpowiadającej na 

potrzeby społeczności lokalnej w pierwszym etapie  zaproponowano następujące narzędzia 

konsultacji społecznych:  

1. spotkania informacyjne  

Odbędzie się po jednym spotkaniu na obszarze gmin wchodzących w skład LGD „Gościniec 4 

żywiołów”; w gminie Lanckorona, Stryszów i Mucharz oraz 2 spotkania w Gminie Kalwaria 

Zebrzydowska. Tematyka pierwszych spotkań będzie dotyczyła przedstawienia wniosków z 

realizacji LSR w latach 2007- 2013 oraz  dokonana zostanie analiza mocnych i słabych stron, 

szans i zagrożeń dla obszaru LGD G4Ż. Podczas spotkań przedstawione zostaną dane z GUS co 

wraz z całą dokonaną analizą SWOT w konsekwencji pozwoli na sformułowanie celów LSR, o 

których mowa w art. 33 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

 

Szkolenia organizowane będą w każdej gminie na terenie LGD Gościniec 4 żywiołów                    

w terminach: 

  

 Kalwaria Zebrzydowska CKSiT /stare kino/- 28 lipca 2015, godz. 16.00 

 Mucharz Urząd Gminy – sala sesyjna - 31 lipca 2015, godz. 15.00 

 Lanckorona  Gminny Ośrodek Kultury - 4 sierpnia 2015, godz. 16.00  

 Stryszów Urząd Gminy – Sala sesyjna - 5 sierpnia 2015, godz. 16.00 

 Kalwaria Zebrzydowska- Stanisław Dolny, budynek LKS Stanisławiaka- 20 sierpnia 

2015, godz.16.00  
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Kolejne spotkania odbywać będą się według harmonogramu konsultacji społecznych na obszarze 

LGD „Gościniec 4 Żywiołów”. Harmonogram wraz z zaproszeniem zostanie zamieszczony na 

stronie stowarzyszenia www.lgd.gosciniec4zywiolow.pl oraz na stronach internetowych gmin 

wchodzących w skład LGD.  

 

2. Analiza danych GUS 

 

3. Warsztaty  

Podczas  warsztatów przedstawione zostaną przedstawione zostaną wnioski wynikające z  danych 

z GUS wraz z dokonaną analizą SWOT co pozwoli na sformułowanie celów LSR, o których 

mowa w art. 33 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

 

4. ankiety  

Opracowana zostanie ankieta , która  posłuży jak najdokładniejszemu  zbadaniu potrzeb                   

i oczekiwań mieszkańców obszaru LGD „Gościniec 4 Żywiołów”. Wszelkie uwagi i opinie 

posłużą nam do usprawnienia funkcjonowania LGD i przygotowania nowej strategii na lata 2014-

2020. Ankieta do wypełnienia w wersji elektronicznej  będzie zamieszczona na stronie 

stowarzyszenia, będzie można ją również wypełnić w wersji papierowej.   

 

Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb                   

i problemów będzie uwzględniało przedstawicielstwo wszystkich trzech sektorów, na których  

oparte jest działanie LGD, tj.: sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Stowarzyszenie 

zwróci uwagę na to, aby w konsultacjach społecznych  na tym etapie brali udział, na równych 

zasadach i przy w miarę zachowanych proporcjach, przedstawiciele wymienionych sektorów oraz 

konkretnych grup odbiorców . W tabeli poniżej podano grupy odbiorców/ partnerów  wraz ze 

sposobami dotarcia do nich z informacją:   

 

Grupa docelowa Partnerzy/odbiorcy  Sposób dotarcia 

 
Rolnicy Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wadowice 

 

Sołtysi 

-bezpośredni, strona ODR Wadowice  

(33) 823 36 63 

 

- bezpośrednio, spotkania sołeckie  

Plakaty, ulotki 

Przedsiębiorcy Cech Rzemiosł Rzemiosł Różnych w Kalwarii  

Zebrzydowskiej,  

baza danych LGD G4Ż,  

Urzędy Gmin,  

 

 

 

 

 

branża turystyczna  

bezpośredni, strona CRR- 

http://meble.kalwaria.pl/    

 

- bezpośrednio, strony www gmin,  

http://www.lanckorona.pl/  

http://www.stryszow.pl/ 

http://www.mucharz.pl/ 

http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/  

- lokalna prasa, media, 

Plakaty, ulotki 

Organizacje pozarządowe  LKS, KGW, OSP + organizacje z terenu LGD, 

Uczniowskie Kluby Sportowe, Spółdzielnia 

bezpośrednio, spotkania organizowane ngo, 

strony www gmin, szkoły, 

http://www.lgd.gosciniec4zywiolow.pl/
http://meble.kalwaria.pl/
http://www.lanckorona.pl/
http://www.stryszow.pl/
http://www.mucharz.pl/
http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/
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Socjalna „Smaki Gościńca” - lokalna prasa, media, 

Plakaty, ulotki 

Mieszkańcy obszaru LGD  Gminy i jednostki samorządowe- szkoły bezpośredni, ogłoszenia w kościołach, 

strony www , lokalna prasa, media,  

Plakaty, ulotki 

 

*Grupy defaworyzowane Partnerzy/odbiorcy  Sposób dotarcia 

 

Osoby bezrobotne Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Kalwarii Zebrzydowskiej, 

 

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w 

Lanckoronie, Stryszowie, Mucharzu  

Spółdzielnia Socjalna „Smaki Gościńca” 

Strona PUP 

http://www.up.wadowice.pl/main/index.html 

http://www.mgopskalwariaz.com.pl/ 

 

http://www.lanckorona.naszops.pl/ 

http://www.gopsstryszow.pl/strona-glowna/  

tel. 33 876 36 99 

kom. 503 812 670- Lanckorona 

 

tel. (33)  879 71 50 

kom. 796 527 683- Stryszów 

(33) 876 16 12- Mucharz   

ogłoszenia w kościołach, strony www , 

lokalna prasa, media 

Plakaty, ulotki 

Osoby starsze +50 Gminne Ośrodki Kultury,  

Kluby Seniora, Uniwersytet III Wieku 

http://gok.lanckorona.pl/ 

http://www.gokstryszow.pl/news.php 

http://ckstkalwaria.com/ 

Ogłoszenia w kościołach, strony www 

partnerów  , lokalna prasa, media 

Plakaty, ulotki 

Kobiety  Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, 

Spółdzielnia Socjalna „Smaki Gościńca” 

bezpośredni, ogłoszenia w kościołach, 

strony www , lokalna prasa, media,  

Plakaty, ulotki 

Młodzież   Rada Młodzieży, Oddziały ZHP 

Szkoły średnie, 

Bezpośredni 

Plakaty, ulotki 

Osoby niepełnosprawne  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach, 

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 
http://wtzzebrzydowice.blogspot.com/ (33) 

876 48 96 

Plakaty, ulotki 

Planowane do uruchomienia narzędzia włączania społeczności lokalnej  

Newsletter Gościńca 4 żywiołów  

Zakładki www dla poszczególnych beneficjentów   

Facebook G4Ż   

Ulotki dostarczane pocztą  

Ulotki przy organizowanych imprezach- Romantyczna Lanckorona  

Informacje w darmowych gazetkach  

Kwartalnik „Wieści z Gościńca 4 żywiołów”  

 

* dokładne grupy zostaną określone na etapie dokładnej diagnozy  

 

 

 

http://www.up.wadowice.pl/main/index.html
http://www.mgopskalwariaz.com.pl/
http://www.lanckorona.naszops.pl/
http://www.gopsstryszow.pl/strona-glowna/
http://gok.lanckorona.pl/
http://www.gokstryszow.pl/news.php
http://ckstkalwaria.com/
http://wtzzebrzydowice.blogspot.com/
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W naszych konsultacjach chcemy również zastosować metody konsultacji adresowane do 

„zainteresowanych problemem”, które mają istotne zalety- unikamy opinii przypadkowych osób, a 

otrzymywana informacja podparta jest doświadczeniem lub widzą ekspercką. 

 

 Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji 

strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii.  

 
Społeczność lokalna będzie angażowana w przygotowanie LSR na wszystkich zaplanowanych etapach 

jej tworzenia, czyli na :   

 

-etapie definiowania potrzeb i problemów (tzw. partycypacyjna diagnoza) – zaplanowano , iż w 

pracach na tym etapie będą brali udział, na równych zasadach i przy w miarę zachowanych 

proporcjach, przedstawiciele wszystkich trzech sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj. 

przedstawiciele sektora społecznego, publicznego i gospodarczego,  

- etapie określania celów i ustalania ich hierarchii- metodą jaką można wykorzystać na tym etapie są 

m.in. badania ankietowe.  

- etapie poszukiwania rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii,  

- etapie  formułowania wskaźników realizacji LSR,  

- etapie identyfikacji grup docelowych strategii.  

 

oraz dodatkowo na etapie wdrażania LSR: 

 

- monitorowania i oceny realizacji strategii,  

- aktualizacji strategii,  

- opracowania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru. 

 

 

Dodatkowo w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru LGD „ Gościniec 4 

żywiołów”  będą mogli brać czynny udział w budowie LSR poprzez: składanie propozycji do 

analizy SWOT,  celów LSR, konsultacji zapisów tworzonej LSR. A dzięki zastosowaniu tzw. 

wstępnych kart projektów będzie możliwość sformułowania przedsięwzięć i  określenia tematyki  

projektów grantowych, wskaźników i planowanych budżetów. Proces konsultacji planuje się 

zakończyć 31.09.2015 r.  

 

LSR „Gościniec 4 żywiołów” będzie składała się z następujących elementów: 

 

1.CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA  

1. Forma prawna i nazwa stowarzyszenia  

2. Obszar  

3. Potencjał LGD  

II PARTYCYPACYJNY CHARAKTER LSR  

III. DIAGNOZA - OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI  

IV. ANALIZA SWOT  

V. CELE I WSKAŹNIKI 
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1. Logika realizacji LSR  

2. Proces formułowania celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć dla potrzeb LSR  

3. Cele i komplementarność w LSR  

4. Przypisanie wskaźników do celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć  

5. Sposób prezentacji celów i wskaźników w treści LSR  

VI. SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA 

KRYTERIÓW WYBORU  

1. Formy wsparcia operacji w ramach LSR  

2. Cel tworzenia procedur  

3. Zakres procedur  

4. Formułowanie kryteriów wyboru  

VII. PLAN DZIAŁANIA  

VII. PLAN DZIAŁANIA VIII. BUDŻET LSR 
IX. PLAN KOMUNIKACJI  
X. INNOWACYJNOŚĆ  
XI. ZINTEGROWANIE  
XII. MONITORING I EWALUACJA  
1. Monitoring i ewaluacja – definicja pojęć  
2. Planowanie monitoringu i ewaluacji   
 

 

Propozycje i wszelkie uwagi będą mogły być składane podczas spotkań, szkoleń, pocztą 

elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia- 34-143 Lanckorona 587.  

  

Biuro w okresie budowy LSR będzie zapewniało obsługę mieszkańców obszaru LGD „Gościniec 

4 żywiołów”  2 dni w tygodniu po 4 godziny, pozostałe godziny pracy osoby zatrudnionej będą 

realizowane przez pracę w terenie , której celem będzie dotarcie do jak najszerszego grona osób 

zainteresowanych udziałem w przygotowaniu LSR , a w przyszłości uzyskaniem dofinansowania 

na pomysły/ projekty ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Biuro zapewni obsługę mieszkańców obszaru 

LGD „ Gościniec 4 Żywiołów”, pełniąc funkcję ośrodka wsparcia i informacji o środkach 

wsparcia w ramach PROW 2014-2020.    

 

Zaplanowano zatrudnienie osoby posiadającej zarówno wiedzę jak i doświadczenie w pracy w 

ramach programu Leader PROW w wymiarze 1 pełny etat. 

  

 Na potrzeby przygotowania LSR Stowarzyszanie zapewni  funkcjonowanie strony internetowej- 

www.gosciniec4zywiolow.pl , na której zamieszczona jest zakładka pod nazwą PROW 2014-

2020, gdzie będą na bieżąco zamieszczane informacje , rozporządzenia, informacje dla 

Beneficjentów i wszelkich osób zainteresowanych zarówno tworzeniem jak i realizacją LSR.     

 

 


