
1. Opis procesu przygotowania LSR 

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

Budowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” zakłada aktywny udział społeczności

lokalnej w proces tworzenia dokumentu.

W celu zapewnienia oddolnego charakteru opracowywanego LSR planuje się szeroką partycypację przedstawicieli trzech sektorów:

publicznego, społecznego i gospodarczego z każdej z gmin wchodzących w skład LGD. 

Oddolne podejście zapewni zdefiniowanie potrzeb i problemów lokalnej społeczności. Podstawą opracowania LSR będzie Plan

Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Program Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027

(FEP) Zarządu Województwa Pomorskiego. 

Lokalna Grupa Działania zapewni udział lokalnej społeczności w przygotowaniu LSR poprzez konsultacje społeczne zgodnie z

harmonogramem gdzie szczegółowo wskazane zostaną miejscowości, terminy spotkań z godzinami ich trwania i program ich

przebiegu. Planowaniem, informowaniem o spotkaniach a także ich przeprowadzeniem zajmie się biuro LGD we współpracy z

Zarządem oraz osobami wyznaczonymi z poszczególnych gmin. W każdej z gmin, członków LGD, przewidziano co najmniej 1

spotkanie. Zaplanowano je na czerwiec 2022 roku. Ogólnodostępne, stacjonarne spotkania poświęcone będą m.in. przedstawieniu

instrumentu RLKS, omówieniu w/w dokumentów strategicznych tj. Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 i FEP-u w

zakresie dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR. Każde spotkanie będzie poświęcone analizie mocnych i słabych

stron, szans i zagrożeń a także celów, które będą zawarte w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Zostaną zdefiniowane problemy i

potrzeby lokalnej społeczności oraz propozycje ich rozwiązania a także zidentyfikowane będą grupy docelowe odbiorców działań

planowanych w LSR i grupy defaworyzowane. Konsultacje za zadanie będą miały przede wszystkim wskazanie przez uczestników

potrzeb i preferencji w zakresie prowadzenia polityki rozwoju w najbliższych latach. Uczestnikom spotkania zostanie także

wskazany kierunek na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w szczególności na zagadnienia określone w §3

ust. 2 pkt. 4) Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. między innymi:

innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo w realizacji LSR. Z przebiegu spotkań będzie

wykonana dokumentacja fotograficzna oraz lista obecności uczestnikow.

Informacje o spotkaniach zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem opublikowane na stronie internetowej LGD

www.kaszubskadroga.pl, stronach gmin członków, wywieszone zostaną plakaty w siedzibach tych urzędów oraz w miejscach

ogólnodostępnych w poszczególnych gminach takich jak tablice ogłoszeń. Dodatkowo LGD udostępni także możliwość wypełnienia

przez każdego zainteresowanego mieszkańca ankiety, której zadaniem będzie wskazanie propozycji/ pomysłów, które umożliwią

określenie celów, kierunków i przypisanie odpowiedniego budżetu do działań. Forma papierowa ankiety przekazywana będzie na

spotkaniach konsultacyjnych, udostępniona zostanie w siedzibie naszego biura, jednostkach sektora terytorialnego i podległych

jemu podmiotach. Liczymy także na zaangażowanie naszych członków w procesie pozyskiwania od nich oraz od ich otoczenia

wszelkich informacji potrzebnych do stworzenia nowej LSR. Wersja elektroniczna formularza ankiety (głównie z myślą o osobach

aktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, z którymi nie jest możliwy kontakt bezpośredni podczas spotkań) umieszczona zostanie

na stronie internetowej naszej LGD tj. www.kaszubskadroga.pl. Dla lepszego i efektywniejszego przygotowania strategii przewiduje

się także przeprowadzenie ankiet/ wywiadów dedykowanych głównym, zidentyfikowanym interesariuszom wsparcia. Poszczególne

etapy tworzenia nowej strategii oraz wypracowane projekty danego dokumentu LSR umieszczane będą do dalszych konsultacji i

wnoszenia uwag na naszej stronie internetowej. Informacje w tym zakresie będziemy przyjmować poprzez formularz elektroniczny,

poprzez zwykłą pocztę e-mail na adres: biuro@kaszubskadroga.pl a także w siedzibie biura. Wszystkie dokumenty oraz ogłoszenia

o konsultacjach zostaną oznaczone odpowiednimi logotypami wskazującymi na współfinansowanie przygotowywania LSR ze

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020. 

W/w konsultacje społeczne poświęcone w szczególności wskazaniu potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także

celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów planowanych działań pozwolą na przygotowanie LSR

zaspakajającej potrzeby lokalnej społeczności.  

Merytorycznym wypracowaniem ostatecznego kształtu LSR na podstawie zgromadzonych danych i materiałów zajmie się biuro

LGD przy współpracy z Zarządem i Radą LGD. 

Załącznik nr 6

2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  www.kaszubskadroga.pl
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http://www.kaszubskadroga.pl/


Lp.

1.

2.

3.

4.

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

Luzino,
2 9 - 2

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

0 4 - 2 0 2

Szemud 23 czerwiec 2022 r. NIE

3.3 Planowany termin spotkania

3.4 Spotkanie odbędzie się z 

wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej 

[TAK / NIE]

Łęczyce 22 czerwiec 2022 r. NIE

Luzino

Linia 21 czerwiec 2022 r. NIE

Luzino 20 czerwiec 2022 r. NIE

3. Harmonogram

3.1 Nazwa gminy 3.2 Miejscowość***
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