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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. 

Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) w ramach działania Wsparcie da rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałania „Wsparcie 

przygotowawcze” objętego PROW 2014 – 2020. Operacja ma na celu realizację Planu włączenia społeczności, 

w szczególności przygotowanie LSR. Wynikiem operacji będzie podniesienie kompetencji podmiotów zaangażowanych 

w LSR i społeczności lokalnych, oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu 

przygotowania i wdrożenia LSR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plan włącznie społeczności wraz z opisem procesu przygotowania 

 

Przedmiotem konsultacji jest partycypacyjne opracowanie dokumentu nowej Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach PROW, przy udziale społeczności lokalnej obszaru LGD „Trakt 

Piastów”. 

Konsultacje będą obejmował zakres tematyczny: 

 Analiza mocnych i słabych stron oraz zagrożeń i szans; 

 Analiza potrzeb, kierunków rozwoju i diagnozy społecznej; 

 Określenie celów przedsięwzięć dla LSR; 

Proces tworzenia będzie ukierunkowany na obszary dotyczące klimatu, przedsiębiorstwa, odnowy 

wsi, turystyki, kulturę, aktywizację społeczną, odnowę wsi, społeczeństwo informacyjne i ochronę 

powietrza. LGD „Trakt Piastów” zakłada specjalizację w najistotniejszych celach dla LSR. 

Harmonogram działań: 

- Konsultacje Społeczne w gminach; 

- Konsultacje branżowe; 

- prowadzenie strony internetowej – utworzona zakładka „Wsparcie przygotowawcze 2023-2027”; 

- konsultacje z członkami Stowarzyszenia LGD „Trakt Piastów”; 

- Ankieta; 

- Punkt Konsultacji Społecznej; 

- Fiszki projektowe; 

- Zespół ds. LSR; 

- posiedzenie organów władzy Stowarzyszenia; 

- konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju; 

 

Po zakończeniu każdego z etapów powstanie raport podsumowujący działanie badawcze. Raporty 

zostaną opublikowane na stronie lgdtraktpiastow.pl oraz zostaną zaprezentowane na spotkaniach 
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zespołu ds. LSR. W pracę zespołu ds. LSR zostaną zaangażowani przedstawiciele 11 gmin 

członkowskich w tym członek zarządu, przedstawiciele sektor prywatnego, przedsiębiorczego i 

publicznego. Rolą zespołu będzie zbieranie danych, dokonanie diagnozy i analizy, prowadzenia proces 

budowania strategii oraz proponowanie narzędzi badawczych, poszukiwanie rozwiązań. Główne 

kierunki i cele zostaną wypracowane przez zespół ds. LSR i zostaną przedstawione do konsultacji 

pozostałym członkom stowarzyszenia. Taki sposób realizacji działania pozwoli na skonfrontowaniu 

różnych perspektyw i podglądów na rozwój obszaru. 

Planujemy przeprowadzenie konsultacji branżowych dla grup wskazanych przez zespół ds. LSR. 

Adresatem konsultacji społecznych to członkowie społeczności lokalnej, przedsiębiorcy, rolnicy, 

organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, lokalni liderzy. Podczas spotkań otwieramy się na 

potrzeby i pomysły mieszkańców. Zależy nam aby spotkania miały charakter (w miarę możliwości) 

stacjonarny, ponieważ mamy przekonanie, że spotkania, bezpośrednia rozmowa wniesie świeże 

spojrzenie na rozwiązanie problemów nam znanych, ale też rozpoznanie nowych zjawisk dot. 

Kryzysów społecznych.  

Komunikacja i działania dotujące informowania o prowadzonych badaniach społecznych. 

Do udziału w konsultacjach, które będą trwały od maja do 2022r., zapraszamy mieszkańców za 
pośrednictwem naszej strony internetowej, stron internetowych gmin, zaproszeń e-mail oraz profili 
społecznościowych. Materiał z prowadzonych konsultacji oraz raport ze wszystkich form 
konsultacyjnych, będą zamieszczane na stronie internetowej LGD „Trakt Piastów”. 

Konsultacje gminne 

W ramach prac prowadzonych nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju planujemy spotkania 
w gminach członkowskich (Trzemeszno, Gniezno, Kłecko, Mieleszyn, Łubowo, Pobiedziska, 
Czerniejewo, Kostrzyn, Kleszczewo, Swarzędz i Czerwonak). Spotkania będą miały charakter konsultacji 
społecznych. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazje wyrazić swoje zdanie na temat 
przedstawionej do konsultacji analizy SWOT oraz brainstorming pomysłów i potrzeb mieszkańców 
danej społeczności. 

  

Konsultacje branżowe 

W celu właściwej diagnozy potrzeb grup, obszarów wskazanych podczas konsultacji i pracy zespołu 

ds. LSR. Zdobyte informacje pozwolą na zdefiniowanie potrzeb, problemów i wyzwań wskazanych 

grup.  

 

Zespół ds. Lokalnej Strategii Rozwoju 

W celu usprawnienia, ugruntowania i rozwijania procesu przygotowania LSR zostanie powołany 

zespół ds. LSR. W skład zespołu będą stanowić przedstawiciele gmin, w tym przedstawiciel zarządu, 

sektora publicznego, prywatnego oraz społecznego. Zespół dokona analizy raportu z konsultacji 

społecznych, podejmie decyzję o kierunkach kolejnych badań dot. m.in. grupy defaworyzowanej, 

zdefiniuje cele LSR oraz będą stanowić ciało doradcze. Na zakończenie zespół ds. LSR dokona 

przeglądu zebranych materiałów z całego okresu wsparcia przygotowawczego i przedstawi 

propozycje przedsięwzięć i ogólnego kształtu Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 



 

3 
 

Punkt konsultacji społecznych 

W okresie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju powstanie punkt konsultacji społecznej, który 

będzie prowadził działanie informacyjno-konsultacyjne stacjonarnie i w formule online. Punkt 

skierowany jest to wszystkich mieszkańców obszaru LGD „Trakt Piastów”. 

 

Ankieta 

 

W ramach prowadzonych prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju planujemy 

przeprowadzanie badania ankietowanego online, aby zwiększyć obszar działania i docierania do 

mieszkańców obszaru działania LGD „Trakt Piastów”. W prowadzonym badaniu planujemy zapytać 

ankietowanych o mocne i słabe strony obszaru LGD. Dzięki takiej analizie dowiemy się o konkretne 

kierunki rozwoju. Ankieta zostanie zaplanowana po konsultacjach społecznych, tak by zawęzić 

obszary tematyczne i pogłębić tematy, które pojawiły się na konsultacjach.  

 

Fiszka projektowa 

 

To format skierowany do osób prywatnych oraz sektora publicznego, prywatnego i społecznego. 

Zostanie stworzony formularz w ramach, którego będzie można złożyć swoje pomysły na działania w 

nowym LSR.  W formularzu pojawią się pytania tj: „Tytuł przedsięwzięcia, opis działań, budżet, osoba 

do kontaktu i możliwość składania dodatkowych uwag, wątpliwości. Każdy będzie mógł złożyć 

dowolną liczbę fiszek projektowych. Ten format działania ma na celu wyłonienie i sprawdzenie 

gotowości do realizacji działań potencjalnych grantobiorców. 

  

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

Kontrole nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju będzie Zarząd LGD „Trakt Piastów”. Przez cały 

okres trwania wsparcia przygotowawczego Zarząd będzie regularnie informowany nt. procesu 

tworzenia, kolejnych krokach badawczych oraz głównymi kierunkami LSR. 

  

Posiedzenie organu zarządzającego LGD „Trakt Piastów” 

 

Lokalna Strategia Rozwoju zostanie zaprezentowana na stronie LGD „Trakt Piastów” w celu ostatnich 

konsultacji oraz zaprezentowana wszystkim członkom stowarzyszenia, partnerom w celu zwiększenia 

dostępności. 

 


