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2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  www.wrota.info.pl

1. Opis procesu przygotowania LSR 

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

Planowany jest udział lokalnej społeczności w przygotowaniu LSR, w tym przeprowadzeniu konsultacji społecznych obejmujących

zorganizowanie co najmniej jednego spotkania, na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR, które są poświęcone w

szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. Lokalna Strategia Rozwoju będzie

współfinansowana, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz

EFRR i EFS. Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolski planuje przygotować Lokalną Strategię Rozwoju w oparciu o zasady, reguły

i metody planowania strategicznego zakładające uczestnictwo przedstawicieli społeczności lokalnej na każdym etapie tworzenia i

realizacji dokumentu z wykorzystaniem zróżnicowanych środków komunikacji np. poprzez e-konsultacje: na stronie internetowej

www.wrota.info.pl w aktualnościach zamieszczona zostanie bieżąca informacje o przebiegu prac nad LSR, udostępnione zostaną

również ankiety online. Opierając się na doświadczeniach zdobytych przy budowie i realizacji LSR na lata 2014-2020 uważamy, że

efektywna strategia musi być dokumentem partnerskim osadzonym w lokalnych realiach i wykorzystującym lokalny potencjał

zarówno historyczny, kulturowy, przyrodniczy jak i osobowy. Udział społeczności w budowaniu strategii zapewniony zostanie

poprzez przeprowadzenie 7 spotkań konsultacyjnych - po jednym w każdej gminie obszaru. Spotkania poświecone będą w

szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. Wspólne spotkania w gronie lokalnych

liderów reprezentujących różne sektory pozwolą ocenić potencjał obszaru w kontekście możliwości jego rozwoju. Efekty konsultacji

społecznych będą stanowiły podwaliny do budowy lokalnej strategii, która zostanie przygotowana przez zespół utworzony w

lokalnej grupie działania. Spotkania odbędą się w poszczególnych gminach, dopuszczmy możliwość organizacji spotkań online ze

względu na trwający czas epidemi. Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech

podejścia LEADER, w szczególności na: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo w

realizacji LSR. Zagadnienia te będą przedstawiane w trakcie spotkań konsultacyjncyh w gminach a następnie uwzglednione przez

zespół opracowujący LSR.
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podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

0 4 - 2 0 2

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

2 8 - 2

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

Trzcinica 22.06.2022 NIETrzcinica

Perzów 21.06.2022 NIE

Rychtal 22.06.2022 NIE

Kępno 23.06.2022 NIE

Łęka Opatowska 20.06.2022 NIE

Kępno

Łęka Opatowska

Perzów

Rychtal

Baranów

Bralin

Baranów 20.06.2022 NIE

Bralin 21.06.2022 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]
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