
1. Opis procesu przygotowania LSR  

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

tym elektronicznej] 

LSR zostanie przygotowana z udziałem lokalnej społeczności. Zostanie zorganizowane jedno spotkanie 

na terenie każdej gminy poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego 

obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz 

odnośnych planowanych działań, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r oraz zebraniu uwag od mieszkańców. 

Każde spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej jednak w uzasadnionych przypadkach będzię 

możliwość przeprowadzenia ich z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (§3 ust. 3a 

Rozporządzenie 19.1). Planuje się także przeprowadzenia spotkań z przedstawicielami lokalnej grupy, 

które bedą miały na celu opracowanie pozostałych elementów LSR. Realizacja planu włączenia 

społeczności w zakresie spotkań nastąpi nie wcześniej niż w dniu przekazania do UM informacji o 

miejscach i terminach przeprowadzenia tych spotkań. Realizując operacje szczególnie w ww. będą 

realizowane obowiązki dotyczące informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej 

z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na stronie internetowej oraz na plakatach. 

W ramach finasowania z PROW 2014 - 2020 mają zostać zrealizowane szkolenia dla społeczności i 

przedstawicieli LGD. Na końcu zostaną zrealizowane spotkania, po jednym w każdej gminie, podczas 

których zaprezentujemy wypracowany projekt LSR. Przez cały okres prac nad LSR będzie możliwość 

ciągłego zgłaszania uwag mailowo i w biurze LGD. Na stronie internetowej będziemy publikować 

kolejne fragmenty strategii. Będziemy także gromadzić uwagi, analizować je i zamieszczać na stronie 

internetowej listę zgłoszonych uwag wraz ze stanowiskiem LGD dotyczącym każdej z nich. Ponadto w 

gminach członkowskich zostaną zorganizowane dyżury członków zarządu podczas, których każdy 

mieszkaniec będzie mógł zgłosić uwagi, skonsultować LSR. Szczegółowe działania: 1. Konsultacje online 

oraz jedno spotkanie w każdej gminie dotyczące kierunków działań planowanych do objęcia i potrzeb 

rozwojowych z uwzględnieniem między innymi: 

• innowacyjności 

• cyfryzacji 

• środowiska i klimatu, 

• zmian demograficznych [Opis zmian demograficznych z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa 

oraz wyludnienia], 

• partnerstwa w realizacji LSR [Opis partnerstwa w realizacji LSR, w szczególności poprzez wspólną 

realizację przedsięwzięć i projektów]. 

2. Szkolenie w gronie członków LGD dotyczące wyciągania wniosków i ustalania kierunków działań 

3. opracowanie projektu planowanych przedsięwzięć i LSR i konsultacje w każdej gminie. Projekt 

zostanie przygotowany przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli różnych środowisk 

4. na każdym etapie tworzenia LSR możliwość zgłaszania uwag online. LGD będzie w zespole roboczym 

każdorazowo rozstrzygać zasadność uwag i wraz z argumentacją informować o ich wyniku poprzez 

stronę internetową. Na stronie internetowej będziemy publikować kolejne fragmenty strategii.  

5. Ostateczny kształt LSR zostanie przedstawiony podczas zebrania otwartego w siedzibie LGD, w 

określonym terminie będzie można jeszcze zgłosić do niego uwagi. Do każdej z uwag zostanie 

przygotowane stanowisko LGD.  LSR będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków własnych stowarzyszenia. 

 



2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  www.lgd-paluki.pl 

 

3. Harmonogram 

Lp. 3.1 Nazwa gminy 
3.2 

Miejscowość*** 

3.3 Planowany 

termin spotkania 

3.4 Spotkanie odbędzie 

się z wykorzystaniem 

środków komunikacji 

elektronicznej  

[TAK / NIE] 

1. Gąsawa Gąsawa 2022-08-23 NIE 

2. Rogowo Rogowo 2022-08-30 NIE 

3. Żnin Żnin 2022-09-06 NIE 

4. Barcin Barcin 2022-09-07 NIE 

5. Janowiec Wlkp. Janowiec Wlkp. 2022-09-13 NIE 

6. Łabiszyn Łabiszyn 2022-09-20 NIE 

7. Rogowo Rogowo 2022-09-27 NIE 

8. Gąsawa Gąsawa 2022-10-04 NIE 

9. Łabiszyn Łabiszyn 2022-10-11 NIE 

10. Barcin Barcin 2022-10-18 NIE 

11. Żnin Żnin 2022-10-25 NIE 

12. Janowiec Wlkp. Janowiec Wlkp. 2022-11-08 NIE 

13. Żnin Żnin 2022-11-15 NIE 

     

 

http://www.lgd-paluki.pl/

