Plan włączenia społeczności
Opis przygotowania LSR
Wejście Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się do poprawy sytuacji ekonomicznej i
gospodarczej kraju. Miało również istotny wpływ na zmiany w naszym regionie. W powiecie
pińczowskim fundusze z programu Leader wykorzystywane były na remonty świetlic
wiejskich, zakup sprzętów sportowych, poprawę infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej,
organizację imprez, warsztatów itp. Społeczność lokalna, początkowo nieufna, coraz chętniej
otwierała się na aktywne działanie.
Okres programowy 2014-2020, to kolejna szansa, by z jeszcze większym efektem
rozbudzać drzemiący w mieszkańcach potencjał. Wzbogaceni o doświadczenie oraz wiedzę
zaczynamy przygotowania do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Chcemy ją
stworzyć jako przejrzysty i czytelny dokument, z którym będzie się utożsamiał każdy
mieszkaniec obszaru objętego LSR. W związku z powyższym do pracy nad strategią
zapraszamy wszystkie funkcjonujące w sposób bardziej czy mniej formalny grupy społeczne,
bo to ich przedstawiciele będą realizować swoje pomysły w ramach inicjatywy LEADER.
Proces przygotowania LSR rozpoczęliśmy w 2014 roku podejmując na Walnym Zebraniu
Członków decyzję o stworzeniu zespołu ds. opracowania LSR, którego zadaniem będzie
nadzorowanie nad pracami związanymi z opracowaniem LSR. W skład zespołu weszli po
jednym przedstawicielu z każdej jednostki samorządu terytorialnego, jednostek sektora
społecznego, gospodarczego, młodzieży, kół gospodyń wiejskich, sportowców oraz osób 50+.
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dotychczasowych działań i realizację wyznaczonych wcześniej celów. Ustaliliśmy
konieczność dotarcia do mieszkańców w celu rozpoznania aktualnych potrzeb i kierunków
rozwoju. Pracownicy biura w ramach prostych technik partycypacyjnych prowadzili wstępne
rozmowy z przedstawicielami samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych,
przedsiębiorcami oraz członkami grup nieformalnych. Celem spotkań było dokonanie
przeglądu i uaktualnienie metod przygotowywania nowej LSR. Podczas spotkań, które odbyły
się na terenie każdej z gmin członkowskich LGD PONIDZIE pracownicy biura informowali,
co w mijającym okresie programowym zostało zrealizowane, które projekty cieszyły się
największym powodzeniem. W trakcie dyskusji uczestnicy spotkań opowiadali jakie jeszcze
są potrzeby w ich gminie. Wskazywali mocne i słabe strony jak również szanse i zagrożenia.
Dodatkowo ustalone zostały kolejne spotkania konsultacyjne po jednym w każdej z gmin

członkowskich. Konsultacje zaplanowane zastały na drugie półrocze 2015 roku. Informacje o
spotkaniach i konsultacjach będą zamieszczane na stronie internetowej www.lgdponidzie.pl.
Terminarz spotkań zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.lgdponidzie.pl oraz
na tablicy ogłoszeń w biurze stowarzyszenia. Informacje o spotkaniach oraz konsultacjach
będą przekazywane również drogą mailową do Urzędów Gmin. Plakaty z informacją
rozwieszane będą na terenie poszczególnych gmin na tablicach ogłoszeń. Spotkania będą
miały na celu uściślenie wcześniej zdefiniowanych potrzeb i problemów z jakimi borykają się
mieszkańcy poszczególnych gmin. Podczas konsultacji, które odbędą się w sierpniu 2015
roku uczestnicy zapoznani zostaną z nowymi zasadami funkcjonowania LGD. Uczestnicy
spotkań spośród wcześniej zdefiniowanych potrzeb będą wybierać najistotniejsze z punktu
widzenia rozwoju obszaru. Prowadzona będzie analiza mocnych i słabych stron oraz szans i
zagrożeń.

W związku z faktem, iż Walne Zebranie Członków wskazało jako kierunek

działania kontynuację dotychczas realizowanych celów, podczas spotkań prowadzona będzie
analiza celów LSR w celu ostatecznego ich zdefiniowania. Na spotkaniach rozdawane będą
ankiety (załącznik nr 1), które pozwolą nam zdefiniować preferowane kierunki rozwoju
obszaru objętego LSR. Każdy z uczestników otrzyma również do uzupełnienia tzw. „Arkusz
pomysłu” (załącznik nr 2).
Kolejne spotkanie, którego uczestnikami będą członkowie zespołu ds. opracowania LSR
poświęcone będzie stworzeniu analizy SWOT. Analiza SWOT będzie miała na celu
klasyfikację czynników wewnętrznych (mocnych i słabych stron) oraz zewnętrznych (szans i
zagrożeń) decydujących o możliwościach rozwojowych danego obszaru. Takie zestawienie
czynników pozwoli określić potencjał badanego obszaru, wskazać czynniki będące motorem
rozwojowym dla obszaru oraz te mogące spowalniać ten rozwój.
Oprócz spotkań konsultacyjnych w gminach członkowskich planowane są konsultacje
indywidualne w biurze LGD PONIDZIE. Na spotkania oraz konsultacje będą również
zapraszani członkowie zespołu ds. opracowania LSR.
Kolejną grupą, która zostanie włączona w prace przy opracowywaniu Lokalnej
Strategii Rozwoju będzie Rada LGD. W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektorów
publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców z obszaru objętego LSR. Są to
osoby doświadczone, które w okresie programowym 2007-2013 brały czynny udział w
pracach stowarzyszenia nad tworzeniem LSR i procedur. Pod ich ocenę zostało poddanych
225 wniosków o przyznanie pomocy. Rada podnosiła swoje kompetencje poprzez

uczestnictwo w szkoleniach organizowanych specjalnie dla nich. We wrześniu będą
prowadzone prace nad stworzeniem jasnych oraz przejrzystych kryteriów wyboru. Planuje się
1 spotkanie członków Rady w siedzibie Stowarzyszenia. Rada zajmie się również
opracowaniem procedur dotyczących oceny wniosków.
Ze wszystkich spotkań sporządzane będą listy obecności oraz protokoły.
Na początku IV kwartału stworzona zostanie wersja LSR, która poddana zostanie
konsultacjom. Projekt strategii zamieszczony zostanie na stronie internetowej i udostępniony
w biurze. Zorganizowane zostanie spotkanie zespołu ds. opracowania LSR, którego zadaniem
będzie analiza uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji i nadanie ostatecznego kształtu
strategii. Po konsultacjach strategia zostanie zatwierdzona na Walnym Zebraniu Członków.
Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju współfinansowana będzie ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.

