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1. Opis przygotowania LSR 

 Jednym z podstawowych założeń zastosowanego podejścia CLLD (rozwój kierowany przez 
lokalną społeczność), jest zaangażowanie społeczne w przygotowanie dwufunduszowej  LSR, która 
zostanie opracowana przez Związek Stowarzyszeń  LGD9 w ramach wsparcia przygotowawczego, przy 
współpracy z pracownikami biura i członkami Zarządu Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora 
Mazurskie”. LSR na lata 2014-2020 zostanie opracowana z uwzględnieniem dwóch funduszy: 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - jako fundusz 
wiodący,  oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).  

 
Przygotowanie LSR i rozwijanie lokalnego partnerstwa to procesy, które wzajemnie na siebie oddziałują. 
Związek Stowarzyszeń LGD9 oraz LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” opierają swoją aktywność na 
zasobach lokalnej wiedzy i doświadczeniu swoich partnerów, a także angażują bezpośrednio w swoje 
działania mieszkańców subregionu, lokalne przedsiębiorstwa i organizacje. Wykorzystanie zdobytego 
doświadczenia we współpracy na rzecz przygotowania strategii zapewni LSR lokalną perspektywę   
i przyczyni się do wykorzystania podejścia RLKS (CLLD), tj. sprawi, że rozwojem będzie kierowała 
lokalna grupa działania zaś do realizacji RLKS przyczyni się zintegrowana i międzysektorowa lokalna 
strategia rozwoju, która powstanie w trakcie oddolnego procesu uwzględniającego lokalne potrzeby  
i potencjał. Oznacza to, że w przygotowywanie strategii będą aktywnie zaangażowani przedstawiciele 
różnych sektorów społeczności lokalnej reprezentujący wszystkie członkowskie gminy. 
 
 W trakcie prac nad strategią  zostaną wykorzystane m.in. takie dokumenty, jak Strategia 
zintegrowanego rozwoju powiatów Wielkich Jezior Mazurskich (2014), Strategia Wielkie Jeziora 
Mazurskie 20201, i wiele innych opracowań i dokumentów strategicznych związanych z subregionem. 

 Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz 
Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” zostanie wypracowana w oparciu o szerokie 
partnerstwo lokalne, co oznacza zaangażowanie w proces planowania strategicznego lokalnych liderów 
społeczno-gospodarczych. Bezpośrednią pracę przygotowania LSR wykona zespół redakcyjny.   
W pracę zaangażowani będą członkowie obu Stowarzyszeń, w tym członkowie Zarządu Związku 
Stowarzyszeń LGD9, członkowie Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, przedstawiciele sektora 
rybackiego oraz zespół roboczy ds. LSR. Rolą zespołu redakcyjnego będzie zebranie danych, 
dokonanie diagnozy obszaru i prowadzenie procesu budowy strategii - proponowanie narzędzi  
i podawanie przykładów sprawdzonych działań, jak również poszukiwanie rozwiązań nowych, 
innowacyjnych, a zarazem możliwych do zaimplementowania w subregionie. Główne kierunki i cele 
wypracowane przez zespół redakcyjny, grupę roboczą ds. LSR oraz członków obu Zarządów 
przedstawiane będą do konsultacji pozostałym członkom Stowarzyszenia, a także możliwie jak 
najszerszemu gronu mieszkańców obszaru objętego LSR, w tym przedstawicielom reprezentującym 
grupy osób wykluczonych społecznie. Procedura taka pozwoli skonfrontować różne spojrzenia i poglądy 
na temat sytuacji i pożądanych kierunków rozwoju obszaru LGD. Uzgodnienie priorytetów, celów  
i zadań strategicznych rozwoju obszaru będzie osiągane na zasadzie konsensusu, co posłuży 
budowaniu płaszczyzny współpracy partnerskiej podmiotów lokalnych na rzecz zrównoważonego 

                                                           
1 strategia powstała w wyniku współpracy samorządów lokalnych skupionych wokół idei rozwoju i promocji Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich. W pracach nad Strategią brali udział pracownicy urzędów: 5 gmin objętych niniejszą strategią, tj. Gminy 
Giżycko, Gminy Miłki, Gminy Pozezdrze, Gminy Ryn i Gminy Węgorzewo oraz Miasta Giżycko, Gminy Mikołajki, Miasta 
Mrągowo, Gminy Mrągowo, Gminy Orzysz, Gminy Pisz, Gminy Ruciane-Nida. 



rozwoju, w konsekwencji prowadząc do wykreowania trwałej koalicji na rzecz rozwoju obszaru działania 
Związku Stowarzyszeń LGD9 i Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” (ten sam obszar 
działania). 

 Rezultatem aktywności reprezentantów trzech sektorów: samorządowego, pozarządowego  
i gospodarczego, podczas pracy nad strategią, będzie grupowe autorstwo wypracowanych rozwiązań. 
Lokalna Strategia Rozwoju powstanie przy wykorzystaniu metod umożliwiających liczny udział 
mieszkańców obszaru działania Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz Stowarzyszenia LGR "Wielkie 
Jeziora Mazurskie" w procesie tworzenia strategii. Włączenie się mieszkańców w pracę nad LSR stanie 
się niezbędne w zakresie podejmowanych działań określających wspólne wartości, problemy, potrzeby  
i aspiracje. W procesie tworzenia strategii zostaną wykorzystane następujące metody konsultacji 
społecznych: 1) sondaże społeczne, 2) spotkania informacyjno-konsultacyjne 3) grupa robocza 
ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, 4) punkt informacyjno-konsultacyjny, 5) posiedzenia organów 
władzy Stowarzyszeń.  

Sondaże społeczne - Sondaż społeczny zostanie przeprowadzony dwukrotnie. Podczas pierwszego 
sondażu, który miał miejsce w maju i czerwcu 2015 r. wykorzystano ankietę skierowaną do 
przedstawicieli wszystkich trzech sektorów życia społeczno-gospodarczego subregionu. Za drugim 
razem do konsultacji społecznych zostanie wykorzystana karta projektów. Pierwszy sondaż społeczny 
przeprowadzono w celu uzyskania opinii mieszkańców na temat subregionu, warunków życia, 
problemów społecznych, proponowanych kierunków zmian. W sondażu przeprowadzonym na zlecenie 
LGD9 udział wzięło 150 przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Wyniki 
ankiet przedstawiono w jednolitym dokumencie pt. ,,Diagnoza problemów w funkcjonowaniu rozwoju  
i warunków sukcesu współpracy 3 sektorów życia społeczno – gospodarczego na terenie gmin 
północnego obszaru WJM, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z zastosowaniem 
triangulacji źródeł i metod badawczych”. Dokument ten zostanie wykorzystany w opracowaniu analizy 
SWOT obszaru działania LGD. Drugi sondaż społeczny zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem 
do określenia przedsięwzięć i operacji, jakie zostaną zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju. Sondaż 
ten zostanie przeprowadzony w formie kart projektów, o wypełnienie których zostaną poproszeni 
przedstawiciele wszystkich sektorów i grup społecznych. Analiza wypełnionych kart projektów zostanie 
wykorzystana do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju.  

Dodatkowo do opracowania LSR na lata 2014 – 2020 zostaną wykorzystane dokumenty będące  
w posiadaniu Związku Stowarzyszeń LGD9 tj.: ,,Badanie i analiza środowiska przyrodniczego, 
waloryzacja lokalnej roślinności, drzew i krzewów oraz zasobów kulturowych obszaru LGD9” oraz 
,,Analiza potencjału społeczno-gospodarczego i kulturowego oraz koncepcja rozwoju gospodarczego 
obszaru LGD9 na lata 2014 -2020; 

oraz Stowarzyszenia LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” tj. Badanie stanu i możliwości rozwoju sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”” ; „Diagnoza stanu  
i możliwości rozwoju sektora rybackiego na obszarze LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” - wskaźnik 
rybackości”; „Raport z oceny stanu środowiska naturalnego w kontekście rozwoju sektora rybackiego 
oraz potencjału sektora rolniczego obszaru LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” i Ewaluacja wdrażania 
LSROR na obszarze LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Wszystkie dokumenty opracowane zostały przez 
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie. 

W trakcie prac nad przygotowaniem LSR zostaną przeprowadzone we wszystkich gminach spotkania 
informacyjno-konsultacyjne, służące upowszechnianiu informacji o LGD i podejściu Leader, 
identyfikacji oczekiwań mieszkańców co do kierunków rozwoju obszarów wiejskich.   Koncepcja rozwoju 
lokalnego obszaru LSR (charakterystyka obszaru i jego spójności oraz plan włączenia społeczności 
lokalnej w przygotowanie LSR). W ramach spotkań (min. jedno w każdej gminie) zostaną opracowane 
następujące zagadnienia:  



1.     Koncepcja rozwoju lokalnego obszaru LSR (charakterystyka obszaru i jego spójności oraz plan  
        włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR). 
2.    Diagnoza obszaru, analiza SWOT. 
3.    Zdefiniowanie problemów, opracowanie celów, wskaźników, kryteriów. 
4.    Plan komunikacji, procedury ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR. 
5.    Podsumowanie warsztatów strategicznych. 
 

 W celu usprawnienia procesu przygotowania i konsultacji zapisów w LSR zostanie powołana 
grupa robocza ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. Grupa będzie pracować pod kierownictwem  
5 – osobowego zespołu specjalistów. Moderatorem grupy będzie zewnętrzny konsultant. W pierwszym 
spotkaniu grupy będą uczestniczyć członkowie obu Zarządów Stowarzyszeń, pracownicy biur oraz 
zespół redakcyjny. Podczas kolejnych spotkań grupy roboczej zostanie dokonana identyfikacja i analiza 
lokalnych zasobów oraz sporządzona analiza SWOT, zdefiniowaną zostaną także cele LSR.  

 Na pierwszym spotkaniu grupy roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, zostanie dokonany 
przegląd przygotowanych do strategii materiałów, zostaną także przedstawione propozycje 
przedsięwzięć i operacji.  

 W okresie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju funkcjonować będzie kilka punktów 
informacyjno-konsultacyjnych zlokalizowanych w siedzibach LGD9 oraz LGR w Węgorzewie  
i w Centrum Edukacji i Promocji w Wilkasach oraz w budynkach urzędów gmin wchodzących w skład 
LGD. Punkty będą prowadzone przez przeszkolonych w tym celu pracowników LGD9 oraz LGR   
i pracowników urzędów. Punkty pozostaną otwarte dla osób zainteresowanych rozwojem obszarów 
wiejskich oraz zgłaszających własne pomysły na przedsięwzięcia i operacje planowane do realizacji  
w ramach LSR.  

 Posiedzenia organów władzy Stowarzyszenia - bezpośrednią kontrolę nad opracowaniem 
Lokalnej Strategii Rozwoju pełnić będzie Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 i pracownicy biura. 
Decyzje związane  z głównymi kierunkami LSR oraz kształtem organu decyzyjnego będą podejmowane 
przez Walne Zgromadzenie Członków  Związku Stowarzyszeń LGD9, do czasu przekazania LSR 
Stowarzyszeniu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

Z uwagi na to, że Związek Stowarzyszeń LGD9 nie ma odpowiedniej formy prawnej, aby realizować 
opracowaną LSR (mogą to robić tylko stowarzyszenia, a związki stowarzyszeń i fundacje są 
wyłączone), opracowana przez obie grupy strategia będzie złożona do konkursu przez Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 przystąpi do 
Stowarzyszenia LGR WJM, aby swoim doświadczeniem wspierać LGD we wdrażaniu strategii. 
Docelowo zostanie utworzone również biuro, w którym zaangażowani zostaną pracownicy Związku 
Stowarzyszeń LGD9 posiadający m.in. kilkuletnie doświadczenie we wdrażaniu LSR realizowanej przy 
wsparciu finansowym PROW  2007-2014. 

Wszystkie działania informacyjno – promocyjne związane z realizacją planu włączenia społeczności 
zostaną oznakowane zgodnie z projektem Księgi wizualizacji znaku PROW na lata 2014 – 2020. 

 

 


