
OPIS PROCESU TWORZENIA LSR 

Celem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w związku  

z pozyskaniem wsparcia przygotowawczego będzie stworzenie zintegrowanej  

i międzysektorowej lokalnej strategii rozwoju, która powstanie w trakcie oddolnego procesu 

uwzględniającego lokalne potrzeby i potencjał.  

W przygotowywanie strategii będą aktywnie zaangażowani przedstawiciele głównych 

sektorów życia społeczno-gospodarczego (sektor społeczny, gospodarczy, publiczny), w tym 

mieszkańcy obszaru. Zakłada się wykorzystanie w tym celu spotkań bezpośrednich, a także 

zdalnych z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu. (PLAN WŁĄCZENIA 

SPOŁECZNOŚCI)  

W trakcie prac nad strategią wykorzystane zostaną dokumenty strategiczne województwa, 

powiatów, gmin oraz  wiele innych opracowań i dokumentów przygotowanych w oparciu o 

opinie społeczne, związanych z zarządzaniem strategicznym w gminach i powiatach 

subregionu. 

W w przygotowanie strategii zaangażowani zostaną zarówno członkowie Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, jak i lokalna społeczność, a przede 

wszystkim Grupa Robocza ds. opracowania LSR.  

Grupę Roboczą ds. opracowania LSR będą tworzyć przedstawiciele wszystkich trzech 

sektorów życia społeczno-gospodarczego. W pracach zespołu uczestniczyć będą 

reprezentanci wszystkich gmin, przedstawiciele grup defaworyzowanych, a także zwykli 

mieszkańcy. 

Bezpośrednia praca związaną z przygotowaniem LSR zostanie wykonana przez Zespół 

Redakcyjny, który zostanie powołany przez Zarząd LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

Będzie on składał się z pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie 

Jeziora Mazurskie”, Prezesa oraz eksperta zewnętrznego.  

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 innowacyjnych,  a zarazem 

możliwych do zaimplementowania w naszym subregionie. Działania Zespołu będą 

ukierunkowane na zagadnienia dotyczące nie tylko innowacyjności, ale również cyfryzacji, 

środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się 

społeczeństwa oraz wyludniania obszaru, partnerstwa w realizacji LSR, w szczególności 

poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów. 

Główne kierunki i cele wypracowane przez Zespół Redakcyjny, Grupę Roboczą ds. 

opracowania LSR oraz członków Zarządu będą przedstawiane do konsultacji pozostałym 

członkom Stowarzyszenia, a także szerokiemu gronu mieszkańców obszaru objętego LSR, w 

tym przedstawicielom reprezentującym grupy osób wykluczonych społecznie oraz młodzieży. 

Procedura taka pozwoli skonfrontować różne spojrzenia i poglądy na temat sytuacji  

i pożądanych kierunków rozwoju subregionu. Uzgodnienie priorytetów, celów i zadań 

strategicznych będą osiągane na zasadzie konsensusu, co posłuży budowaniu płaszczyzny 

współpracy partnerskiej podmiotów lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju,  

w konsekwencji prowadząc do zbudowania trwałej koalicji. 

Rezultatem prac reprezentantów trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego, 

podczas pracy nad strategią, będzie grupowe autorstwo wypracowanych rozwiązań. Lokalna 



Strategia Rozwoju powstanie przy wykorzystaniu metod umożliwiających liczny udział 

mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora 

Mazurskie" w procesie tworzenia strategii. Włączenie się mieszkańców  

w pracę nad LSR jest 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. opracowania LSR i podgrupy robocze 

4) konsultacje sektorowe,  

5) strona internetowa: www.mazurylgr.pl oraz fanpage Stowarzyszenia 

6) badanie ankietowe. 

 

W każdej zastosowanej metodzie konsultacji społecznej będą poruszane kluczowe kwestie 

m.in. innowacyjność, cyfryzację,  środowisko i klimat, zmiany demograficzne czy 

partnerstwo.  

 

OPIS METOD ANGAŻOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W 

PRZYGOTOWANIE LSR  

W każdym z kluczowych etapów przygotowania LSR wykorzystane zostaną różnorodne 

partycypacyjne metody konsultacji społecznych. 

I Etap definiowania potrzeb i problemów (tzw. partycypacyjna diagnoza) 

I.1. Sondaż społeczny 

Sondaż społeczny – przeprowadzony w celu uzyskania opinii mieszkańców dotyczących 

warunków życia, problemów społecznych, proponowanych kierunków zmian. Podczas 

sondażu wykorzystana zostanie ankietę skierowaną do losowo wybranej próby 150 

przedstawicieli wszystkich trzech sektorów życia społeczno-gospodarczego subregionu,  

a także spotkanie fokusowe, na które zaproszeni zostaną przedstawiciele wszystkich 

sektorów. 

I.2. Spotkania informacyjno – konsultacyjne  

W okresie od czerwca do września 2022r. zostaną przeprowadzone spotkania we wszystkich 

gminach członkowskich (9 spotkań), a zaproszeni na nie zostaną przedstawiciele wszystkich 

sektorów, w tym mieszkańcy obszaru LGD oraz osoby zainteresowane. Zaplanowano oprócz 

spotkań bezpośrednich również spotkania online z wykorzystaniem platformy ZOOM, która 

posiada LGD. 

I.3. Konsultacje sektorowe 

Mając na względzie możliwie jak najszerszy udział w pracach nad strategią przedstawicieli 

różnych grup przeprowadzone zostaną konsultacje sektorowe. LGD planuje wspierać 

słabszych członków społeczności lokalnej, stymulować potencjalnych beneficjentów poprzez 

działania w ramach funkcjonowania, nabywania umiejętności i aktywizacji.  

I. 4. Strona internetowa: www.mazurylgr.pl oraz Fanpage Stowarzyszenia 

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgr.pl/


Na stronie internetowej oraz Fanpage’u Stowarzyszenia osoby zainteresowane informowane 

będą o podejmowanych działaniach, postępie prac związanych z opracowywaniem Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Każda informacja związana z pracami nad LSR będzie zawierała 

adnotacje o możliwości zgłaszania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

bezpośrednio w punktach konsultacyjno – informacyjnych. 

I. 5. Badanie ankietowe 

Badanie ankietowe przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem papierowej i elektronicznej 

wersji kwestionariusza ankiety, co umożliwi w sposób partycypacyjny pozyskiwanie 

informacji od społeczności. Ankieta zamieszczona na stronie internetowej www.mazurylgr.pl, 

co zapewni szeroką dostępność dla wszystkich zainteresowanych.  

Ponadto przedstawiciele wszystkich sektorów i grup społecznych ze wszystkich gmin zostaną 

poproszeni o wypełnienie ankiety dotyczącej najważniejszych działań, które powinny być 

uwzględnione w LSR. Równocześnie od ww. podmiotów zbierane będą „karty projektu” 

(tzw. Fiszki projektowe).  

Efektem realizacji tego etapu będzie diagnoza obszaru LGD, analiza SWOT oraz 

wstępna wersja celów Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

II. Etap określania celów i ustalania ich hierarchii 

II.1. Spotkania informacyjno – konsultacyjne (opis I.2) 

II.2. Konsultacje sektorowe (opis I.3) 

II.3. Badanie ankietowe (opis I.5) 

II.4. Strona internetowa: www.mazurylgr.pl oraz Fanpage Stowarzyszenia (opis I.4) 

II.5. Grupa robocza ds. Lokalnej Strategii Rozwoju 

W celu usprawnienia procesu przygotowania i konsultacji zapisów w LSR zostanie powołana 

Grupa Robocza ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. W skład grupy wejdą przedstawiciele 

sektora publicznego, gospodarczego, społecznego z każdej z 9 gmin i 2 powiatów, będących 

członkami LGD, członkowie Zarządu.  

Efektem realizacji tego etapu będzie określenie celów ogólnych, szczegółowych oraz 

przedsięwzięć zawartych w LSR. 

 

III. Etap poszukiwania rozwiązań stanowiących sposoby realizacji strategii 

III.1. Spotkania informacyjno – konsultacyjne (opis I.2) 

III.2. Konsultacje sektorowe (opis I.3) 

III.3. Badanie ankietowe (opis I.5) 

III.4. Strona internetowa: www.mazurylgr.pl oraz Fanpage Stowarzyszenia (opis I.4) 

III.5. Grupa robocza ds. Lokalnej Strategii Rozwoju (opis II.5) 

Efektem realizacji tego etapu będzie  zidentyfikowanie działań i ich przyporządkowanie 

do poszczególnych przedsięwzięć. 

 

IV. Etap formułowania wskaźników realizacji LSR 

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgr.pl/


IV.1. Spotkania informacyjno – konsultacyjne (opis I.2) 

IV.2. Konsultacje sektorowe (opis I.3) 

IV.3. Badanie ankietowe (opis I.4) 

IV.4. Strona internetowa: www.mazurylgr.pl oraz Fanpage Stowarzyszenia (opis I.4) 

IV.5. Punkty informacyjno – konsultacyjne (opis I.6) 

IV.6. Grupa robocza ds. Lokalnej Strategii Rozwoju (opis II.6) 

Efektem realizacji tego etapu jest określenie wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

V. Etap identyfikacji grup docelowych LSR 

V.1. Sondaż społeczny (opis I.1) 

V.2. Spotkania informacyjno – konsultacyjne (opis I.2) 

V.3. Konsultacje sektorowe (opis I.3) 

V.4. Badanie ankietowe (opis I.4) 

V.5. Strona internetowa: www.mazurylgr.pl oraz Fanpage Stowarzyszenia (opis I.4) 

 

Efektem realizacji tego etapu jest określenie grup docelowych Lokalnej Strategii 

Rozwoju,  

 

Wnioski i uwagi z poszczególnych etapów prac nad Lokalną Strategią Rozwoju będą 

analizowane przez powołaną grupę roboczą ds. Lokalnej Strategii Rozwoju za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. Wnioski analizowane były również przez Zespół redakcyjny oraz 

członków Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

Na każdym etapie zaplanowano dużą różnorodność działań i metod partycypacji, co stanowi 

podstawę do opracowania racjonalnych, adekwatnych do potrzeb celów, a to z kolei 

przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. 

Opracowana LSR będzie współfinansowania w szczególności ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgr.pl/

