Załącznik nr 6

1. Opis procesu przygotowania LSR
[Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej]
Dokument zostanie wypracowany przy aktywnym udziale mieszkańców w procesie jego tworzenia.
W celu zapewnienia oddolnego charakteru LSR w trakcie prac nad LSR stosowane będą zróżnicowane metody angażowania
społeczności lokalnej oraz następujące narzędzia komunikacyjne:
1. Spotkania konsultacyjno-warsztatowe z mieszkańcami – planuje się przeprowadzenie po 1 spotkaniu na terenie każdej gminy
członkowskiej. Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostaną przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, jst. oraz
mieszkańcy obszaru. Spotkania przeprowadzane będą w celu uzyskania informacji o aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej
obszaru. Poświęcone będą w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru (w tym analizie słabych i mocnych
stron obszaru, szans i zagrożeń), a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz
planowanych działań, określających kierunki wsparcia i założenia rozwoju obszaru jakie zostaną uwzględnione w Lokalnej Strategii
Rozwoju. Na spotkaniach wspólnie z mieszkańcami omawiane będą zagadnienia związane z innowacyjnością, cyfryzacją,
środowiskiem i klimatem, zmianami demograficznymi oraz możliwościami wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
Środki przekazu: ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin, tzw. "okólniki" na wsiach, indywidualne zaproszenia mailowe,
strona www LGD i urzędów gmin, fanpage LGD.
2. Ankiety - ankietyzacja mieszkańców - ankiety sporządzone w celu określenia wizji obszaru, kluczowych kierunków rozwoju,
problemów występujących na obszarze, słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń, a także dające możliwość wskazania propozycji
konkretnych projektów i działań, które należałoby ująć w tworzonej LSR, skierowane do mieszkańców wszystkich gmin
członkowskich.
Środki przekazu: ankiety w wersji elektronicznej rozsyłane na dostępne adresy mailowe, ankiety umieszczone na stronie www LGD.
3. Arkusz pomysłu - Arkusz pomysłu zostanie udostępniony na stronie internetowej Stowarzyszenia „Solna Dolina”, zostanie również
przesłany radnym rad gmin członkowskich do biur rady. Arkusz pozwoli na określenie wstępnego zakresu planowanych przez
mieszkańców projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich oraz wskaże najważniejsze potrzeby i niezbędne
kierunki działania przy budowie LSR.
Przez cały okres prac nad LSR funkcjonował będzie Zespół koordynacyjny LSR złożony z przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia
„Solna Dolina” i kierownika biura. Zespół na bieżąco koordynował będzie prace nad LSR. Do jego zadań należało będzie: zbieranie,
analiza i opracowywanie danych spływających z obszaru oraz wyznaczanie kierunków, celów i zadań związanych z tworzeniem
strategii. Zespół koordynacyjny LSR będzie w stałym kontakcie z przedstawicielami wszystkich sektorów społecznych biorących
czynny udział w tworzeniu LSR.
Realizując poszczególne metody angażowania społeczności lokalnej Stowarzyszenie „Solna Dolina” będzie na bieżąco informować i
rozpowszechniać informacje o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR

www.solnadolina.eu

3. Harmonogram

3.2 Miejscowość***

Lp.

3.1 Nazwa gminy

1.

Gmina Chodów

Chodów

26.07.2022 r

NIE

2.

Gmina Dąbie

Dąbie

20.07.2022 r

NIE

3.

Gmina Grzegorzew

Grzegorzew

22.07.2022 r

NIE

4.

Gmina Kłodawa

Kłodawa

28.07.2022 r

NIE
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3.3 Planowany termin spotkania

3.4 Spotkanie odbędzie się z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej
[TAK / NIE]
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5.

Gmina Olszówka

Olszówka

21.07.2022 r

NIE

6.

Gmina Przedecz

Przedecz

27.07.2022 r

NIE

*** jeżeli na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy możliwe jest jej określenie
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miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)
podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika
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