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Opis procesu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”  

na lata 2023 - 2027 
 

 

Opis procesu przygotowania LSR 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" w celu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadzi konsultacje 

społeczne obejmujące zorganizowanie po jednym spotkaniu w każdej z gmin planowanej do objęcia LSR. Spotkania będą poświęcone w szczególności 

analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LSR, celów strategii, w tym celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.  W 

procesie budowy Lokalnej Strategii Rozwoju uczestniczyć będą podmioty z trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Włączenie 

społeczności lokalnej będzie szczególnie wykorzystane w następujących etapach: 

- diagnozy partycypacyjnej 

- określenia celów i ich hierarchii, 

- poszukiwania rozwiązań stanowiących sposób realizacji strategii na etapie formułowania wskaźników, 

- identyfikacji grup docelowych Strategii.  
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LSR będzie tworzona wg następujących etapów: 

1. Gromadzenie wielopłaszczyznowego materiało dot. terenu obejmującego LGD (pozyskiwanie danych m.in. GUS, Wojewódzki Konserwator 

Przyrody, Powiatowe Urzędy Pracy). 

2. Ankieta identyfikująca potrzeby i oczekiwania mieszkańców obszaru, należących do trzech sektorów w formie elektronicznej (do wypelnienia on-line, 

zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz rozsyłana do członków) i tradycyjnej (wypełniana podczas warsztatów oraz dostępna w biurze 

LGS). Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w analizie SWOT oraz staną się  podstawą do określenia celów i wskaźników ujętych w LSR. 

3. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w każdej gminie wchodzącej w skład LGD w różnych formach:  

a) spotkania warsztatowe, praca nad zagadnieniami do LSR będzie odbywała się w grupach roboczych z podziałem na sektory, 

b) indywidualne konsultacje z mieszkańcami 

c) strona internetowa LGD: www.lesnakrainalgd.pl, zakładka "wsparcie przygotowawcze" 

Konsultacje społeczne będą prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych środków komunikacji, w tym komunikacji elektronicznej. LGD będzie 

prowadzić stronę internetową na potrzeby przygotowania LSR - zakładka na www.lesnakrainalgd.pl.  Efektem końcowym konsultacji społecznych będzie 

identyfikacja kluczowych problemów, określenie celów, oraz formułowanie wskaźników, ktre będą umieszczone w LSR. 

4. Podsumowanie wyników konsultacji i sformułowanie wniosków, które zostały wypracowane podczas wszystkich form konsultacji społecznych.   

Podczas konsultacji społecznych będą omawiane następujące zagadnienia: 

1. Prezentacja idei podejścia LEADER oraz obszaru LGD. Przedstawienie założeń programu LEADER, korzyści płynących z jego wdrażania dla  

lokalnej społeczności oraz działalności Stowarzyszenia. 

2. Identyfikacja potencjału obszaru oraz zasobów lokalnych - ankieta oraz praca warsztatowa w grupach z podziałem na sektory. 
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3. Identyfikacja problemów lokalnej społeczności - ankieta oraz praca warsztatowa w grupach z podziałem na sektory. 

4. Analiza celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dot. rezultatów oraz planowanych działań.  

5. Analiza potrzeb rozwojowych i rozwiązań istniejących problemów z uwzględnieniem: 

- innowacyjności 

- cyfryzacji 

- troski o klimat i środowisko 

- zmian demograficznych (wyludnienie obszarów wiejskich, starzenie się społeczeństwa) 

- partnerstw w realizacji LSR (współpraca różnych podmiotów w realizacji przedsięwzięć, tj. stowarzyszeń, parafii, instytucji kultury, gmin, 

przedsiębiorców) 

Planowanie projektów do realizacji w ramach LSR będących odpowiedzią na zidentyfikowane problemy, praca w grupach z podziałem na sektory, 

prezentacja wyników prac. 

6. Przedstawienie dalszych etapów prac nad Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD. 

LSR współfinansowana będzie w szczególności ze środków europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , a także z środków 

Europejskiego Funduszu społecznego (formuła bezpośrednia) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (formuła pośrednia).  

 

Adres strony internetowej na potrzeby przygotowania LSR: www.lesnakrainalgd.pl 

          
             

http://www.lesnakrainalgd.pl/
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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. Pyskowice Pyskowice 01.09.2022 NIE 

2. Pilchowice Pilchowice 31.08.2022 NIE 

3. Rudziniec Rudziniec 30.08.2022 NIE 

4. Sośnicowice Sośnicowice 02.09.2022 NIE 

5. Toszek Toszek 07.09.2022 NIE 

6. Wielowieś Wielowieś 07.09.2022 NIE 

7. Ciasna Ciasna 08.09.2022 NIE 

8. Herby Herby 24.08.2022 NIE 

9. Kochanowice Kochanowice 05.09.2022 NIE 
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10 Koszęcin Koszęcin 24.08.2022 NIE 

11 Pawonków Pawonków 13.09.2022 NIE 

12. Kalety Kalety 22.08.2022 NIE 

13. Miasteczko Śląskie Miasteczko Śląskie 23.08.2022 NIE 

14. Krupski Młyn Krupski Młyn 29.08.2022 NIE 

15. Tworóg Tworóg 29.08.2022 NIE 

16. Zbrosławice Zbrosławice 06.09.2022 NIE 


