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Plan włączenia społeczności lokalne] w przygotowanie LSR
1. Opis procesu przygotowania LSR
[Opls planu całego procesuprzygotowania LSR. w tym wykorzystanle zróznlcowanych środków komunikacyl'. w tym elektron/cznej]

Lokalna Strategra Rozwoyu zostanle przygotowana z udzralem lokalne] spolecznoscl Konsultaqe spoleczne przeprowadzone beda na obszarze
planowanym do oblecla LSR Stowarzyszenla .SąSIedzl'
Odbęlee sle po ladnym spotkamu na obszarze kazdel z gmln planowanych do obyecla LSR Spotkanla poswlęcone beda w szaególnoścl
anallzle potrzeb rozwolowych r potencjalu danego obszaru. a takze celow strategn. w tym wymrernych celów końcowych dotyczących rezultatów
oraz odnosnych planowanych dzralan. o którym mowa w an 32 ust 1 lrt c . d rozporzadzenra Parlamentu Europeysklego l Rady lUEl 2021/1060 z
oma 24 08.2021r ustanawlalaoego wspolne przeplsy dotyczace Europejsklego Funduszu Rozwoyu Regronalnego. Europelsklego Funduszu
Spolecznego Flus Funduszu Spolności Funduszu na rzecz Sprawledllwel Translorrnacil l Europelsklego Funduszu Morsklego. Rybacklego l

Akwakultury. a takze przeplsy rrnansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu. Mlgraql l lntegrac... Funduszu
Bezpleczerlstwa Wewnętrznego l lnstrumentu Wsparcla Flnansowegp na rzecz Zarządzanla Granlcaml r Polrtykl leowey
Angażowanle spolecznoscr lokalne] w przygolowanle LSR na etapre delrnlowanla potrzeb I problemow bedzle uwzglednralo przedstawtclelstwo
wszystklch trzech sektorów. na ktorych oparle lest dzlalanle LGD. tl sektora spclecznego. gospodarczego r publlcznegb Takl udzlal szeroklego
spektrum podmrotow pozwoll yuz na przyszlosc w ksztaltowanru reprezentatywnos'c'trólseklorowośm Lokalne; Strategu Rozwolu
Metoda angazowanla spolecznoscl lokalne] w przygotowanle LSR na etaple okreslanla celów l ustalanla lch nrerarchn beda badanla ankletowe
Konsultaqe spoleczne sluzyc beda dehnlowamu potrzeb l problemow. poszuklwanlu rozwlazan. stanowracych sposoby realrzacll strategn.
tormulowanru wskażnlków reallzacn LSR oraz ldentyfikaqr grup docelowych strateglr Udzlal lokalną spolecznoscl w przygotowanlu LSR. w tym
przeprowadzeme konsultaclr spolecznych obelrnuyacych zorganlzowanle co nalmnlejyednego spotkanla. na obszame kazdey z grmn planowane] do
oblecla LSR. bedą pos'Wlecone w szczególnoscl przygotowanlu anallzy potrzeb rozwolowycn l potenclalu danego obszaru. a takze celów strategli
w tym wymrernychcelów koncowych dotyczacych rezultatów oraz odnosnych planowanych dzlalan' Proces tworzenla LSR będzle uklerunkowany
na Zagadnlema dotyczące glownych cech podeys'cla LEADER. w szaegolnośm na zagadnrenla okreslone w 53 ust 2 pkt A)
rozporządzenlamledzy lnnyml
- innowacyynośc'
~ cyfryzacje.
› srodowska t kllmat.
~ zmlany demograficzne [Opls zmlan demograhcznych z uwzglednlenlem slarzema sle spoleqenstwa oraz wyludnienla]
~ partnerstwo w realrzacji LSR [Opis partnerstwa w reallzacll LSR. w szczegolnoscr poprzez wspolna reallzaqę przedslewzrec' . projektów]
Kazde spotkanle belee odeWlednlo nagłośnlone Stowarzyszenie ..Sąsledzl" o planowanym spotkaniu polnformuye lokalna spolecznosc
poprzez stronę lnternetowa LGD, strony lnternetowe gmln czlonkowsklch, artykul w gazecre lokalnej o zaslegu powralowym. dyslrybuqe plakatów
w ronnacle A3 na calym obszarze obyetym LSR (co naymnle, po 20 plakatow na kazda gmlnę członkowską). Kazdy rodzal rnlorrnowanla o
konsultaqachspolerxnych będzre zawreral odeslanle o otrzymanej pomocy z EFRROW
Szczegolowe etapy procesu przygotowanla LSR-
l Etap deńnlowanla potrzeb l problemow (tzw panycypacylna dlagnoza) W prace na omananym etaple zostaną zaangazowanl. na równych
zasadach l przy w mlarę mozllwoscl zachowanych proporqach. plzedstawiclele wszystkrch sektorów. na ktorych oparte lest dzlalanle LGD. tl
przedstawmlele sektora spolecznego publlcznego. gospodarczego l mleszkanców Zastosowane zostana nastepujące metody.
1 Anallza danych zastanyoh. zawleralących lnlormaqe o zasobach obszaru warunkach do rozwolu przedsiębloraos'cl. strukturze lokalne]
społecznoścrproblemach rynku pracy czy potenqalrlych grupach detaworyzowanych. Analiza w oparcru o dokumenty wlasne. badanra. publlkacje
oraz dane GUS PUP. GOPS. MOPS. PCPR MODR, pozwoli okreslic potencjal oraz wstepnre zdennlowac problemy obszaru planowanego do
obyecla LSR
2 Ogólnodostępne moderowane spotkanla lrllormacylnmkansultacyyne(co najmnley jednego spotkanla. na obszarze kazde] z gmln planowana] do
objecla LSR) Spotkanra te pośwlecone beda w szczegolnoscl anallzle mocnych l slabych stron. szans . zagrozen Wnloskl z lych konsultaql
zostanąwykorzystane podczas formulowama celów l przedslewzrec'
3 Warsztaty zespolu roboczego ds LSR
4 Konsultacye rndywldualnew blurze LGD co najmnlel dwa dm w lygodnru. (] w wtorek i pialek w godzrnach od 8 00 do 12 co. co umozIIWl udzlal
wszystklch zalnleresowanych mreszkancow w procesre opracowywanla strategn
Il. Etap określanla celów r ustalanla lch hrerarchu Metody angazowanla spolecznosc. lokalne,
w przygotowanle LSR na tym etaple to 1 Badanla ankletowe
al elektroniane z wykorzystaniem lnnowacyynel metody zbrerama l anallzy danych które zarmeszczone zostana na strome lnternetowej LGD oraz
stronach lnternetowych gmln członkowsklch.
b) paplerowe. które będą zblerane za pomoca ankletowych skrzynek podawczych wyslawlonycnw urzędach gmln oraz blulze Stowarzyszenla. co
zapewni udzial spolecznoscr wykluczonel cyfrowo w opracowanlu LSR
2 Warsztaty zespolu roboczego ds LSR
& Konsultacye IndleduaIne w blurze LGD co nayrnnrey dwa dm w tygodnlu. co umozllwl udzral wszystkrch zarnteresowanych mreszkancow w
procesle opracowywanra strategn
III Etap poszukrwama rozwlazan. stanowlacych sposoby reallzaql LSR
l Badanla ankretowe onllne w lorrnre „bazy pomyslow wsród przedslębrorcow dzlalalących na terenle gmln obszaru LSR oraz pozostalych
przedstawlclelr wszystkrch sektorów Badama te będą mraly na celu zebranle propozyql przedslęwzlec' l operach. będa sluzyly poszukrwanru
rozwiazan slanoWlącycn sposoby reallzacll Lokalney Strateg" Rozwolu
2 Badanie fokusowe
3 Warsztaty zespolu roboczego ds LSR
4 Konsultacle rndywrdualnew blurze LGD co naymmey dwa dm w tygodnru co umozllwl udzlal wszystklch zalnteresowanych mleszkancow w
procesle opracowywanra strategn
lv Etap lcnnulowanra wskaźnlkow reallzacll LSR
1 Konsultaqe spoleczne onllne
: Warsztaty zespolu roboczego ds LSR
3 Konsultacle lndledualne w blulze LGD co nalmnlei dwa am w tygodnlu. co umozllWl udzlal wszystklch zalnleresowanycn mleszkańców w
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V Etap identyfikacii grup doceiowych strategii
1 Konsuitacie sooieczne online
2 Warsztaty zespołu roboczego ds LSR
3 Konsuitaqe indywiduaine w biurze LGD co naimnlei dwa dni w tygodniu. co umozIIWi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w
proceSie opracowywania strategii
Prolekt Lokainei Strateg” Rozwoju będzie dostępny w biurze LGD oraz zostanie opublikowany na stronie LGD i poddany konsultacji społecznej
drogą eiektroniczną | bezpośrednią Zgioszone opinle I uwagi będa anaiizowane przez zespoi roboczy ds LSR. który przygotuie ostateczną wersie
LSR i zarekomenduie do zanierdzenia Wainemu Zgromadzeniu CzIonkow Uchwaię w sprawie zaIWierdzenia prqektu LSR pooeimie Walne
Zgromadzenie Czlonkow LGD
Przygotowywana LSR przeWioywana jest do wspónmansowania ze środków EFRROW

2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR www ICd-Sasiedzi oi

3. Harmonogram

3 4 Spotkanie odbędzie się z
wykorzystaniem środków

Lp. 3 1 Nazwa gminy 3 2 Miejscowość?" 3.3 PIanowany termin spotkania komunikacjielektronicznej
[TAK ( NIE]

1 Gmina Łomża Łomża 07 09.2022 NIE

2 Gmina Piątnica Piątnica Poduchowna 08.092022 NIE

3 Gmina Miastkowo Miastkowo 09.09.2022 NIE

4 Gmina Wizna Wizna 12 09 2022 NIE

5 Gmina Śniadowo Śniadowo 13.09.2022 NIE
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