Załącznik nr 6

1. Opis procesu przygotowania LSR
[Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej]
Lokalna Strategia Rozwoju zostanie przygotowana z udziałem lokalnej społeczności, która będzie brała udział w konsultacjach
społecznych. W każdej gmninie odbędzie się co najmniej jedno spotkanie mające na celu analizę potrzeb rozwojowych i potencjału
danego obszaru a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych
działań.
Harmonogram przygotowania LSR:
- kampania informacyjna o rozpoczęciu prac nad LSR w internecie - strona www.lgdbarcja.pl, facebook, strony internetowe gmin
wchodzące w skład LGD
- badanie ankietowe dot. analizy SWOT i celów LSR. Ankiety w wersji elektronicznej oraz papierowej. Ankiety w wersji
elektronicznej zostaną zamieszczone na stronach internetowych LGD Barcja, gmin oraz profilach na facebooku. Zostaną również
przesłane drogą mailową do organizacji pozarządych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ośrodków Kultury. Ankiety papierowe skierowane
do seniorów i osób wykluczonych cyfrowo. Zostaną one rozpowszechnione poprzez koła seniorów i KGW (taka forma dotarcia do
mieszkańców obszaru podyktowana jest zmianami demograficznymi i starzeniem sie społeczeństwa).
- zestawienie wyników w formie raportu i przygotowanie materiałów na konsultacje.
- zamieszczenie informacji o terminach konsultacji na stronach gmin, LGD, facebook i plakatach oraz min. 50 zaproszeń mailowych.
- konsultacje społeczne - spotkania w gminach: Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel i Sępopol. W ramach konsultacji społecznych
przedstawiciele wszystkich sektorów wezmą udział w opracowaniu analizy SWOT oraz wypracują propozycję celów LSR.
Spotkania konsulatcyjne dla mieszkańców obszaru będą ukierunkowne m.in. na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia
LEADER tj. innowacyjność, cefryzacja, środowisko i klimat, partnerstwo oraz zmiany demograficzne.
Na spotkaniach omówione zostaną wyniki badania ankietowego, ponadto przeprowadzona zostanie analiza SWOT, mieszkańcy
przedstawią swoje problemy i potrzeby, określone zostaną grupy defaworyzowane. Z każdego spotkania powstanie notatka
zawierająca najważniejsze postulaty mieszkańców, które zostaną uwzględnione podczas tworzenia nowej LSR. Innowacyjną formą
tworzenia nowej startegii bedą ankiety skierowane do młodzieży, która bedzie miała możliwość przedstawienia swoich pomysłów i
problemów.
- zestawienie wyników w formie raportu i przygotowanie materiałów na spotkanie grupy roboczej
- spotkanie grupy roboczej w skład, której wejdzie min. 10 wybranych przedstawicieli wszystkich sektorów z obszaru 5 gmin. Sposób
rekrutacji do grupy roboczej- informacja na stronie internetowe www.lgdbacja.pl. Kolejność zgłoszeń z zaznaczeniem udziału
jednakowej liczby mieszkańców z każdej gminy. Ponadto informacja o grupie roboczej będzie przekazywana podczas konsultacji
społecznych z mieszkańcami. Grupa skupi się na dopracowaniu analizy SWOT i celów, oraz wypracują wstepną koncepcję Lokalnej
Strategii Rozwoju. Będzie miała również za zadanie zaopiniowanie procedur i kryteriów wyboru operacji.
- udostępnienie projektu LSR na stronie www.lgdbarcja.pl i wersji papierowej w siedzibie biura w celu umożliwienia mieszkańcom
wniesienia ewentualnych uwag i poprawek. Swoje uwagi mieszkańcy będą zgłaszać w formie mailowej, a także osobiście w
siedzibie LGD w godzinach pracy biura.
- spotkanie organów LGD w celu przedstawienia LSR i wniesienia ostatnich poprawek
- Przyjęcie LSR wraz z załącznikami i dokumentami towarzyszącymi przez Zarząd Stowarzyszenia.
Lokalna Strategia Rozwoju będzie opracowywana w opraciu o podręcznik tworzenia LSR i w partnerstwie z podmiotami działającymi
na obszarze Lokalnej Grupy Działania. Na stronie internetowej internetowej www.lgdbarcja.pl będą zamieszczone plan włączenia
spoleczności lokalnej, proces realizacji LSR oraz harmonogram. Wszelkie udostępniane informacje będą posiadały zapis o
współfinansowaniu LSR ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na
lata 2014-2020.
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