
1. Opis procesu przygotowania LSR 

[Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w

tym elektronicznej]

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami LGD Ziemia Biłgorajska zostanie opracowana w

oparciu o rozbudowany proces partycypacji społecznej, dotyczący przedstawicieli sektorów publicznego,

społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców. 

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ziemia Biłgorajska powstanie w oparciu o metodę partycypacyjno-ekspercką

z wykorzystaniem tzw. trójkąta współpracy, która polega na wykorzystaniu trzech metod pracy nad strategią,

tj. eksperckiej, urzędniczej i partycypacyjnej. Metoda ekspercka polega na zaangażowaniu ekspertów, w

szczególności specjalistów ds. zarządzania strategicznego i rozwoju lokalnego, a także innowacyjności,

ochrony środowiska i zmian demograficznych. Metoda urzędnicza polega na wykorzystaniu wiedzy,

umiejętności i kwalifikacji pracowników instytucji samorządowych i publicznych (urzędy gmin tworzących

obszar Ziemia Biłgorajska, podległe im jednostki we wszystkich dziedzinach mających wpływ na rozwój

społeczności lokalnej i jakość życia mieszkańców). Jednak zasadniczą częścią całej metodologii jest metoda

partycypacyjna, polegająca na zaangażowaniu mieszkańców, wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i

kwalifikacji przedstawicieli społeczności lokalnej obszaru LGD Ziemia Biłgorajska (radnych, lokalnych liderów,

przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich, przedsiębiorców, mieszkańców).

Trójkąt współpracy to metoda włączania (partycypacji społecznej) przedstawicieli różnych środowisk

tworzących wspólnotę lokalną obszaru LGD Ziemi Biłgorajskiej do prac nad budową, wdrażaniem, ewaluacją i

aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Tak opracowany dokument strategiczny ma na celu włączenie społeczności lokalnych w proces

wypracowywania założeń strategii od etapu diagnozy, przez tworzenie analizy SWOT, identyfikację

problemów, potrzeb i celów po określenie harmonogramu i budżetu planowanej strategii. Istotnym

elementem dla tworzenia LSR jest określenie grup defaworyzowanych na obszarze objętym strategią, a także

po ich określeniu włączenie ich w planowanie strategicznych kierunków rozwoju.

W proces planowania LSR włączone zostaną również grupy robocze (I innowacyjność i cyfryzacja, II

Środowisko i klimat, III Zmiany demograficzne – wyludnianie się i starzenie społeczeństwa), składające się z

przedstawicieli organów LGD, jego członków oraz przedstawicieli społeczności lokalnej. Osoby te wezmą

udział w szkoleniach i warsztatach strategicznych, których celem będzie analiza materiału i wniosków

płynących ze spotkań gminnych, badań ankietowych, wywiadów grupowych. Dodatkowo w obszarze

działalności każdej grupy pojawią się zagadnienia związane z zakresem tematycznym i możliwością

uwzględnienia w strategii zagadnień i projektów z ww. obszarów tematycznych. 

W ramach grup roboczych funkcjonować będzie zespół redakcyjny, którego zadaniem będzie opracowanie

konkretnych elementów dokumentu strategii, które następnie zostaną poddane procesowi konsultacji

społecznych oraz docelowo dokumentu LSR. 

W biurze LGD funkcjonować będzie również punkt konsultacyjny, gdzie dostępne będą materiały i informacje

dotyczące prac nad strategią, założeń programu czy ankiety dla społeczności lokalnej. 

Biuro LGD prowadzić będzie również stronę internetową dotyczącą konsultacji społecznych elementów

dokumentu strategii wypracowanych w ramach opracowywania LSR. Na stronie tej pojawiać się będą kolejne

elementy dokumentu strategii wraz z informacją i formularzem umożliwiającym zgłaszanie uwag co do jego

kształtu. 

W procesie tworzenia strategii wykorzystane zostaną następujące metody konsultacji społecznych:

1) Spotkania informacyjne poświęcone analizie SWOT, analizie celów i kierunków rozwoju, wskazaniu

istotnych obszarów rozwoju (środowisko, cyfryzacja, zmiany demograficzne, partnerstwo na rzecz rozwoju) -

spotkania odbędą się w 13 gminach

2) Warsztaty zespołów roboczych ds. Lokalnej Strategii Rozwoju – I innowacyjność i cyfryzacja, II Środowisko

i klimat, III Zmiany demograficzne – wyludnianie się i starzenie społeczeństwa. Zespoły robocze dokonają

analizy materiału i wniosków płynących ze spotkań gminnych, badań ankietowych, wywiadów grupowych,

funkcjonowania punktu konsultacyjnego, aktywności organizacji pozarządowych, aktywizacji społecznej, w

tym grup defaworyzowanych. Obszar dotyczący partnerstwa na rzecz rozwoju i realizacji LSR, zostanie

potraktowany przekrojowo i uwzględniony jako obligatoryjny w pracach zespołów roboczych Terminy

spotkań zespołów roboczych: sierpień – wrzesień.

3) Wywiady grupowe z przedstawicielami grup i podmiotów istotnych z punktu widzenia tworzenia strategii -

przeprowadzone zostaną przynajmniej 3 zogniskowane wywiady grupowe, tzw. „focusy” z przedstawicielami

grup i podmiotów istotnych z punktu widzenia planowania strategii. 

a) Jeden z wywiadów przeprowadzony zostanie z reprezentantami Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodków

Pomocy Społecznej, a dotyczyć będzie zmian demograficznych w społeczeństwie i metod rozwiązań.

b) Drugi wywiad planowany jest z przedstawicielami działających na obszarze producentów i usługodawców

lokalnych, a będzie odnosił się do zagadnień związanych z możliwościami podniesienia poziomu

innowacyjności i ucyfrowienia. Planowane terminy – wrzesień.

c) Trzeci wywiad będzie dotykał kwestii środowiskowych i klimatycznych, skierowany zostanie do

przedstawicieli władz lokalnych, instytucji działających w obszarze ochrony środowiska i organizacji

prowadzących działalność w tym obszarze tematycznym. 

4. Badania ankietowe - będą miały na celu poznanie opinii i oczekiwań szerszej grupy mieszkańców obszaru

LGD. Ankieta służyć będzie identyfikacji atutów i barier rozwoju obszaru, preferowanych kierunków i celów

rozwoju, identyfikacji grup docelowych i defaworyzowanych oraz pomysłów na projekty i działania. 

5. Punkt konsultacyjny w biurze LGD Ziemia Biłgorajska będzie otwarty w godzinach pracy dla wszystkich

zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich oraz chcących zgłosić własne pomysły na przedsięwzięcia i

operacje planowane do realizacji w ramach LSR. W biurze dostępne będą ankiety, materiały umożliwiające

zgłoszenie własnej inicjatywy do LSR czy dotyczące prowadzonych konsultacji powstających części strategii

6. Akcja informacyjno-konsultacyjna za pośrednictwem strony internetowej- na stronie zamieszczane będą

harmonogram i na bieżąco informacje o planowanych spotkaniach ze społecznością lokalną, gdzie podane

będą dokładne terminy i miejsca oraz bieżące efekty prac nad strategią z możliwością zgłaszania uwag w

specjalnie utworzonej do tego celu zakładce „Konsultacje społeczne”. Konsultacje prowadzone będą w

sposób ciągły – w całym okresie opracowywania LSR, równolegle do realizowanych prac. Podczas konsultacji

wykorzystywane będą głównie narzędzia elektroniczne – konsultacje prowadzone będą poprzez dedykowany

mail oraz stronę internetową LGD, oficjalną stronę na portalu społecznościowym pod adresem:

www.facebook.com/ziemia.bilgorajska i w miarę możliwości organizacyjnych stron gmin członkowskich. 

Opisane powyżej metody i techniki prowadzenia konsultacji społecznych będą odbywały się w III kolejnych

etapach tworzenia LSR:

Etap I - Definiowanie potrzeb i problemów oraz określenie celów i kierunków rozwoju, próba identyfikacji

przedsięwzięć, przy uwzględnieniu wyniku ewaluacji poprzedniej strategii.

Etap II- Zasady realizacji LSR -  Przedsięwzięcia i budżet:

Etap III Formułowanie wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacja grup docelowych strategii
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2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  www.ziemiabilgorajska.pl

3. Harmonogram

3.1 Nazwa 

gminy

3.3 Planowany termin 

spotkania

3.4 Spotkanie odbędzie się z 

wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej 

[TAK / NIE]
Aleksandrów Aleksandrów 20.06.2022 TAK

Biłgoraj Bukowa 20.06.2022 TAK

Biszcza Biszcza 21.06.2022 TAK

Frampol Frampol 24.06.2022 TAK

Goraj Goraj 24.06.2022 TAK

Księżpol Księżpol 22.06.2022 TAK

Łukowa Łukowa 23.06.2022 TAK

Obsza Obsza 23.06.2022 TAK

Potok Górny Potok Górny 21.06.2022 TAK

TAK

Tarnogród Tarnogród 22.02.2022 TAK

3.2 

Miejscowość***

Tereszpol Tereszpol-Zaorenda 27.06.2022 TAK

Turobin Turobin 28.06.2022 TAK

Radecznica Radecznica 27.06.2022
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