
 

 

Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu 
przygotowania LSR (załącznik nr 6 do wniosku) 

 

LSR LGD "Puszcza  Kozienicka" będzie zbudowana metodą partnersko-ekspercką; w jej tworzeniu 

będą uczestniczyć przedstawiciele społeczności lokalnej w osobach uznanych liderów, autorytetów 

formalnych i nieformalnych; liderzy społeczności lokalnej wspomagani będą przez ekspertów 

zewnętrznych; wówczas mogą zbudować strategię rozwoju odpowiadającą zarówno ich potrzebom i 

możliwościom, dzięki czemu taka LSR ma większe szanse realizacji.  

LSR będzie dynamicznie otwarta, tzn. będzie uwzględniać atuty obszaru oraz istniejące w otoczeniu, 

bądź dające się przewidzieć szanse. LSR będzie nawiązywać do istniejących: 

- strategii gmin wchodzących w skład obszaru LGD, 

- Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, 

- Strategii Rozwoju Kraju. 

Z naszych wieloletnich doświadczeń w budowaniu strategii wynikają następujące spostrzeżenia, które 

można wziąć pod uwagę przy tworzeniu LSR "Puszcza Kozienicka": 

Po pierwsze: sporządzenie listy liderów społeczności lokalnych – potencjalnych uczestników procesu 

tworzenia LSR;  maj 2022r. 

Po drugie: utworzenie kilkuosobowego zespołu (grupy inicjatywnej) reprezentującej wszystkie 

sektory, które wchodzą w skład partnerstwa (samorządy gmin, społeczność lokalną, prywatne 

podmioty gospodarcze). Grupa inicjatywna zajmowałaby się sprawami organizacyjnymi; maj  2022r. 

Po trzecie: wybranie lidera grupy inicjatywnej, na którym spoczywałaby główna odpowiedzialność za 

proces tworzenia LSR, w tym także zadanie organizowania spotkań grupy inicjatywnej, a następnie 

szerszego grona lokalnych liderów (byłoby to od 4 do 6 spotkań w szerszym gronie) oraz planowanie 

działań i przydzielanie zadań w procesie budowy strategii. maj - 2022r. 

Proces przygotowania LSR będzie opierał się na metodzie partycypacyjnej, z włączeniem 

mieszkańców obszaru do głównych etapów prac. Koordynacja prac nad przygotowaniem dokumentu 

strategicznego (LSR) będzie spoczywać na pracownikach LGD przy zewnętrznym wsparciu 

eksperckim. Strategia będzie opracowana zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami lokalnej społeczności 

oraz w oparciu o zapisy "Poradnika dla lokalnych grup działania”. Generalną zasadą będzie aktywny 

udział przedstawicieli różnych grup społecznych współpracujących z przedstawicielami LGD.                                                                      



Zakładane etapy pracy to:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Gromadzenie informacji do sporządzenia charakterystyki LGD – źródła pozyskania informacji to 

głównie analiza dokumentów zgromadzonych w biurze LGD, pozyskanych z urzędów gmin oraz 

przeprowadzenie badań (ankieta) wśród pracowników i członków LGD.              

                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Zaplanowanie działań zapewniających partycypacyjny charakter LSR. Opracowanie harmonogramu 

działań angażujących lokalne społeczności w proces opracowania LSR oraz przygotowanie narzędzi 

dokumentujących ten udział. Opracowanie założeń do włączenia lokalnych społeczności w proces 

realizacji LSR, ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji grup defaworyzowanych ze względu na 

dostęp do rynku pracy.       

 3. Gromadzenie informacji do sporządzenia diagnozy – opisu obszaru i ludności – źródło pozyskania 

informacji, to analiza dokumentów w biurze LGD, informacje pozyskane z urzędów gmin, dane 

statystyczne GUS. Istotnym elementem realizowanych prac w ramach tego etapu będzie pozyskanie 

informacji opinii i ocen od mieszkańców obszaru (wyniki badań przeprowadzonych wśród 

społeczności lokalnej z udziałem zidentyfikowanych grup defaworyzowanych), w tym także wśród 

członków LGD – zastosowane narzędzie to ankieta adresowana do: mieszkańców obszaru w tym do 

członków LGD, przedsiębiorców, młodzieży oraz działaczy społecznych.       

4. Przeprowadzenie analizy SWOT – na podstawie diagnozy i wyników badań zostanie opracowany 

projekt analizy SWOT wraz z wnioskami zawierającymi opis zidentyfikowanych problemów, który 

zostanie przeanalizowany i uzupełniony na spotkaniach z liderami w poszczególnych gminach.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5. Opracowanie celów i wskaźników, a także sposobu wyboru i oceny operacji oraz sposobu 

ustanowienia kryteriów wyboru. Wykorzystane tu zostaną dotychczasowe doświadczenia LGD oraz 

wskazówki zawarte w „Poradniku ...". Zostanie opisany sposób wyboru i oceny wniosków o 

przyznanie pomocy wraz z opisem procedur, regulaminów i kryteriów wyboru. Opracowanie 

procedur sposobu i wyboru oceny operacji oraz sposobu ustanawiania kryteriów wyboru, 

uwzględniając główne cechy takie jak: 

- innowacyjność, w tym definicja innowacyjności,  

- cyfryzacja pod kątem wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych do komunikacji 

poszczególnych sektorów społeczności jak i edukacji, 

- środowisko i klimat pod kątem ukierunkowania projektów w celu włączenia działań 

proekologicznych, 

- partnerstwo w realizacji LSR pod kątem uwzględnienia i wykorzystania w realizacji LSR, Dokumenty 

te będą stanowić załącznik do umowy ramowej.      



                                                                                                                                                                                                                                                           

6. Spotkanie warsztatowe z udziałem przedstawicieli LGD oraz eksperta zewnętrznego, którego celem 

będzie zdefiniowanie logiki interwencji w LSR, w tym spójności pomiędzy diagnozą, SWOT, celami, 

wskaźnikami i kryteriami  wyboru.                                                                       

 7.Przygotowanie planu działania tj. opracowanie harmonogramu osiągania poszczególnych 

wskaźników produktu oraz oszacowanie efektów wdrażania LSR z wyznaczeniem kamieni milowych.       

 

8. Opracowanie planu komunikacji – ustalenie celów komunikacji, działań komunikacyjnych, grup 

docelowych, środków przekazu oraz terminów i kosztów.             

                                                                                                                                                                                                                               

9.Przygotowanie opisu monitoringu i ewaluacji, czyli określenie zasad i procedur dokonywania 

ewaluacji oraz monitorowania, służące zbadaniu, czy LGD dobrze realizuje zadania wynikające z LSR.         

 

10.Opis innowacyjności i zintegrowania w zakresie, jaki LGD uzna za możliwy do realizacji. 

 W trakcie spotkań w gminach uczestnicy, którzy udostępnią swoje adresy e-mail zostaną włączeni do 

listy mailingowej, która będzie wykorzystywana do informowania o zakończonych i podejmowanych 

nowych pracach przy budowie LSR.  

Lokalna Strategia Rozwoju zostanie przygotowana   z wykorzystaniem zróżnicowanych środków 

komunikacji , w tym elektronicznej. 

W trakcie procesu budowy LSR funkcjonować będzie zakładka na stronie internetowej  LGD "Puszcza 

Kozienicka" pod nazwą  "Przygotowanie LSR na lata 2021-2027" , za  której pośrednictwem 

mieszkańcy obszaru będą informowani o przebiegu prac oraz będą mieli możliwość zgłaszania uwag, 

propozycji i ocen – za pomocą e-maila lub wiadomości na Messenger poprzez przesłanie uzupełnionej 

ankiety internetowej; 

- Wyznaczenie w biurze LGD punktu konsultacyjnego otwartego na kontakt indywidualny, który 

również umożliwi gromadzenie spostrzeżeń i wniosków związanych z analizą potrzeb i potencjału 

obszaru LSR. 

Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR będzie uwzględniało przedstawicielstwo 

sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców z uwzględnieniem grup 



defaworyzowanych (tzw. partycypacyjna diagnoza). Na postawie przeprowadzonych na spotkaniach 

ankiet, ale również tych, które napłyną do LGD drogą elektroniczną, czy też zostaną złożone w 

punkcie konsultacyjnym osobiście zostaną wyciągnięte wnioski. Wypracowane wnioski posłużą do 

wypracowania ostatecznego kształtu LSR. 

 Na każdym etapie spotkań/konsultacji dot. tworzenia LSR jego uczestnicy będą informowani o 

współfinansowaniu LSR ze  środków Europejskiego Funduszu Rolnego Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Harmonogram konsultacji społecznych na obszarze planowanym do 

objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  
„Puszcza Kozienicka”. 

 
 

L.
P 

NAZWA 
GMINY 

DATA GODZINA MIEJSCE 
SPOTKANIA 

PLANOWANY PROGRAM SPOTKANIA 

1 Grabów nad 
Pilicą 

17.05.2022r.  11.00 Budynek OSP 
ul. Przemysłowa 

6  
26-902 Grabów 

nad Pilicą  

1.Przywitanie, przedstawienie się 
moderatora i uczestników. 2. Zwięzła 

informacja o stanie prac nad budową LSR. 3. 
Dyskusja moderowana na temat potrzeb i 

oczekiwań mieszkańców, z wykorzystaniem 
wyników badań przeprowadzonych przez 

LGD na ten temat wśród społeczności 
lokalnej, młodzieży, przedsiębiorców oraz 
działaczy społecznych; pod koniec dyskusji 
prośba o wypełnienie ankiety (trzy pytania: 

a) jakich zmian oczekują mieszkańcy w 
Pani/a miejscowości/gminie w najbliższych 

3-4 latach? b) Jakie przedsięwzięcia, w 
których Pani/a zdaniem mieszkańcy chętnie 
by uczestniczyli, należałoby zaplanować w 

LSR? c) Jakie przedsięwzięcia Pan/i jest 
gotów/owa sam/a realizować przy wsparciu 

środkami UE 4. Dyskusja moderowana na 
temat silnych i słabych stron obszaru, a 
także szans i zagrożeń; na zakończenie 
dyskusji uczestnicy uzupełnią matrycę 
SWOT z wypełnionymi polami (po 3-5 

czynników zidentyfikowanych w wyniku 
przeprowadzonych przez LGD badań. 5. 
Zaproponowanie celu, celów ogólnych i 

szczegółowych LSR – poproszenie 
uczestników o opinie, które zostaną 

zanotowane i wykorzystane w pracach nad 
LSR. 6. Zwięzłe podsumowanie spotkania, 
podziękowanie uczestnikom i zaproszenie 
do dalszej współpracy przy budowie LSR 

2 Sieciechów 27.05.2022r.  15.00 Urząd Gminy 
Sieciechów  

ul. 11-go 
Listopada 2, 26-
922 Sieciechów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.Przywitanie, przedstawienie się 
moderatora i uczestników. 2. Zwięzła 

informacja o stanie prac nad budową LSR. 3. 
Dyskusja moderowana na temat potrzeb i 

oczekiwań mieszkańców, z wykorzystaniem 
wyników badań przeprowadzonych przez 



LGD na ten temat wśród społeczności 
lokalnej, młodzieży, przedsiębiorców oraz 
działaczy społecznych; pod koniec dyskusji 
prośba o wypełnienie ankiety (trzy pytania: 

a) jakich zmian oczekują mieszkańcy w 
Pani/a miejscowości/gminie w najbliższych 

3-4 latach? b) Jakie przedsięwzięcia, w 
których Pani/a zdaniem mieszkańcy chętnie 
by uczestniczyli, należałoby zaplanować w 

LSR? c) Jakie przedsięwzięcia Pan/i jest 
gotów/owa sam/a realizować przy wsparciu 

środkami UE 4. Dyskusja moderowana na 
temat silnych i słabych stron obszaru, a 
także szans i zagrożeń; na zakończenie 
dyskusji uczestnicy uzupełnią matrycę 
SWOT z wypełnionymi polami (po 3-5 

czynników zidentyfikowanych w wyniku 
przeprowadzonych przez LGD badań. 5. 
Zaproponowanie celu, celów ogólnych i 

szczegółowych LSR – poproszenie 
uczestników o opinie, które zostaną 

zanotowane i wykorzystane w pracach nad 
LSR. 6. Zwięzłe podsumowanie spotkania, 
podziękowanie uczestnikom i zaproszenie 
do dalszej współpracy przy budowie LSR 

3 Magnuszew 02.06.2022r.  10.00 Urząd Gminy 
Magnuszew  

ul. Saperów 24, 
26-910 

Magnuszew                     

1.Przywitanie, przedstawienie się 
moderatora i uczestników. 2. Zwięzła 

informacja o stanie prac nad budową LSR. 3. 
Dyskusja moderowana na temat potrzeb i 

oczekiwań mieszkańców, z wykorzystaniem 
wyników badań przeprowadzonych przez 

LGD na ten temat wśród społeczności 
lokalnej, młodzieży, przedsiębiorców oraz 
działaczy społecznych; pod koniec dyskusji 
prośba o wypełnienie ankiety (trzy pytania: 

a) jakich zmian oczekują mieszkańcy w 
Pani/a miejscowości/gminie w najbliższych 

3-4 latach? b) Jakie przedsięwzięcia, w 
których Pani/a zdaniem mieszkańcy chętnie 
by uczestniczyli, należałoby zaplanować w 

LSR? c) Jakie przedsięwzięcia Pan/i jest 
gotów/owa sam/a realizować przy wsparciu 

środkami UE 4. Dyskusja moderowana na 
temat silnych i słabych stron obszaru, a 
także szans i zagrożeń; na zakończenie 
dyskusji uczestnicy uzupełnią matrycę 
SWOT z wypełnionymi polami (po 3-5 



czynników zidentyfikowanych w wyniku 
przeprowadzonych przez LGD badań. 5. 
Zaproponowanie celu, celów ogólnych i 

szczegółowych LSR – poproszenie 
uczestników o opinie, które zostaną 

zanotowane i wykorzystane w pracach nad 
LSR. 6. Zwięzłe podsumowanie spotkania, 
podziękowanie uczestnikom i zaproszenie 
do dalszej współpracy przy budowie LSR 

4 Gniewoszów 07.06.2022r.  10.00 Urząd Gminy 
Gniewoszów  

ul. Lubelska 16, 
26-920 

Gniewoszów                   

1.Przywitanie, przedstawienie się 
moderatora i uczestników. 2. Zwięzła 

informacja o stanie prac nad budową LSR. 3. 
Dyskusja moderowana na temat potrzeb i 

oczekiwań mieszkańców, z wykorzystaniem 
wyników badań przeprowadzonych przez 

LGD na ten temat wśród społeczności 
lokalnej, młodzieży, przedsiębiorców oraz 
działaczy społecznych; pod koniec dyskusji 
prośba o wypełnienie ankiety (trzy pytania: 

a) jakich zmian oczekują mieszkańcy w 
Pani/a miejscowości/gminie w najbliższych 

3-4 latach? b) Jakie przedsięwzięcia, w 
których Pani/a zdaniem mieszkańcy chętnie 
by uczestniczyli, należałoby zaplanować w 

LSR? c) Jakie przedsięwzięcia Pan/i jest 
gotów/owa sam/a realizować przy wsparciu 

środkami UE 4. Dyskusja moderowana na 
temat silnych i słabych stron obszaru, a 
także szans i zagrożeń; na zakończenie 
dyskusji uczestnicy uzupełnią matrycę 
SWOT z wypełnionymi polami (po 3-5 

czynników zidentyfikowanych w wyniku 
przeprowadzonych przez LGD badań. 5. 
Zaproponowanie celu, celów ogólnych i 

szczegółowych LSR – poproszenie 
uczestników o opinie, które zostaną 

zanotowane i wykorzystane w pracach nad 
LSR. 6. Zwięzłe podsumowanie spotkania, 
podziękowanie uczestnikom i zaproszenie 
do dalszej współpracy przy budowie LSR 

5 Garbatka - 
Letnisko 

09.06.2022r.  12.00 Świetlica przy 
OSP  
ul. 

Kochanowskiego 
135, 

 26-930 
Garbatka - 

1.Przywitanie, przedstawienie się 
moderatora i uczestników. 2. Zwięzła 

informacja o stanie prac nad budową LSR. 3. 
Dyskusja moderowana na temat potrzeb i 

oczekiwań mieszkańców, z wykorzystaniem 
wyników badań przeprowadzonych przez 

LGD na ten temat wśród społeczności 



Letnisko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         lokalnej, młodzieży, przedsiębiorców oraz 
działaczy społecznych; pod koniec dyskusji 
prośba o wypełnienie ankiety (trzy pytania: 

a) jakich zmian oczekują mieszkańcy w 
Pani/a miejscowości/gminie w najbliższych 

3-4 latach? b) Jakie przedsięwzięcia, w 
których Pani/a zdaniem mieszkańcy chętnie 
by uczestniczyli, należałoby zaplanować w 

LSR? c) Jakie przedsięwzięcia Pan/i jest 
gotów/owa sam/a realizować przy wsparciu 

środkami UE 4. Dyskusja moderowana na 
temat silnych i słabych stron obszaru, a 
także szans i zagrożeń; na zakończenie 
dyskusji uczestnicy uzupełnią matrycę 
SWOT z wypełnionymi polami (po 3-5 

czynników zidentyfikowanych w wyniku 
przeprowadzonych przez LGD badań. 5. 
Zaproponowanie celu, celów ogólnych i 

szczegółowych LSR – poproszenie 
uczestników o opinie, które zostaną 

zanotowane i wykorzystane w pracach nad 
LSR. 6. Zwięzłe podsumowanie spotkania, 
podziękowanie uczestnikom i zaproszenie 
do dalszej współpracy przy budowie LSR 

6 Głowaczów 21.06.2022r.  10.00 Urząd Gminy 
Głowaczów  

ul. Rynek 35, 26-
903 Głowaczów                     

1.Przywitanie, przedstawienie się 
moderatora i uczestników. 2. Zwięzła 

informacja o stanie prac nad budową LSR. 3. 
Dyskusja moderowana na temat potrzeb i 

oczekiwań mieszkańców, z wykorzystaniem 
wyników badań przeprowadzonych przez 

LGD na ten temat wśród społeczności 
lokalnej, młodzieży, przedsiębiorców oraz 
działaczy społecznych; pod koniec dyskusji 
prośba o wypełnienie ankiety (trzy pytania: 

a) jakich zmian oczekują mieszkańcy w 
Pani/a miejscowości/gminie w najbliższych 

3-4 latach? b) Jakie przedsięwzięcia, w 
których Pani/a zdaniem mieszkańcy chętnie 
by uczestniczyli, należałoby zaplanować w 

LSR? c) Jakie przedsięwzięcia Pan/i jest 
gotów/owa sam/a realizować przy wsparciu 

środkami UE 4. Dyskusja moderowana na 
temat silnych i słabych stron obszaru, a 
także szans i zagrożeń; na zakończenie 
dyskusji uczestnicy uzupełnią matrycę 
SWOT z wypełnionymi polami (po 3-5 

czynników zidentyfikowanych w wyniku 



przeprowadzonych przez LGD badań. 5. 
Zaproponowanie celu, celów ogólnych i 

szczegółowych LSR – poproszenie 
uczestników o opinie, które zostaną 

zanotowane i wykorzystane w pracach nad 
LSR. 6. Zwięzłe podsumowanie spotkania, 
podziękowanie uczestnikom i zaproszenie 
do dalszej współpracy przy budowie LSR 

7 Kozienice 23.06.2022r.  11.00 Urząd Miejski w 
Kozienicach 

ul. Parkowa 5, 
26-900 

Kozienice 

1.Przywitanie, przedstawienie się 
moderatora i uczestników. 2. Zwięzła 

informacja o stanie prac nad budową LSR. 3. 
Dyskusja moderowana na temat potrzeb i 

oczekiwań mieszkańców, z wykorzystaniem 
wyników badań przeprowadzonych przez 

LGD na ten temat wśród społeczności 
lokalnej, młodzieży, przedsiębiorców oraz 
działaczy społecznych; pod koniec dyskusji 
prośba o wypełnienie ankiety (trzy pytania: 

a) jakich zmian oczekują mieszkańcy w 
Pani/a miejscowości/gminie w najbliższych 

3-4 latach? b) Jakie przedsięwzięcia, w 
których Pani/a zdaniem mieszkańcy chętnie 
by uczestniczyli, należałoby zaplanować w 

LSR? c) Jakie przedsięwzięcia Pan/i jest 
gotów/owa sam/a realizować przy wsparciu 

środkami UE 4. Dyskusja moderowana na 
temat silnych i słabych stron obszaru, a 
także szans i zagrożeń; na zakończenie 
dyskusji uczestnicy uzupełnią matrycę 
SWOT z wypełnionymi polami (po 3-5 

czynników zidentyfikowanych w wyniku 
przeprowadzonych przez LGD badań. 5. 
Zaproponowanie celu, celów ogólnych i 

szczegółowych LSR – poproszenie 
uczestników o opinie, które zostaną 

zanotowane i wykorzystane w pracach nad 
LSR. 6. Zwięzłe podsumowanie spotkania, 
podziękowanie uczestnikom i zaproszenie 
do dalszej współpracy przy budowie LSR 

 


