
                                                                  
 
 

Spotkanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie 

Przygotowawcze” PROW na lata 2014-2020. II nabór wniosków. „Europejski Fundusz Rolny na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 
 

 

  Zaproszenie na konsultację społeczne dotyczące tworzenia nowej  Lokalnej Strategii 

Rozwoju „ Krainy Wielkiego Łuku Warty” na lata 2023-2027 w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich  

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” przeprowadziła cykl spotkań w 

formie konsultacji społecznych, mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców 

naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 Lokalna Strategia Rozwoju „Kraina Wielkiego Łuku Warty” zostanie wypracowana w oparciu 

o partnerstwo lokalne. Proces tworzenia LSR dąży do zagadnień dotyczących głównych cech 

podejścia LEADER a w szczególności na  innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, 

zmiany demograficzne, partnerstwo w realizacji LSR w szczególności poprzez wspólną 

realizację przedsięwzięć i projektów. Model ten określa się mianem partycypacyjnego, 

polegającego na zaangażowaniu w proces planowania strategicznego lokalnych liderów 

społecznych, publicznych, gospodarczych, rolników oraz mieszkańców. Partycypacyjny 

charakter LSR jest kluczowy w myśl założeń rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność , ma on bowiem być gwarantem rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego 

i kapitału społecznego, a zatem stanowi o najbardziej długofalowych jej efektach. W każdej 

gminie należącej do Lokalnej Grupy Działania zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, 

w których do udziału zaproszono lokalnych liderów,  sołtysów, radnych, przedstawicieli 

samorządu, ośrodków kultury, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, 

stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy 

zainteresowani rozwojem i przyszłością naszego obszaru. Konsultacje będą dotyczyły analizy 

mocnych i słabych stron, analizy zagrożeń i szans zewnętrznych obszaru(analiza 

SWOT)diagnozy obszaru, jego potrzeb, problemów oraz potencjału określenia celów Lokalnej 

Strategii Rozwoju identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów, Informacje 

zebrane podczas spotkań pozwalają na zaplanowanie działań, które w najwyższym stopniu 

przyczynią się do jakości życia mieszkańców naszego obszaru.  Dlatego, aby LSR odpowiadała 

na realne lokalne potrzeby przedstawimy wstępną  analizę SWOT do tworzenie nowej LSR na 

lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – II nabór. 
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Spotkanie odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 o godzinie 11,00  

w  Sali konferencyjnej biura LGD (ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków)   

. 

 
Harmonogram: 

11.00 Przywitanie. 

11.10-12.00 Omówienie prac związanych z tworzeniem LSR, w   tym koncepcji   

                     Smart Willage, Diagnoza obszaru i ludności. Analiza SWOT 

12.00-13.00 Określenie celów LSR i wskaźników realizacji LSR. 

17.40-18.00 Podsumowanie pracy, wnioski, pytania. Zakończenie spotkania. 

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy mieszkańców gminy, w tym samorządy lokalne, 

organizacje pozarządowe, KGW, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów a także 

wszystkich zainteresowanych rozwojem i przyszłością naszego obszaru jako partycypacyjny 

charakter procesu tworzenia nowej LSR która będzie szczególne ukierunkowana na 

zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, zmian demograficznych, wpływu zmian na 

klimat i środowisko oraz partnerstwa przy realizacji LSR w kontekście charakterystycznych 

zagadnień dla podejścia LEADER. Określenie celów i wskaźników LSR pozwoli lokalnym 

społecznościom na korzystanie ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem naszego LGD 

i realizację zaplanowanych w niej projektów.  

Razem tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju. 

 

Z materiałami będącymi przedmiotem konsultacji można zapoznać się na naszej stronie 

internetowej z zakładce wsparcie przygotowawcze. Uwagi prosimy kierować email na adres ; 

lgd@krainawaert.pl do dnia 7.12.2022r  

 

 

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z 

koordynatorami gminnymi lub z  biurem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (ul. 

Wieluńska 11, 98-320 Osjaków) do dnia 30 marca br. pod nr, telefonu 43 842 35 22 lub 531556629 

mailto:lgd@krainawaert.pl

