
Opis procesu przygotowania LSR 

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD „Mazurskie Morze” na okres 2021-2027 tworzona 

będzie z udziałem lokalnej społeczności, poprzez przeprowadzanie następujących działań 

o charakterze  konsultacji społecznych:                                                                                                                                                                                          

1) Zorganizowanie co najmniej jednego spotkania, na obszarze każdej z gmin planowanej do 

objęcia LSR. Spotkania te poświęcone będą w szczególności analizie potrzeb rozwojowych 

i potencjału danego obszaru. W wyniku dyskusji zdefiniowane zostaną propozycje określenia 

celów strategii, planowane do osiągnięcia rezultaty oraz proponowane działania, które 

prowadzić będą do skutecznej realizacji strategii. Zebrane zostaną również opinie uczestników 

spotkań w zakresie  mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru objętego LSR. W treści 

zaproszenia na spotkania, skierowanego do mieszkańców wskazane zostaną główne cechy 

podejścia LEADER nad którymi będziemy pracować przygotowując strategię, w tym m.in. 

innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo w realizacji 

LSR. Wnioski z poszczególnych spotkań będą spisywane w na ich zakończenie w formie 

podsumowania najważniejszych ustaleń ze spotkania. Po zakończeniu wszystkich spotkań, 

w celu uwzględnienia głosu mieszkańców przygotowane zostanie podsumowanie 

powtarzających się najczęściej ustaleń wypracowanych na spotkaniach. Podsumowanie to 

przedstawiać będzie zagadnienia w/g ich ważności dla mieszkańców (zebrane podsumowania 

z poszczególnych spotkań). Zagadnienia zawarte w tym podsumowaniu będą miały 

w największym zakresie wpływ na ostateczny kształt LSR.                                                                                                                                                                                           

2) Dokonanie analizy zebranych na spotkaniach informacji i przygotowanie pierwszego projektu 

Lokalnej Strategii Rozwoju. Analizy informacji oraz ich uporządkowania i opisania dokona zespół 

w skład którego wejdą przedstawiciele Zarządu LGD Mazurskie Morze, członkowie 

stowarzyszenia, pracownicy Biura, oraz mieszkańcy.                                                                                                          

3) Przedstawienie projektu LSR do konsultacji na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl (wraz 

z ankietą konsultacyjną, którą będzie można złożyć z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej). 

4) Analizowanie ankiet konsultacyjnych, opracowanie wniosków z ankiet, przygotowanie 

informacji zespołu opracowującego LSR o tym które zgłoszone uwagi zostały uwzględnione, 

a które nie.                                                                                                                                                    

5) Przedstawienie ostatecznej treści Lokalnej Strategii Rozwoju na stronie 

www.lgd.mazurskiemorze.pl, rozesłanie do samorządów, oraz członków stowarzyszenia.                                                                                                                                                                                          

Przewidziano, że czas potrzebny na przeprowadzenie procesu przygotowania LSR to 2-3 

miesiące. 

W przypadku wprowadzenia ograniczeń wynikających z zagrożeń epidemią wirusa COVID-19 

spotkania opisane w punkcie 1 organizowane będą w systemie on-line z możliwością prowadzenia 

dyskusji na żywo z użyciem nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.                                                                                   


