PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
W OPRACOWANIE LOKALNEJ STRATEGII
ROZWOJU LGD „CIESZYŃSKA KRAINA”
1. Opis przygotowania LSR
1. Ankieta internetowa dla mieszkańców „Badanie obszaru LGD "Cieszyńska Kraina" na
potrzeby opracowania lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020” zostało zamieszczona na
stronie www stowarzyszenia jużw miesiącu lutym br. Aby dotrzeć do szerokiego grona
respondentów badanie ankieta zostało także opracowana w wersji papierowej i przekazane
członkom stowarzyszenia oraz partnerom zaangażowanym w działania LGD. Analiza ankiet
zostanie przeprowadzona przez pracowników biura i wykorzystana w procesie tworzenia
lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
2. LGD zorganizowała już trzy spotkania organizacyjno -informacyjne dla gmin
członkowskich LGD podczas których zaprezentowane zostały założenia i kształt Programu
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Konsultacje społeczne/warsztaty strategiczne w gminach członkowskich LGD - planuje się
zorganizowanie konsultacji społecznych w każdej gminie członkowskiej. W efekcie planuje
się zorganizowanie 12 spotkań dla mieszkańców.
Informacja o planowanych konsultacjach społecznych zostanie zamieszczona na stronie
internetowej, portalu społecznościowym stowarzyszenia oraz zostanie przekazana członkom
stowarzyszenia oraz partnerom zaangażowanym w opracowanie strategii.
Konsultacje społeczne będą miały formę warsztatów, w trakcie których można wyrazić swoją
opinię, poznać potrzeby, zadawać pytania ekspertom, przedstawić swoje propozycje
dotyczące rozwoju obszaru. Konsultacje różnią od badań społecznych tym, że w trakcie ich
trwania uczestnicy, słuchając innych i rozumiejąc ich potrzeby, czasem zmieniają swoje
opinie. Celem tych konsultacji będzie wypracowanie propozycji działań służących rozwoju
obszaru LGD oraz stworzenie analizy SWOT obszaru.
Po przeprowadzeniu konsultacji pracownicy biura przygotowują ich podsumowanie, które
następnie będzie przedstawione i skonsultowane w grupie roboczej.
Założenia konsultacji:
-Udział mieszkańców, przedstawicieli administracji samorządowej i organizacji społecznych
w formułowaniu celów strategii.
-Udział mieszkańców, przedstawicieli administracji samorządowej i organizacji społecznych
w formułowaniu przedsięwzięć do realizacji w ramach strategii.
-Poznanie opinii na temat kierunku rozwoju obszaru LGD.
- Zapoznanie mieszkańców z założeniami PROW 2014-2020.
Planowany termin spotkań: lipiec- sierpień 2015r.

4. Grupa robocza- w celu opracowania strategii została wyłoniona w miesiącu kwietniu br.,
zw. grupa robocza składająca się z przedstawicieli każdej z gmin. Członkami grupy roboczej
są przedstawiciele instytucji, organizacji społecznych oraz pracodawców działających na
terenie LGD. Działania te przyczynią się do opracowania dokumentu zgodnego z potrzebami
trzech sektorów. Pracownicy biura odpowiedzialni za opracowanie Lokalnej Strategii
Rozwoju będą konsultować prace nad dokumentem z grupą roboczą.
Planowany termin prac grupy roboczej: kwiecień-październik 2015r.
5. Udział ekspertów w opracowaniu strategii - do opracowania LSR zostaną zaproszeni
eksperci z zakresu ekonomii społecznej, rynku pracy, rozwoju rolnictwa. W prace zaangażują
się przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy jako specjaliści w tematyce rynku pracy
i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przedstawiciel Zarządu Rejonowego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej jako specjalista
w zakresie rolnictwa.
Planowany udział prac ekspertów w grupie roboczej: kwiecień-październik 2015r.
6. Konsultacja projektu Strategii - projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na okres
programowania 2014-2020 zostanie zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Dzięki takiemu działaniu mieszkańcy terenu będą mogli zapoznać się z dokumentem
i poprzez formularz uwag do projektu zgłosić swoje zastrzeżenia.
Uwagi zostaną zebrane przez pracowników biura LGD i zaprezentowane na spotkaniu grupy
roboczej, która zdecyduje o wprowadzeniu bądź odrzuceniu uwag.
Przygotowanie LSR będzie współfinansowanie w szczególności ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.
2. Opis zatrudnienia
LGD „Cieszyńska Kraina” zakłada utrzymanie zatrudnienia na poziomie 2 etatów w ramach
swojego funkcjonowania:
- Dyrektor biura – 1 etat
- Księgowa biura – 6/8 etatu
- Specjalista ds. projektów 1/2 etatu
Zatrudnieni pracownicy będą odpowiedzialni za przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016-2023, w tym za zorganizowanie konsultacji społecznych oraz prowadzenie
spotkań grupy roboczej.

3. Zasady funkcjonowania biura
3.1. Minimalna ilość dni funkcjonowania biura
Biuro LGD jest czynne w dni: Poniedziałek – Czwartek
w godzinach: 7.30-11.30

4. Adres strony internetowej LGD
www.cieszynskakraina.pl

5. Harmonogram spotkań z mieszkańcami:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

5.1 Nazwa gminy
BRENNA
CHYBIE
DĘBOWIEC
GOLESZÓW
HAŻLACH
ISTEBNA
SKOCZÓW
STRUMIEŃ
SZCZYRK
USTROŃ
WISŁA
ZEBRZYDOWICE

5.2 Miejscowość
BRENNA
CHYBIE
DĘBOWIEC
GOLESZÓW
HAŻLACH
ISTEBNA
SKOCZÓW
STRUMIEŃ
SZCZYRK
USTROŃ
WISŁA
ZEBRZYDOWICE

5.3 Planowany
termin spotkania
25.08.2015
13.08.2015
24.08.2015
06.08.2015
19.08.2015
20.08.2015
18.08.2015
27.08.2015
31.08.2015
17.08.2015
23.07.2015
26.08.2015

