
OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA LOKALNEJ 

STRATEGII ROZWOJU LGD „CIESZYŃSKA 

KRAINA” NA LATA 2023-2027 

1.Opis procesu przygotowania LSR 

 

Opis procesu przygotowania LSR jest dokumentem opracowanym przez 

Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina, które swoim zasięgiem obejmuje 12 

partnerskich gmin członkowskich, tj. Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, 

Istebna, Skoczów, Strumień, Szczyrk, Ustroń, Wisła oraz Zebrzydowice. Obszar ten 

zajmuje powierzchnię 740 km2 i jest zamieszkały przez 149 265 mieszkańców. 

Niniejszy opis jest skierowany do mieszkańców zamieszkałych obszar działania 

Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina: reprezentujących poszczególne sektory: 

publiczny, społeczny oraz gospodarczy ze szczególnym uwzględnieniem grup 

defaworyzowanych. Opis dąży do zaangażowania jak najszerszej grupy mieszkańców 

w tworzenie LSR w szczególności ludzi młodych do 25 roku życia. Społeczność 

lokalna ma za zadanie dokonać odpowiednich wyborów służących oddolnemu 

opracowaniu, niejednokrotnie nowym i innowacyjnym sposobom działania i celom, 

które będą miały największe szanse na doprowadzenie do zmian pożądanych przez te 

społeczności w aspekcie długoterminowym i zrównoważonym obszaru LGD i jego 

rozwojowi. LGD „Cieszyńska Kraina” w ramach przygotowania Lokalnej Strategii 

Rozwoju, współfinansowanej w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027, poddziałanie 19.1. Wsparcie przygotowawcze 

planuje przeprowadzić działania: 

a) W ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju zorganizowane zostanie co 

najmniej 12 spotkań konsultacyjnych w trybie stacjonarnym oraz zdalnym przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w każdej z partnerskich gmin 

t.j: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, 

Szczyrk, Ustroń, Wisła oraz Zebrzydowice. Spotkania konsultacyjne będą 

poświęcone analizie SWOT i celom Lokalnej Strategii Rozwoju. W spotkaniach 

konsultacyjnych uczestniczyć będzie lokalna społeczność. Angażowanie 

społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie analizy SWOT i celów LSR 

będzie uwzględniało przedstawicielstwo wszystkich trzech sektorów, na których 

oparte jest działanie LGD, tj.: sektora społecznego, gospodarczego i publicznego a 

także mieszkańców.  

Zaplanowane spotkania konsultacyjne zostaną ukierunkowane na zagadnienia 

dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w szczególności na zagadnienia 

określone w §3 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia, między innymi:  

• innowacyjność,  

• cyfryzację,  

• środowisko i klimat,  

• zmiany demograficzne (opis zmian demograficznych z uwzględnieniem starzenia 

się społeczeństwa oraz wyludnienia),  



• partnerstwo w realizacji LSR (opis partnerstwa w realizacji LSR, w 

szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów).  

Zaangażowanie społeczności lokalnej będzie akcentowane na poszczególnych 

etapach procesu budowy LSR. LGD będzie aktywnie angażowało mieszkańców,        

w proces tworzenia strategii, dostosowując odpowiednie metody i narzędzia 

aktywizacji do poszczególnych adresatów, mieszkańców reprezentujących 

poszczególne sektory, w szczególności uwzględniając grupy defaworyzowane oraz 

ludzi młodych do 25 r.ż. 

✓ Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności 

analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii,           

w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych 

planowanych działań, LGD planuje upublicznić informację o konsultacjach 

społecznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy pomocy 

strony internetowej www.cieszynskakraina.pl, e-maila: biuro@cieszynskakraina.pl, 

profilu w mediach społecznościowych takich jak facebook, który jest najwłaściwszym 

ze względu na grupę do której chcemy dotrzeć. Informacja o planowanych 

konsultacjach społecznych zostanie także przekazana członkom stowarzyszenia oraz 

partnerom zaangażowanym w opracowanie strategii. Dodatkowo wszystkie materiały 

informacyjne zostaną oznaczone odpowiednimi logotypami Unii Europejskiej, PROW 

2023-2027, Leader oraz LGD Cieszyńskiej Krainy wraz z informacją o 

współfinansowaniu ww. działań. 

✓ Konsultacje społeczne będą miały formę warsztatów, w trakcie których można 

wyrazić swoją opinię, poznać potrzeby, zadawać pytania ekspertom, przedstawić 

swoje propozycje dotyczące rozwoju obszaru. Po przeprowadzeniu konsultacji 

pracownicy biura przygotowują ich podsumowanie, które następnie będzie 

przedstawione i skonsultowane w grupie roboczej.  

✓ Założenia konsultacji społecznych: 

-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 2023-2027. 

- Spotkania konsultacyjne ze społecznością lokalną będą poświęcone w szczególności analizie 

potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD „Cieszyńska Kraina”, a także celów strategii, 

w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych 

działań, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 

Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego 

Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby 

tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu 

http://www.cieszynskakraina.pl/
mailto:biuro@cieszynskakraina.pl


Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania 

Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159). 

b) Na potrzeby opracowania LSR zostanie przygotowana Ankieta internetowa dla 

mieszkańców pt. „Badanie obszaru LGD "Cieszyńska Kraina" na potrzeby 

opracowania lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027”, która zostanie 

zamieszczona na stronie www stowarzyszenia, tak aby dotrzeć do szerokiego 

grona respondentów. Ankieta zostanie 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 2023-2027.  

 

c) Grupa robocza - w celu opracowania strategii zostanie wyłoniona 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.  

 

d) 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. 

 

e) Konsultacja projektu Strategii - projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na okres 

programowania 2023-2027 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. 

 

2. Harmonogram spotkań z mieszkańcami: 

Lp. 2.1 Nazwa gminy 2.2 Miejscowość 
2.3 Planowany 

termin spotkania 

1. BRENNA BRENNA 08.2022 

2. CHYBIE CHYBIE 08.2022 



 

 

 

3. DĘBOWIEC DĘBOWIEC 08.2022 

4. GOLESZÓW GOLESZÓW 08.2022 

5. HAŻLACH HAŻLACH  08.2022 

6. ISTEBNA ISTEBNA 08.2022 

7. SKOCZÓW SKOCZÓW 08.2022 

8. STRUMIEŃ STRUMIEŃ 08.2022 

9. SZCZYRK SZCZYRK 08.2022 

10. USTROŃ USTROŃ 08.2022 

11. WISŁA WISŁA 08.2022 

12. ZEBRZYDOWICE ZEBRZYDOWICE 08.2022 


