
 

 

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W TWORZENIE NOWEJ LOKALNEJ 

STRATEGII ROZWOJU 

 

OPIS PRZYGOTOWANIA LSR 

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich jest tworzona przez 

pracowników Biura LGD, członków stowarzyszenia oraz mieszkańców z terenu Gminy Prusice, 

Wisznia Mała, Zawonia, Trzebnica oraz Oborniki Śląskie. W celu zaangażowania jak największej ilości 

osób, które czynnie wezmą udział w opracowaniu dokumentu strategicznego zostały zorganizowane 

spotkania Zarządu LGD z włodarzami gmin członkowskich, podczas których omówione zostały zasady 

współpracy, wytypowane zostały osoby do kontaktu z LGD i z mieszkańcami (z terenu każdej gminy 

min jedna osoba). W celu poznania opinii na temat dotychczasowego funkcjonowania LGD, kontaktu z 

gminami oraz pozyskania informacji na temat potrzeb w nowym okresie programowania opracowana 

została ankieta. Ankieta została przekazana członkom stowarzyszenia aby rozdali je w swoim 

środowisku zamieszkania, została także zamieszczona na stronie internetowej LGD oraz gmin 

członkowskich i na portalach społecznościowych. Dodatkowo ankiety były rozdawane podczas imprez 

lokalnych, na których LGD miało swoje stanowisko: Święto Truskawki, Lipówka, Święto Chleba i Ziół, 

Piknik pod Wiszniakiem, Piknik Borówkowy, inne mniejsze. Ankiety będą pomocą podczas określania 

działań, które zostaną ujęte w LSR oraz przy tworzeniu analizy SWOT. W okresie sierpień, wrzesień 

LGD zorganizuje po dwa spotkania w każdej gminie dla mieszkańców. Informacje o szkoleniach dla 

mieszkańców zostały zamieszczone na stronach internetowych LGD, gmin, starostwa, w lokalnej 

prasie, na portalach społecznościowych oraz przesłane pocztą tradycyjną i elektroniczną. Spotkania 

warsztatowe przeprowadzi osoba zatrudniona na umowę o dzieło (szkoleniowiec z wymaganym 

doświadczeniem i wiedzą) wspólnie z przedstawicielem LGD i zaproszonymi gośćmi. Część spotkań 

przeprowadzi Prezes LGD wspólnie z zaproszonymi osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje 

i wiedze. Po przeprowadzonych szkoleniach i warsztatach wyniki wspólnej pracy mieszkańców, 

przedstawicieli JST, podmiotów gospodarczych zostaną wstępnie opracowane w jeden spójny 

dokument i przedstawione do konsultacji mieszkańcom regionu. LSR współfinansowana BĘDZIE ze 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 



HARMONOGRAM SPOTKAŃ 

  Nazwa Gminy  
Miejscowość / 

Miejsce spotkania 
(adres) 

Termin spotkania 
wraz z godzinami 

spotkania 
Planowany program spotkania 

  1 2 3 4 

1. 

Oborniki Śląskie 
Oborniki Śląskie, ul. 
Parkowa 9 

24.08.2015, 17:00 - 
21:00 

Analiza mocnych i słabych stron (SWOT, 
problemy – ocena, aktualizacja); szans i 
zagrożeń; przedstawienie proponowanych celów 
LSR. Propozycje działań oraz projektów, które 
mają zostać ujęte w LSR. Możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrznych z PROWu 
na lata 2014-2020. Określenie wizji, celów oraz 
wskaźników.  Propozycje projektów własnych, 
projektów współpracy oraz projektów grantowych. 

2. 

Wisznia Mała 
Wisznia Mała, 
OKSiR ul. Szkolna 1 

25.08.2015, 16:00 - 
19:00 

Analiza mocnych i słabych stron (SWOT, 
problemy – ocena, aktualizacja); szans i 
zagrożeń; przedstawienie proponowanych celów 
LSR 

3. 

Trzebnica 
Trzebnica, ul. 
Leśna 1 

26.08.2015, 16:00 - 
19:00 

Analiza mocnych i słabych stron (SWOT, 
problemy – ocena, aktualizacja); szans i 
zagrożeń; przedstawienie proponowanych celów 
LSR 

4. 

Prusice 
Prusice, GOKiS ul. 
Jana Pawła II 7 

9.09.2015, 16:00 - 
20:00 

Analiza mocnych i słabych stron (SWOT, 
problemy – ocena, aktualizacja); szans i 
zagrożeń; przedstawienie proponowanych celów 
LSR. Propozycje działań oraz projektów, które 
mają zostać ujęte w LSR. Możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrznych z PROWu 
na lata 2014-2020. Określenie wizji, celów oraz 
wskaźników.  Propozycje projektów własnych, 
projektów współpracy oraz projektów grantowych. 

5. 

Trzebnica 
Trzebnica, ul. 
Leśna 1 

11.09.2015, 16:00 - 
19:00 

Propozycje działań oraz projektów, które mają 
zostać ujęte w LSR. Możliwości pozyskiwania 
środków zewnętrznych z PROWu na lata 2014-
2020. Określenie wizji, celów oraz wskaźników.  
Propozycje projektów własnych, projektów 
współpracy oraz projektów grantowych. 

6. Wisznia Mała 
  

Wisznia Mała, 
OKSiR ul. Szkolna 1 

16.09.2015, 16:00 - 
19:00 

Propozycje działań oraz projektów, które mają 
zostać ujęte w LSR. Możliwości pozyskiwania 
środków zewnętrznych z PROWu na lata 2014-
2020. Określenie wizji, celów oraz wskaźników.  
Propozycje projektów własnych, projektów 
współpracy oraz projektów grantowych. 

7. 

Zawonia 
Zawonia, GOKiB ul. 
Trzebnicka 11  

18.09.2015, 17:00 - 
21:00 

Analiza mocnych i słabych stron (SWOT, 
problemy – ocena, aktualizacja); szans i 
zagrożeń; przedstawienie proponowanych celów 
LSR. Propozycje działań oraz projektów, które 
mają zostać ujęte w LSR. Możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrznych z PROWu 
na lata 2014-2020. Określenie wizji, celów oraz 
wskaźników.  Propozycje projektów własnych, 
projektów współpracy oraz projektów grantowych. 

 

 



Od 1 lipca 2015 roku LGD zatrudnia dwóch pracowników na pełen etat, w celu zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania Biura: Kierownik Biura i Specjalista ds. promocji i informacji  

Biuro czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 

 

 


