1. Opis procesu przygotowania LSR
[Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym
elektronicznej]
Przyjęto Plan działania LGD Ziemi Mińskiej związany z opracowywaniem LSR mający na celu angażowanie w prace
nad strategią społeczności lokalnych.
1. Organizacja szkolenia dla Członków i pracowników biura LGD w celu poznania uwarunkowań prawnych i zasad
wdrażania LSR na lata 2021-2028. Termin – sierpień 2022 r.
2. Powołanie Zespołu Roboczego ds. opracowania LSR. Termin – sierpień 2022r/wrzesień 2022r.
Zadania zespołu:
- Ustanowienie osób do kontaktu
- Opracowanie planu włączenia społeczności lokalnych w opracowanie LSR.
- Opracowanie treści ankiety na potrzeby rozpoznania potrzeb, problemów, diagnozy obszaru, analizy SWOT, celów
LSR, wskazania grup defaworyzowanych itp. Termin – październik 2022 r.
- Członkowie Zespołu będący równocześnie liderami w swoich społecznościach będą indywidualnie informować
mieszkańców w swoim otoczeniu na niesformalizowanych spotkaniach odnośnie prac nad LSR, będą koordynować
udział społeczności lokalnych w pracach nad LSR na terenie swoich gmin.
- Organizacja i udział w spotkaniach konsultacyjnych na terenie swoich gmin.
- Wypracowanie końcowej wersji LSR z uwzględnieniem uwag wynikających z przeprowadzonych konsultacji
społecznych .
3. Działania promocyjno-informacyjne na terenie LGD ZM. Termin – sierpień , wrzesień. Planowany udział w co
najmniej jednym wydarzeniu.
- Planowany udział przedstawicieli LGD ZM w festynach i imprezach lokalnych organizowanych na terenie gmin
członkowskich. Cel – promocja LGD ZM, idei partnerstwa trójsektorowego - działania Leader, informowanie odnośnie
rozpoczęcia prac nad LSR.
Opis przygotowania LSR
Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania
Ziemi Mińskiej (LGD ZM) jest dokumentem, który ma służyć przygotowaniu LSR z udziałem lokalnej społeczności.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na obszarze objętym LSR tj. na terenie gmin i miast członkowskich LGD
ZM tj.: Cegłów, Dębe Wielkie , Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, gm. Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica,
Stanisławów, miasto Sulejówek. Odbędzie się po jednym spotkaniu na obszarze każdej z gmin. Spotkania poświęcone
będą w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. Spotkania odbywać

będą się według harmonogramu konsultacji społecznych. Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na
etapie definiowania potrzeb i problemów będzie uwzględniało przedstawicielstwo wszystkich sektorów, na których
oparte jest działanie LGD, tj.: sektora publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańców. LGD ZM zwróci
uwagę, aby w konsultacjach społecznych na tym etapie brali udział, na równych zasadach i przy w miarę
zachowanych proporcjach, przedstawiciele wymienionych sektorów. Proces tworzenia LSR jest głównie
ukierunkowany na zagadnienia z zakresu: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych z
szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa, wyludniania się obszaru planowanego do objęcia LSR oraz
partnerstwa w realizacji LSR. Metodą angażowania społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie określania
celów i ustalania ich hierarchii będą badania ankietowe. Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań,
stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR (odpowiadające wymienionemu
wyżej zakresowi) oraz identyfikacji grup docelowych strategii, jak też grup defaworyzowanych. Dodatkowo w ramach
konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru LSR Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej będą mogli brać czynny
udział w budowie LSR poprzez: składanie propozycji do analizy SWOT, a także celów LSR. Propozycje będą mogły
być składane pocztą elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze LGD. Biuro w okresie budowy LSR będzie
zapewniało obsługę mieszkańców obszaru objętego LSR Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej codziennie w dni
robocze , tj. poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00. Proces konsultacji planuje się zakończyć do końca
października 2022 r. LGD Ziemi Mińskiej zapewni funkcjonowanie strony internetowej, na której będą umieszczane
wszystkie istotne informacje dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności
adres: www.lgdziemiminskiej.pl . Przygotowywana Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej przewidywana jest
do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W działaniach informacyjno-promocyjnych będą stosowane logotypy zgodne
z „Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020”

2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR

www.lgdziemminskiej.pl

3. Harmonogram

Lp. 3.1 Nazwa gminy

3.2 Miejscowość***

3.3 Planowany termin spotkania

3.4 Spotkanie
odbędzie się z
wykorzystaniem
środków
komunikacji
elektronicznej
[TAK / NIE]

1.

Gmina Cegłów

Cegłów

wrzesień 2022 r.

NIE

2.

Gmina Dębe Wielkie

Dębe Wielkie

wrzesień 2022 r.

NIE

3.

Gmina Dobre

Dobre

wrzesień 2022 r.

NIE

4.

Gmina Halinów

Halinów

wrzesień 2022 r.

NIE

5.

Gmina Jakubów

Jakubów

wrzesień 2022 r.

NIE

6.

Gmina Kałuszyn

Kałuszyn

wrzesień 2022 r.

NIE

7.

Gmina Latowicz

Latowicz

wrzesień 2022 r.

NIE

8.

Gmina Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki

wrzesień 2022 r.

NIE

9.

Gmina Mrozy

Mrozy

wrzesień 2022 r.

NIE

10 Gmina Siennica

Siennica

sierpień 2022 r.

NIE

11 Gmina Stanisławów

Stanisławów

sierpień 2022 r.

NIE

12. Miasto Sulejówek

Sulejówek

września 2022 r.

NIE

