
1. Opis procesu przygotowania LSR 

[Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej]

PLGR przygotowuje nową LSR z aktywnym udziałem lokalnej społeczności, przy zachowaniu równych szans wzięcia udziału w

pracach zarówno dla sektora publicznego, gospodarczego, społecznego, jak i dla każdego mieszkańca, bez względu na wiek, płeć,

zainteresowania. Działania aktywizacyjne realizowane przez ostatnie lata w PLGR, w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych,

Centrum Edukacji i Promocji Szlaku Rybackiego a także Edukacji Ekologicznej pozwoliły zbudować szerokie partnerstwo i dotrzeć

do szerokiego grona odbiorców - przedstawicieli wszystkich grup społecznych (kobiety, osoby starsze, młodzież, niepełnosprawni,

mniejszości etniczne) oraz ekspertów i lokalnych liderów z obszarów. usług społecznych, np. w zakresie opieki dla osób starszych i

niepełnosprawnych głównie z obszaru, ale też w ramach współpracy na obszarze całego województwa. Stała działalność

aktywizacyjna umożliwia dzisiaj włączenie w proces prac nad LSR nowe osoby z różnych sektorów, branż i grup społecznych.

Planuje się dodatkowo konsultowanie treści LSR wśród lokalnej społeczności na każdym etapie tworzenia kluczowych elementów

dokumentu. Narzędziami włączenia mieszkańców w proces budowy LSR będą w szczególności spotkania konsultacyjnie (po min. 2

w każdej gminie), ankiety, zamieszczenie proponowanych treści na stronie www.plgr.pl, na stronach urzędów miast/gmin, otwarta

debata oraz kampanie informacyjną w mediach. Wyniki konsultacji będą opisane w LSR wzięte pod uwagę podczas dyskusji nad

treścią każdego rozdziału dokumentu Strategii.

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany szczególnie na kwestie społeczne. Wyniki badania przeprowadzonego przez PLGR w

2020 roku dot. Diagnozy potrzeb społecznych pokazały rosnącą skalę potrzeb na obszarze, dodatkowe wyzwania pojawiły się jako

następstwa pandemii Covid. Wyzwanie te to starzejąca się ludność, konieczność budowania pomostów między nowymi i starymi

mieszkańcami, wsparcie psychologiczne uczniów, współpraca międzypokoleniowa, wyludnianie się północnych obszarów i

gwałtowny przyrost mieszkańców na południu PLGR. Ważność zagadnienia spowodowała, iż powołano jako jeden z zespołów

roboczych ds. opracowania LSR. zespół ds. społecznych.PLGR wykorzystując zdolność budowania więzi między grupami,

mieszkańcami i organizacjami oraz kontakty z środowiskiem naukowym (np. MIR-PIB, UG) planuje wspieranie innowacyjnych

rozwiązań w pierwszej kolejności w ramach działań własnych realizowanych w partnerstwach. Dziedziny w których szczególnie

potrzebne są innowacje to społeczne usługi oraz edukacja ekologiczna i ochrona środowiska. Innowacje w nowej LSR to

„partnerskie projekty i nowe pomysły odpowiadające na potrzeby społeczne, tworzące relacje społeczne i nowe formy współpracy”. 

Drugi z powołanych zespołów roboczych to zespół ds. Infrastruktury i ochrony środowiska. Ochrona naturalnego środowiska na

nadmorskim obszarze PLGR, którego gospodarka w większości oparta jest na zasobach naturalnych stanowi ogromne wyzwanie..

Na poziomie realizacji LSR istotne będzie zaplanowanie konkretnych działań, które przyniosą określoną zmianę w zapobieganiu

przyczynom zmian klimatu czy też utracie bioróżnorodności i niszczenie lokalnych ekosystemów. 

Cyfryzacja w nowej LSR – to podjęcie działań dla powszechniejszego wykorzystania technologii informatycznych na obszarze.

Pandemia COVID-19 gwałtownie przyśpieszyła proces cyfryzacji usług, są jednak osoby, grupy osób poszukujące pomocy w

nabyciu nowych umiejętności i korzystanie.   

Proces przegotowania do pracy nad nową strategią Północnokaszubskiej LGR rozpoczął się warsztatem ewaluacyjnym, który odbył

się 24 lutego 2022. Głównym zadaniem warsztatu było zastanowienie się nad wnioskami z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

2014 - 2020. Przygotowanie LSR rozpoczęło się od krytycznego spojrzenia na dotychczasową działalność, w tym min. na włączanie

społeczności, identyfikację projektów korzystnych dla obszaru, zarządzanie organizacją, komunikację ze społecznością lokalną itp.

Z uwagi na trwałą spójność obszaru PLGR, wyznaczoną min. granicami administracyjnymi Powiatu Puckiego w związku z

planowaniem nowej LSR nie analizowano możliwości zmian dotychczasowych granic obszaru LGR. Lokalna strategia powinna

przekładać potrzeby danego obszaru na cele, do których LSR będzie zmierzać, aby te potrzeby zaspokoić. Zdefiniowanie celów

ogólnych i szczegółowych oraz rodzajów działań, które należy zrealizować żeby te cele osiągnąć realizowane będzie w sposób

tożsamy z etapem diagnozowania i określenia potrzeb tj. z wykorzystaniem schematu: grupa sterująca – zespoły robocze –

spotkania terenowe/konsultacje – grupa sterująca. Prace zostaną zaplanowane tak, aby jasne były zasady i formy konsultowania

np. formularze czy ankiety online. Pierwszym właściwym etapem pracy nad strategią było przeprowadzenie diagnozy obszaru i jego

społeczności. Projekt diagnozy opracowało biuro w 1 kwartale 2022 roku. Informacje ilościowe obejmują min. charakterystykę

geograficzną, dane i trendy demograficzne, liczbę zatrudnionych i bezrobotnych, informacje o infrastrukturze, usługach, strukturze i

organizacji miejscowej gospodarki. Wnioski z diagnozy przedstawiono przedstawicielom Grupy Sterującej na spotkaniu w dniu 18

lutego 2022 i stanowiły podstawę do przygotowania ramowych założeń analizy SWOT. Zbierane danych jakościowych podczas

spotkań w terenie i spotkań zespołów tematycznych pozwoli na lepsze zrozumienie, jak mieszkańcy postrzegają zagadnienia, a

także część procesu angażowania większej liczby osób w prace nad stworzeniem LSR. Zbieranie i analiza danych zaplanowane

jako proces iteracyjny, na etapie weryfikacji diagnozy oraz opracowania SWOT oraz na etapie identyfikacji celów i przedsięwzięć

rozwojowych. Takie działanie pozwoli nawiązać bliższe kontakty z instytucjami i mieszkańcami obszaru oraz pogłębić współpracę

wśród członków i pozyskać nowych. Punktem do analizy SWOT jest obszar PLGR. Z uwagi na fakt, iż głównym celem SWOT jest

pomoc w podejmowaniu strategicznych decyzji, w ramach prac zespołów roboczych zostanie dodatkowo przeprowadzona analiza

SWOT tematyczna/obszarowa. 

Do pracy nad LSR powołano następujące grupy/zespoły:

• Grupa sterująca - zespół ds. opracowania LSR

• Grupa redakcyjna 

• zespół ds. Infrastruktury i ochrony środowiska; 

• zespół ds. społecznych - usługi społeczne, edukacja 

• zespół ds. gospodarczych - turystyka, przedsiębiorczość, kultura

PLGR zakłada przygotowanie strategii własnymi siłami przy wsparciu moderatorów spotkań. Zakładane działania i

narzędzia/metody angażowania społeczności:

• udział przedstawicieli środowisk i grup w pracach w/w grup roboczych 

• badania ankietowe:  on-line

• warsztaty perspektywiczne grupy sterującej 

• wspólne warsztaty grupy sterującej i grup roboczych

• spotkania gminne / wiejskie - organizowane na wyżej wskazanych 2 etapach procesu (zebranie potrzeb i wstępnych pomysłów +

SWOT oraz na etapie formułowania celów i rodzajów działań)

• konsultacje tematyczne - zbudowanie umiejętności ułatwiających uczestnictwo grupom: dla sektora pozarządowego w ramach

Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) oraz konwentu samorządowego Ziemi Puckie (KSZP) 

• media społecznościowe, strona www.plgr.pl, newsletter: do zbierania pomysłów mieszkańców, jak i do przekazywania

okresowych raportów o postępach w przygotowaniu strategii, zamieszczanie projektów tekstów, do których uczestnicy mogą

wnosić uwagi;

Zakładana forma komunikacji umożliwia pozyskanie informacji zwrotnej, wyrażanie opinii przez społeczność, co pozwoli

identyfikować potrzeby i oczekiwania społeczności otrzymać informację zwrotną o działaniach LGR. Zakładamy wykorzystanie

komunikacji cyfrowej (spotkania hybrydowe), będzie ona jednak jedynie wspomagać komunikację na żywo. W procesie pracy nad

LSR spotkania twarzą w twarz są niezbędne. Jednak forma hybrydowa otwiera możliwość udziału osób, które wcześniej nie mogły

w nich uczestniczyć (os. starsze, niepełnosprawne, opiekunowie) lub niechętnie biorę udział w spotkaniach ( Młodzież,

przedsiębiorcy ).

Główne wydarzenia – przestawiono poszczególne etapy przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ogólny zarys tematyki

1. Spotkanie Grupy Sterującej - Warsztat refleksyjny

2. Warsztat Grupy sterującej - Analiza raportu diagnostycznego / Zakres badań ankietowych

3. Warsztat Grupy sterującej oraz przedstawicieli zespołów - wypracowanie wniosków z diagnozy i opracowanie tez

diagnostycznych

4. Warsztat Sesja SWOT - zespół ds. Infrastruktury i ochrony środowiska - Obszary problemowe - identyfikacja i priorytetyzacja

czynników kluczowych

5. Warsztat Sesja SWOT - zespół ds. Społecznych Obszary problemowe - identyfikacja i priorytetyzacja czynników kluczowych

6. Warsztat Sesja SWOT - zespół ds. Gospodarczych - Obszary problemowe - identyfikacja i priorytetyzacja czynników kluczowych

7. Warsztat Grupy Sterującej i przedstawicieli zespołów - SWOT wspólny - propozycja hierachizacji. Projekt badania ankietowego

dot. priorytetyzacji

Określenie wizji i misji

8. Zespół redakcyjny  - Podsumowanie prac. Wypracowanie wersji do konsultacji społecznych

9. Konsultacje społeczne spotkania gminne + spotkania w terenie + spotkania organizacji w ramach Centrum Organizacji

Pozarządowych

10. Warsztat Grupy Sterującej - Zdefiniowanie celów i działań - materiał dla zespołów

11. Warsztat - zespół ds. Infrastruktury i ochrony środowiska - Zdefiniowanie celów i działań

12. Warsztat - zespół ds. społecznych - Zdefiniowanie celów i działań

13. Warsztat - zespół ds. gospodarczych - Zdefiniowanie celów i działań

14. Warsztat Grupy Sterującej i przedstawicieli zespołów - Zdefiniowanie celów i działań

15. Konsultacje reprezentatywne - Identyfikacja przedsięwzięć rozwojowych (debata)

16. Warsztat Grupy Sterującej i przedstawicieli zespołów - Identyfikacja przedsięwzięć rozwojowych

17. Wypracowanie wersji LSR do konsultacji społecznych – prace podsumowujące zapisane przez Zespół redakcyjny. 

18. Identyfikacja przedsięwzięć rozwojowych - spotkania gminne + spotkania w terenie + spotkania organizacji w ramach Centrum

Organizacji Pozarządowych

19. Redakcja tekstu

20. Weryfikacja spójności dokumentu

21. Konsultacje społeczne treści LSR 2021 – 2027

Sposób wyciągania wniosków: 

- grupa sterująca: szczegółowa analiza danych oraz dyskusja panelowa, w której moderator korzystając z różnych narzędzi

komunikacyjnych zbiera najważniejsze informacje i przedstawia grupie do akceptacji.

- grupy tematyczne: wymiana informacji i doświadczeń podmiotów zajmujących się podobnymi sprawami, moderacja rozmów przez

konsultantów, zapisanie wniosków, wybór najważniejszych, omówienie ich istotności.

Każdy wniosek z konsultacji terenowych oraz konsultacji online będzie wzięty pod uwagę podczas prac grupy sterującej. Na

ostateczny kształt LSR będzie mieć wpływ grupa sterująca, na której ciążyć będzie obowiązek uzasadnienia braku uwzględnienia

głosu społeczności w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Przewidziano spotkania gminne w celu konsultacji dokumentu ze społecznością lokalną na etapie analizy potrzeb i potencjału

obszaru oraz celów Strategii oraz identyfikacji przedsięwzięć rozwojowych. Zaproszenia na spotkanie przekazane będą poprzez

kanały komunikacji pozwalające dotrzeć do jak największej liczby osób. Informacja przekazana będzie poprzez stronę internetową

Stowarzyszenia PLGR, strony i biuletyny jednostek samorządu terytorialnego należących do PLGR, mailing (baza PLGR oraz

gminne), media społecznościowe PLGR, członków Stowarzyszenia i instytucji współpracujących. Ważnym kanałem komunikacji ze

społecznością ze względu na grupę społeczną, zawodową i wiekową będzie informacja przekazywana do Klubów Seniora,

Centrów Integracji Społecznej, Zrzeszenia Rybaków Morskich, Kół Gospodyń Wiejskich i innych. Z doświadczeń dotyczących

przygotowania poprzednich Strategii wiemy, że najlepszym kanałem komunikacji jest marketing szeptany, dlatego będziemy

zachęcali podmioty i osoby współpracujące do rozpowszechniania informacji. 

We wszystkich materiałach związanych z realizacją zadań zawierać będą informację o współfinansowania LSR min. ze środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014 - 2020.
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PLGR przygotowuje nową LSR z aktywnym udziałem lokalnej społeczności, przy zachowaniu równych szans wzięcia udziału w

pracach zarówno dla sektora publicznego, gospodarczego, społecznego, jak i dla każdego mieszkańca, bez względu na wiek, płeć,

zainteresowania. Działania aktywizacyjne realizowane przez ostatnie lata w PLGR, w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych,

Centrum Edukacji i Promocji Szlaku Rybackiego a także Edukacji Ekologicznej pozwoliły zbudować szerokie partnerstwo i dotrzeć

do szerokiego grona odbiorców - przedstawicieli wszystkich grup społecznych (kobiety, osoby starsze, młodzież, niepełnosprawni,

mniejszości etniczne) oraz ekspertów i lokalnych liderów z obszarów. usług społecznych, np. w zakresie opieki dla osób starszych i

niepełnosprawnych głównie z obszaru, ale też w ramach współpracy na obszarze całego województwa. Stała działalność

aktywizacyjna umożliwia dzisiaj włączenie w proces prac nad LSR nowe osoby z różnych sektorów, branż i grup społecznych.

Planuje się dodatkowo konsultowanie treści LSR wśród lokalnej społeczności na każdym etapie tworzenia kluczowych elementów

dokumentu. Narzędziami włączenia mieszkańców w proces budowy LSR będą w szczególności spotkania konsultacyjnie (po min. 2

w każdej gminie), ankiety, zamieszczenie proponowanych treści na stronie www.plgr.pl, na stronach urzędów miast/gmin, otwarta

debata oraz kampanie informacyjną w mediach. Wyniki konsultacji będą opisane w LSR wzięte pod uwagę podczas dyskusji nad

treścią każdego rozdziału dokumentu Strategii.

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany szczególnie na kwestie społeczne. Wyniki badania przeprowadzonego przez PLGR w

2020 roku dot. Diagnozy potrzeb społecznych pokazały rosnącą skalę potrzeb na obszarze, dodatkowe wyzwania pojawiły się jako

następstwa pandemii Covid. Wyzwanie te to starzejąca się ludność, konieczność budowania pomostów między nowymi i starymi

mieszkańcami, wsparcie psychologiczne uczniów, współpraca międzypokoleniowa, wyludnianie się północnych obszarów i

gwałtowny przyrost mieszkańców na południu PLGR. Ważność zagadnienia spowodowała, iż powołano jako jeden z zespołów

roboczych ds. opracowania LSR. zespół ds. społecznych.PLGR wykorzystując zdolność budowania więzi między grupami,

mieszkańcami i organizacjami oraz kontakty z środowiskiem naukowym (np. MIR-PIB, UG) planuje wspieranie innowacyjnych

rozwiązań w pierwszej kolejności w ramach działań własnych realizowanych w partnerstwach. Dziedziny w których szczególnie

potrzebne są innowacje to społeczne usługi oraz edukacja ekologiczna i ochrona środowiska. Innowacje w nowej LSR to

„partnerskie projekty i nowe pomysły odpowiadające na potrzeby społeczne, tworzące relacje społeczne i nowe formy współpracy”. 

Drugi z powołanych zespołów roboczych to zespół ds. Infrastruktury i ochrony środowiska. Ochrona naturalnego środowiska na

nadmorskim obszarze PLGR, którego gospodarka w większości oparta jest na zasobach naturalnych stanowi ogromne wyzwanie..

Na poziomie realizacji LSR istotne będzie zaplanowanie konkretnych działań, które przyniosą określoną zmianę w zapobieganiu

przyczynom zmian klimatu czy też utracie bioróżnorodności i niszczenie lokalnych ekosystemów. 

Cyfryzacja w nowej LSR – to podjęcie działań dla powszechniejszego wykorzystania technologii informatycznych na obszarze.

Pandemia COVID-19 gwałtownie przyśpieszyła proces cyfryzacji usług, są jednak osoby, grupy osób poszukujące pomocy w

nabyciu nowych umiejętności i korzystanie.   

Proces przegotowania do pracy nad nową strategią Północnokaszubskiej LGR rozpoczął się warsztatem ewaluacyjnym, który odbył

się 24 lutego 2022. Głównym zadaniem warsztatu było zastanowienie się nad wnioskami z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

2014 - 2020. Przygotowanie LSR rozpoczęło się od krytycznego spojrzenia na dotychczasową działalność, w tym min. na włączanie

społeczności, identyfikację projektów korzystnych dla obszaru, zarządzanie organizacją, komunikację ze społecznością lokalną itp.

Z uwagi na trwałą spójność obszaru PLGR, wyznaczoną min. granicami administracyjnymi Powiatu Puckiego w związku z

planowaniem nowej LSR nie analizowano możliwości zmian dotychczasowych granic obszaru LGR. Lokalna strategia powinna

przekładać potrzeby danego obszaru na cele, do których LSR będzie zmierzać, aby te potrzeby zaspokoić. Zdefiniowanie celów

ogólnych i szczegółowych oraz rodzajów działań, które należy zrealizować żeby te cele osiągnąć realizowane będzie w sposób

tożsamy z etapem diagnozowania i określenia potrzeb tj. z wykorzystaniem schematu: grupa sterująca – zespoły robocze –

spotkania terenowe/konsultacje – grupa sterująca. Prace zostaną zaplanowane tak, aby jasne były zasady i formy konsultowania

np. formularze czy ankiety online. Pierwszym właściwym etapem pracy nad strategią było przeprowadzenie diagnozy obszaru i jego

społeczności. Projekt diagnozy opracowało biuro w 1 kwartale 2022 roku. Informacje ilościowe obejmują min. charakterystykę

geograficzną, dane i trendy demograficzne, liczbę zatrudnionych i bezrobotnych, informacje o infrastrukturze, usługach, strukturze i

organizacji miejscowej gospodarki. Wnioski z diagnozy przedstawiono przedstawicielom Grupy Sterującej na spotkaniu w dniu 18

lutego 2022 i stanowiły podstawę do przygotowania ramowych założeń analizy SWOT. Zbierane danych jakościowych podczas

spotkań w terenie i spotkań zespołów tematycznych pozwoli na lepsze zrozumienie, jak mieszkańcy postrzegają zagadnienia, a

także część procesu angażowania większej liczby osób w prace nad stworzeniem LSR. Zbieranie i analiza danych zaplanowane

jako proces iteracyjny, na etapie weryfikacji diagnozy oraz opracowania SWOT oraz na etapie identyfikacji celów i przedsięwzięć

rozwojowych. Takie działanie pozwoli nawiązać bliższe kontakty z instytucjami i mieszkańcami obszaru oraz pogłębić współpracę

wśród członków i pozyskać nowych. Punktem do analizy SWOT jest obszar PLGR. Z uwagi na fakt, iż głównym celem SWOT jest

pomoc w podejmowaniu strategicznych decyzji, w ramach prac zespołów roboczych zostanie dodatkowo przeprowadzona analiza

SWOT tematyczna/obszarowa. 

Do pracy nad LSR powołano następujące grupy/zespoły:

• Grupa sterująca - zespół ds. opracowania LSR

• Grupa redakcyjna 

• zespół ds. Infrastruktury i ochrony środowiska; 

• zespół ds. społecznych - usługi społeczne, edukacja 

• zespół ds. gospodarczych - turystyka, przedsiębiorczość, kultura

PLGR zakłada przygotowanie strategii własnymi siłami przy wsparciu moderatorów spotkań. Zakładane działania i

narzędzia/metody angażowania społeczności:

• udział przedstawicieli środowisk i grup w pracach w/w grup roboczych 

• badania ankietowe:  on-line

• warsztaty perspektywiczne grupy sterującej 

• wspólne warsztaty grupy sterującej i grup roboczych

• spotkania gminne / wiejskie - organizowane na wyżej wskazanych 2 etapach procesu (zebranie potrzeb i wstępnych pomysłów +

SWOT oraz na etapie formułowania celów i rodzajów działań)

• konsultacje tematyczne - zbudowanie umiejętności ułatwiających uczestnictwo grupom: dla sektora pozarządowego w ramach

Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) oraz konwentu samorządowego Ziemi Puckie (KSZP) 

• media społecznościowe, strona www.plgr.pl, newsletter: do zbierania pomysłów mieszkańców, jak i do przekazywania

okresowych raportów o postępach w przygotowaniu strategii, zamieszczanie projektów tekstów, do których uczestnicy mogą

wnosić uwagi;

Zakładana forma komunikacji umożliwia pozyskanie informacji zwrotnej, wyrażanie opinii przez społeczność, co pozwoli

identyfikować potrzeby i oczekiwania społeczności otrzymać informację zwrotną o działaniach LGR. Zakładamy wykorzystanie

komunikacji cyfrowej (spotkania hybrydowe), będzie ona jednak jedynie wspomagać komunikację na żywo. W procesie pracy nad

LSR spotkania twarzą w twarz są niezbędne. Jednak forma hybrydowa otwiera możliwość udziału osób, które wcześniej nie mogły

w nich uczestniczyć (os. starsze, niepełnosprawne, opiekunowie) lub niechętnie biorę udział w spotkaniach ( Młodzież,

przedsiębiorcy ).

Główne wydarzenia – przestawiono poszczególne etapy przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ogólny zarys tematyki

1. Spotkanie Grupy Sterującej - Warsztat refleksyjny

2. Warsztat Grupy sterującej - Analiza raportu diagnostycznego / Zakres badań ankietowych

3. Warsztat Grupy sterującej oraz przedstawicieli zespołów - wypracowanie wniosków z diagnozy i opracowanie tez

diagnostycznych

4. Warsztat Sesja SWOT - zespół ds. Infrastruktury i ochrony środowiska - Obszary problemowe - identyfikacja i priorytetyzacja

czynników kluczowych

5. Warsztat Sesja SWOT - zespół ds. Społecznych Obszary problemowe - identyfikacja i priorytetyzacja czynników kluczowych

6. Warsztat Sesja SWOT - zespół ds. Gospodarczych - Obszary problemowe - identyfikacja i priorytetyzacja czynników kluczowych

7. Warsztat Grupy Sterującej i przedstawicieli zespołów - SWOT wspólny - propozycja hierachizacji. Projekt badania ankietowego

dot. priorytetyzacji

Określenie wizji i misji

8. Zespół redakcyjny  - Podsumowanie prac. Wypracowanie wersji do konsultacji społecznych

9. Konsultacje społeczne spotkania gminne + spotkania w terenie + spotkania organizacji w ramach Centrum Organizacji

Pozarządowych

10. Warsztat Grupy Sterującej - Zdefiniowanie celów i działań - materiał dla zespołów

11. Warsztat - zespół ds. Infrastruktury i ochrony środowiska - Zdefiniowanie celów i działań

12. Warsztat - zespół ds. społecznych - Zdefiniowanie celów i działań

13. Warsztat - zespół ds. gospodarczych - Zdefiniowanie celów i działań

14. Warsztat Grupy Sterującej i przedstawicieli zespołów - Zdefiniowanie celów i działań

15. Konsultacje reprezentatywne - Identyfikacja przedsięwzięć rozwojowych (debata)

16. Warsztat Grupy Sterującej i przedstawicieli zespołów - Identyfikacja przedsięwzięć rozwojowych

17. Wypracowanie wersji LSR do konsultacji społecznych – prace podsumowujące zapisane przez Zespół redakcyjny. 

18. Identyfikacja przedsięwzięć rozwojowych - spotkania gminne + spotkania w terenie + spotkania organizacji w ramach Centrum

Organizacji Pozarządowych

19. Redakcja tekstu

20. Weryfikacja spójności dokumentu

21. Konsultacje społeczne treści LSR 2021 – 2027

Sposób wyciągania wniosków: 

- grupa sterująca: szczegółowa analiza danych oraz dyskusja panelowa, w której moderator korzystając z różnych narzędzi

komunikacyjnych zbiera najważniejsze informacje i przedstawia grupie do akceptacji.

- grupy tematyczne: wymiana informacji i doświadczeń podmiotów zajmujących się podobnymi sprawami, moderacja rozmów przez

konsultantów, zapisanie wniosków, wybór najważniejszych, omówienie ich istotności.

Każdy wniosek z konsultacji terenowych oraz konsultacji online będzie wzięty pod uwagę podczas prac grupy sterującej. Na

ostateczny kształt LSR będzie mieć wpływ grupa sterująca, na której ciążyć będzie obowiązek uzasadnienia braku uwzględnienia

głosu społeczności w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Przewidziano spotkania gminne w celu konsultacji dokumentu ze społecznością lokalną na etapie analizy potrzeb i potencjału

obszaru oraz celów Strategii oraz identyfikacji przedsięwzięć rozwojowych. Zaproszenia na spotkanie przekazane będą poprzez

kanały komunikacji pozwalające dotrzeć do jak największej liczby osób. Informacja przekazana będzie poprzez stronę internetową

Stowarzyszenia PLGR, strony i biuletyny jednostek samorządu terytorialnego należących do PLGR, mailing (baza PLGR oraz

gminne), media społecznościowe PLGR, członków Stowarzyszenia i instytucji współpracujących. Ważnym kanałem komunikacji ze

społecznością ze względu na grupę społeczną, zawodową i wiekową będzie informacja przekazywana do Klubów Seniora,

Centrów Integracji Społecznej, Zrzeszenia Rybaków Morskich, Kół Gospodyń Wiejskich i innych. Z doświadczeń dotyczących

przygotowania poprzednich Strategii wiemy, że najlepszym kanałem komunikacji jest marketing szeptany, dlatego będziemy

zachęcali podmioty i osoby współpracujące do rozpowszechniania informacji. 

We wszystkich materiałach związanych z realizacją zadań zawierać będą informację o współfinansowania LSR min. ze środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014 - 2020.
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PLGR przygotowuje nową LSR z aktywnym udziałem lokalnej społeczności, przy zachowaniu równych szans wzięcia udziału w

pracach zarówno dla sektora publicznego, gospodarczego, społecznego, jak i dla każdego mieszkańca, bez względu na wiek, płeć,

zainteresowania. Działania aktywizacyjne realizowane przez ostatnie lata w PLGR, w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych,

Centrum Edukacji i Promocji Szlaku Rybackiego a także Edukacji Ekologicznej pozwoliły zbudować szerokie partnerstwo i dotrzeć

do szerokiego grona odbiorców - przedstawicieli wszystkich grup społecznych (kobiety, osoby starsze, młodzież, niepełnosprawni,

mniejszości etniczne) oraz ekspertów i lokalnych liderów z obszarów. usług społecznych, np. w zakresie opieki dla osób starszych i

niepełnosprawnych głównie z obszaru, ale też w ramach współpracy na obszarze całego województwa. Stała działalność

aktywizacyjna umożliwia dzisiaj włączenie w proces prac nad LSR nowe osoby z różnych sektorów, branż i grup społecznych.

Planuje się dodatkowo konsultowanie treści LSR wśród lokalnej społeczności na każdym etapie tworzenia kluczowych elementów

dokumentu. Narzędziami włączenia mieszkańców w proces budowy LSR będą w szczególności spotkania konsultacyjnie (po min. 2

w każdej gminie), ankiety, zamieszczenie proponowanych treści na stronie www.plgr.pl, na stronach urzędów miast/gmin, otwarta

debata oraz kampanie informacyjną w mediach. Wyniki konsultacji będą opisane w LSR wzięte pod uwagę podczas dyskusji nad

treścią każdego rozdziału dokumentu Strategii.

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany szczególnie na kwestie społeczne. Wyniki badania przeprowadzonego przez PLGR w

2020 roku dot. Diagnozy potrzeb społecznych pokazały rosnącą skalę potrzeb na obszarze, dodatkowe wyzwania pojawiły się jako

następstwa pandemii Covid. Wyzwanie te to starzejąca się ludność, konieczność budowania pomostów między nowymi i starymi

mieszkańcami, wsparcie psychologiczne uczniów, współpraca międzypokoleniowa, wyludnianie się północnych obszarów i

gwałtowny przyrost mieszkańców na południu PLGR. Ważność zagadnienia spowodowała, iż powołano jako jeden z zespołów

roboczych ds. opracowania LSR. zespół ds. społecznych.PLGR wykorzystując zdolność budowania więzi między grupami,

mieszkańcami i organizacjami oraz kontakty z środowiskiem naukowym (np. MIR-PIB, UG) planuje wspieranie innowacyjnych

rozwiązań w pierwszej kolejności w ramach działań własnych realizowanych w partnerstwach. Dziedziny w których szczególnie

potrzebne są innowacje to społeczne usługi oraz edukacja ekologiczna i ochrona środowiska. Innowacje w nowej LSR to

„partnerskie projekty i nowe pomysły odpowiadające na potrzeby społeczne, tworzące relacje społeczne i nowe formy współpracy”. 

Drugi z powołanych zespołów roboczych to zespół ds. Infrastruktury i ochrony środowiska. Ochrona naturalnego środowiska na

nadmorskim obszarze PLGR, którego gospodarka w większości oparta jest na zasobach naturalnych stanowi ogromne wyzwanie..

Na poziomie realizacji LSR istotne będzie zaplanowanie konkretnych działań, które przyniosą określoną zmianę w zapobieganiu

przyczynom zmian klimatu czy też utracie bioróżnorodności i niszczenie lokalnych ekosystemów. 

Cyfryzacja w nowej LSR – to podjęcie działań dla powszechniejszego wykorzystania technologii informatycznych na obszarze.

Pandemia COVID-19 gwałtownie przyśpieszyła proces cyfryzacji usług, są jednak osoby, grupy osób poszukujące pomocy w

nabyciu nowych umiejętności i korzystanie.   

Proces przegotowania do pracy nad nową strategią Północnokaszubskiej LGR rozpoczął się warsztatem ewaluacyjnym, który odbył

się 24 lutego 2022. Głównym zadaniem warsztatu było zastanowienie się nad wnioskami z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

2014 - 2020. Przygotowanie LSR rozpoczęło się od krytycznego spojrzenia na dotychczasową działalność, w tym min. na włączanie

społeczności, identyfikację projektów korzystnych dla obszaru, zarządzanie organizacją, komunikację ze społecznością lokalną itp.

Z uwagi na trwałą spójność obszaru PLGR, wyznaczoną min. granicami administracyjnymi Powiatu Puckiego w związku z

planowaniem nowej LSR nie analizowano możliwości zmian dotychczasowych granic obszaru LGR. Lokalna strategia powinna

przekładać potrzeby danego obszaru na cele, do których LSR będzie zmierzać, aby te potrzeby zaspokoić. Zdefiniowanie celów

ogólnych i szczegółowych oraz rodzajów działań, które należy zrealizować żeby te cele osiągnąć realizowane będzie w sposób

tożsamy z etapem diagnozowania i określenia potrzeb tj. z wykorzystaniem schematu: grupa sterująca – zespoły robocze –

spotkania terenowe/konsultacje – grupa sterująca. Prace zostaną zaplanowane tak, aby jasne były zasady i formy konsultowania

np. formularze czy ankiety online. Pierwszym właściwym etapem pracy nad strategią było przeprowadzenie diagnozy obszaru i jego

społeczności. Projekt diagnozy opracowało biuro w 1 kwartale 2022 roku. Informacje ilościowe obejmują min. charakterystykę

geograficzną, dane i trendy demograficzne, liczbę zatrudnionych i bezrobotnych, informacje o infrastrukturze, usługach, strukturze i

organizacji miejscowej gospodarki. Wnioski z diagnozy przedstawiono przedstawicielom Grupy Sterującej na spotkaniu w dniu 18

lutego 2022 i stanowiły podstawę do przygotowania ramowych założeń analizy SWOT. Zbierane danych jakościowych podczas

spotkań w terenie i spotkań zespołów tematycznych pozwoli na lepsze zrozumienie, jak mieszkańcy postrzegają zagadnienia, a

także część procesu angażowania większej liczby osób w prace nad stworzeniem LSR. Zbieranie i analiza danych zaplanowane

jako proces iteracyjny, na etapie weryfikacji diagnozy oraz opracowania SWOT oraz na etapie identyfikacji celów i przedsięwzięć

rozwojowych. Takie działanie pozwoli nawiązać bliższe kontakty z instytucjami i mieszkańcami obszaru oraz pogłębić współpracę

wśród członków i pozyskać nowych. Punktem do analizy SWOT jest obszar PLGR. Z uwagi na fakt, iż głównym celem SWOT jest

pomoc w podejmowaniu strategicznych decyzji, w ramach prac zespołów roboczych zostanie dodatkowo przeprowadzona analiza

SWOT tematyczna/obszarowa. 

Do pracy nad LSR powołano następujące grupy/zespoły:

• Grupa sterująca - zespół ds. opracowania LSR

• Grupa redakcyjna 

• zespół ds. Infrastruktury i ochrony środowiska; 

• zespół ds. społecznych - usługi społeczne, edukacja 

• zespół ds. gospodarczych - turystyka, przedsiębiorczość, kultura

PLGR zakłada przygotowanie strategii własnymi siłami przy wsparciu moderatorów spotkań. Zakładane działania i

narzędzia/metody angażowania społeczności:

• udział przedstawicieli środowisk i grup w pracach w/w grup roboczych 

• badania ankietowe:  on-line

• warsztaty perspektywiczne grupy sterującej 

• wspólne warsztaty grupy sterującej i grup roboczych

• spotkania gminne / wiejskie - organizowane na wyżej wskazanych 2 etapach procesu (zebranie potrzeb i wstępnych pomysłów +

SWOT oraz na etapie formułowania celów i rodzajów działań)

• konsultacje tematyczne - zbudowanie umiejętności ułatwiających uczestnictwo grupom: dla sektora pozarządowego w ramach

Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) oraz konwentu samorządowego Ziemi Puckie (KSZP) 

• media społecznościowe, strona www.plgr.pl, newsletter: do zbierania pomysłów mieszkańców, jak i do przekazywania

okresowych raportów o postępach w przygotowaniu strategii, zamieszczanie projektów tekstów, do których uczestnicy mogą

wnosić uwagi;

Zakładana forma komunikacji umożliwia pozyskanie informacji zwrotnej, wyrażanie opinii przez społeczność, co pozwoli

identyfikować potrzeby i oczekiwania społeczności otrzymać informację zwrotną o działaniach LGR. Zakładamy wykorzystanie

komunikacji cyfrowej (spotkania hybrydowe), będzie ona jednak jedynie wspomagać komunikację na żywo. W procesie pracy nad

LSR spotkania twarzą w twarz są niezbędne. Jednak forma hybrydowa otwiera możliwość udziału osób, które wcześniej nie mogły

w nich uczestniczyć (os. starsze, niepełnosprawne, opiekunowie) lub niechętnie biorę udział w spotkaniach ( Młodzież,

przedsiębiorcy ).

Główne wydarzenia – przestawiono poszczególne etapy przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ogólny zarys tematyki

1. Spotkanie Grupy Sterującej - Warsztat refleksyjny

2. Warsztat Grupy sterującej - Analiza raportu diagnostycznego / Zakres badań ankietowych

3. Warsztat Grupy sterującej oraz przedstawicieli zespołów - wypracowanie wniosków z diagnozy i opracowanie tez

diagnostycznych

4. Warsztat Sesja SWOT - zespół ds. Infrastruktury i ochrony środowiska - Obszary problemowe - identyfikacja i priorytetyzacja

czynników kluczowych

5. Warsztat Sesja SWOT - zespół ds. Społecznych Obszary problemowe - identyfikacja i priorytetyzacja czynników kluczowych

6. Warsztat Sesja SWOT - zespół ds. Gospodarczych - Obszary problemowe - identyfikacja i priorytetyzacja czynników kluczowych

7. Warsztat Grupy Sterującej i przedstawicieli zespołów - SWOT wspólny - propozycja hierachizacji. Projekt badania ankietowego

dot. priorytetyzacji

Określenie wizji i misji

8. Zespół redakcyjny  - Podsumowanie prac. Wypracowanie wersji do konsultacji społecznych

9. Konsultacje społeczne spotkania gminne + spotkania w terenie + spotkania organizacji w ramach Centrum Organizacji

Pozarządowych

10. Warsztat Grupy Sterującej - Zdefiniowanie celów i działań - materiał dla zespołów

11. Warsztat - zespół ds. Infrastruktury i ochrony środowiska - Zdefiniowanie celów i działań

12. Warsztat - zespół ds. społecznych - Zdefiniowanie celów i działań

13. Warsztat - zespół ds. gospodarczych - Zdefiniowanie celów i działań

14. Warsztat Grupy Sterującej i przedstawicieli zespołów - Zdefiniowanie celów i działań

15. Konsultacje reprezentatywne - Identyfikacja przedsięwzięć rozwojowych (debata)

16. Warsztat Grupy Sterującej i przedstawicieli zespołów - Identyfikacja przedsięwzięć rozwojowych

17. Wypracowanie wersji LSR do konsultacji społecznych – prace podsumowujące zapisane przez Zespół redakcyjny. 

18. Identyfikacja przedsięwzięć rozwojowych - spotkania gminne + spotkania w terenie + spotkania organizacji w ramach Centrum

Organizacji Pozarządowych

19. Redakcja tekstu

20. Weryfikacja spójności dokumentu

21. Konsultacje społeczne treści LSR 2021 – 2027

Sposób wyciągania wniosków: 

- grupa sterująca: szczegółowa analiza danych oraz dyskusja panelowa, w której moderator korzystając z różnych narzędzi

komunikacyjnych zbiera najważniejsze informacje i przedstawia grupie do akceptacji.

- grupy tematyczne: wymiana informacji i doświadczeń podmiotów zajmujących się podobnymi sprawami, moderacja rozmów przez

konsultantów, zapisanie wniosków, wybór najważniejszych, omówienie ich istotności.

Każdy wniosek z konsultacji terenowych oraz konsultacji online będzie wzięty pod uwagę podczas prac grupy sterującej. Na

ostateczny kształt LSR będzie mieć wpływ grupa sterująca, na której ciążyć będzie obowiązek uzasadnienia braku uwzględnienia

głosu społeczności w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Przewidziano spotkania gminne w celu konsultacji dokumentu ze społecznością lokalną na etapie analizy potrzeb i potencjału

obszaru oraz celów Strategii oraz identyfikacji przedsięwzięć rozwojowych. Zaproszenia na spotkanie przekazane będą poprzez

kanały komunikacji pozwalające dotrzeć do jak największej liczby osób. Informacja przekazana będzie poprzez stronę internetową

Stowarzyszenia PLGR, strony i biuletyny jednostek samorządu terytorialnego należących do PLGR, mailing (baza PLGR oraz

gminne), media społecznościowe PLGR, członków Stowarzyszenia i instytucji współpracujących. Ważnym kanałem komunikacji ze

społecznością ze względu na grupę społeczną, zawodową i wiekową będzie informacja przekazywana do Klubów Seniora,

Centrów Integracji Społecznej, Zrzeszenia Rybaków Morskich, Kół Gospodyń Wiejskich i innych. Z doświadczeń dotyczących

przygotowania poprzednich Strategii wiemy, że najlepszym kanałem komunikacji jest marketing szeptany, dlatego będziemy

zachęcali podmioty i osoby współpracujące do rozpowszechniania informacji. 

We wszystkich materiałach związanych z realizacją zadań zawierać będą informację o współfinansowania LSR min. ze środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014 - 2020.
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