
1. Opis procesu przygotowania LSR  

Budowa nowej lokalnej strategii rozwoju składać się będzie z trzech etapów: 

- Etap I - analiza stanu obecnego  

W ramach tego etapu zaplanowano: 

- opracowanie diagnozy obszaru Szwajcarii Kaszubskiej, przy udziale przedstawicieli wszystkich 

sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego 

- przeprowadzenie badań wśród mieszkańców obszaru objętego LSR – przeprowadzenie badań 

ankietowych w formie on-line – badanie opinii mieszkańców na temat warunków życia w miejscu 

zamieszkania.  

Zastosowane metody partycypacyjne: 

- biały wywiad - analizy informacji pochodzących z publicznych danych statystycznych, bazy danych 

statystycznych GUS oraz profesjonalnych opracowań i publikacji dotyczących obszaru LSR oraz 

problematyki tworzenia Strategii 

- badania online (CAWI) - pomiar ilościowy, zakładający prowadzenie badań z wykorzystaniem 

kwestionariuszy ankiet udostępnianych drogą elektroniczną 

- konsultacje on-line z przedstawicielami wszystkich sektorów: publicznego, gospodarczego i 

społecznego  

- Etap II - analiza SWOT i identyfikacja potrzeb regionu  

W ramach tego etapu zaplanowano: 

- organizację bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji 

pozarządowych, przedstawicielami jednostek sektora publicznego w poszczególnych gminach objętych 

obszarem LSR w celu analizy potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, 

w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań, podczas 

których mieszkańcy poproszenie zostaną o wypełnienie ankiet z zakresu potrzeb i potencjału obszaru, 

- organizację warsztatów w trzech obszarach tematycznych: społecznym, gospodarczym i publicznym 

w celu wypracowania potrzeb regionu i celów strategii z przedstawicielami różnych środowisk  

Zastosowane metody partycypacyjne: 

- spotkania konsultacyjne – spotkania z mieszkańcami obszaru LGD zorganizowane w każdej z 9 gmin 

objętych obszarem działania LGD, 

- badania ankietowe (PAPI) – pomiar ilościowy, zakładający prowadzenie badań z wykorzystaniem 

kwestionariuszy ankiet przeprowadzanych bezpośrednio podczas spotkań  

- warsztaty dla jednorodnych grup uczestników (metodą World Cafe) – w tym: warsztaty z 

przedstawicielami sektora organizacji pozarządowych, przedstawicielami JST, przedstawicielami 

przedsiębiorców z terenu działania LGD. 

- konsultacje on-line z przedstawicielami wszystkich sektorów: publicznego, gospodarczego i 

społecznego  

- Etap III – zdefiniowanie konkretnych, mierzalnych celów i działań wraz z podziałem budżetu, 

identyfikacja grup docelowych oraz ustalenie kryteriów wyboru, zasad monitorowania i ewaluacji a 

także planu komunikacji. 

W ramach tego etapu zaplanowano: 

- organizację warsztatów w trzech obszarach tematycznych: społecznym, gospodarczym i publicznym 

w celu wypracowania wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych 

działań z przedstawicielami różnych środowisk a także podziału budżetu 

- organizację warsztatów z grupą roboczą ds. budowy LSR w celu wypracowania wymiernych celów 

końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań z przedstawicielami różnych środowisk 

a także podziału budżetu 



- konsultacje wypracowanych założeń LSR z mieszkańcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami 

samorządów za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej 

Zastosowane metody partycypacyjne: 

- warsztaty dla jednorodnych grup uczestników – w tym: warsztaty z przedstawicielami sektora 

organizacji pozarządowych, przedstawicielami JST, przedstawicielami przedsiębiorców z terenu 

działania LGD 

- warsztaty konsultacyjne – praca warsztatowa z grupą roboczą powołaną do budowy LSR 

- konsultacje on-line z przedstawicielami wszystkich sektorów: publicznego, gospodarczego i 

społecznego  

Proces przygotowania LSR, współfinansowanej w szczególności z Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich, będzie ukierunkowany w szczególności na zagadnienia dotyczące: 

- innowacyjności, 

- cyfryzacji, 

- środowiska i klimatu, 

- zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz 

wyludniania się obszaru planowanego do objęcia LSR, 

- partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów; 

Na potrzeby budowy LSR możliwy będzie kontakt z LGD: 

- bezpośrednio w biurze, 

- telefonicznie, 

- mailowo, 

- za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.kaszubylgd.pl 

- za pośrednictwem komunikatora internetowego Messenger (przez profil Stowarzyszenia na 

Facebook). 

 

2. Adres strony internetowej na potrzeby przygotowania LSR: www.kaszubylgd.pl 

 


