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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady
informuje o rozpoczęciu prac nad zmianami w Strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020.
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż na podstawie zakończonego procesu oceny spełnienia przez lokalne
grupy działania (LGD) warunków określonych w § 8 ust. 1 i 3 umowy o warunkach i sposobie
realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa)
Stowarzyszenie za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, będzie ubiegać się o dodatkową kwotę środków
finansowych (490 000 zł) na wsparcie realizacji operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości
oraz będzie dokonywać przesunięć kwot z osiągniętych wskaźników.
W związku z powyższym LGD przystępuje do działań związanych z aktualizacją LSR na
obszarze objętym Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 -2020.
Planowanie strategiczne bez odpowiedniego zapewnienia partycypacji społecznej,
zwłaszcza w obszarze rozwoju regionalnego, mija się z celem. Bardzo gorąco pragniemy poznać
Państwa zdanie na temat kluczowych i koniecznych zmian w LSR związanych z przesunięciem
kwot z osiągniętych wskaźników oraz przeznaczeniem kwoty dodatkowych środków
finansowych, co więcej, chcielibyśmy zapoznać się z Państwa oczekiwaniami a może
i planami konkretnych projektów – jeśli zamierzacie je realizować. Z pewnością wsparcie
finansowe w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność może te
zamierzenia łatwiej uczynić rzeczywistością. Dlatego też planując podejmowanie działań
zmierzających do aktualizacji LSR dla obszaru LGD Nasze Bieszczady uruchomionych zostanie
szereg narzędzi konsultacyjnych. Podstawowe narzędzia to strona LGD Nasze Bieszczady,
zawierająca aktualne informacje o prowadzonych działaniach oraz ankietę/formularz
konsultacyjny online, kolejne narzędzie to spotkania z mieszkańcami podczas których będą
prowadzone warsztaty diagnostyczne mające na celu poznanie Państwa zdania i opinii na temat
planowanych zmian w LSR związanych z przeznaczeniem środków finansowych. Spotkania
pozwolą na przedstawienie wersji wstępnych zmian proponowanych przez członków
Stowarzyszenia, Zarządu, Rady oraz pracowników biura LGD Nasze Bieszczady powstałych
w oparciu o dane zebrane podczas przeprowadzonego warsztatu refleksyjnego w styczniu 2019
roku. Uczestnicy spotkań zgłoszą swoje uwagi do przedstawionego kształtu LSR, które zostaną
uwzględnione w finalnych pracach nad dokumentem. Dane i informacje na których opierać się
będą zmiany aktualizujące LSR pochodzić będą z ankiet wypełnianych przez uczestników spotkań
i za pomocą strony internetowej. Finalna wersja zostanie przedstawiona na ostatnim ze spotkań,
zakładamy tu już niewielkie zmiany redakcyjne, które zostaną wprowadzone na bieżąco.
Stosowne informacje znajdą się także na stronie www. tworzących partnerstwo. Planujemy
także mailing do osób figurujących w bazie mailingowej LGD Nasze Bieszczady. Wykorzystane
zostaną także narzędzia tradycyjne - tablice ogłoszeń i rozmowy indywidualne, te ostatnie prowadzone zarówno bezpośrednio jak i telefonicznie - przede wszystkim z członkami
stowarzyszenia i osobami przejawiającymi aktywność w życiu LGD, bez względu na status
formalno-prawny.
W związku z powyższy serdecznie zapraszamy do wypełniania ankiety online oraz udziału
w spotkaniach.
Zarząd
Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady.
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