
Przez cały okres przygotowawczy będzie prowadzona strona internetowa 

www.lgdponidzie.pl, która jest rozpoznawalna dla mieszkańców obszaru. W 

„Aktualnościach” na stronie www będą zamieszczane informacje o spotkaniach i 

konsultacjach prowadzonych w poszczególnych gminach obszaru funkcjonowania 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE. Strona zostanie zmodyfikowana tak, 

aby informacje dotyczące przygotowania LSR, w tym plan włączenia społeczności lokalnej i 

harmonogram spotkań, były dostępne z zakładki na stronie głównej. Na potrzeby tworzenia 

LSR opracowana zostanie ankieta, którą będzie można wypełnić zarówno na spotkaniach 

konsultacyjnych, prowadzonych na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR jak i 

on-line. Informacje o terminach spotkań konsultacyjnych będą podawane za pośrednictwem 

strony internetowej www.lgdponidzie.pl, profilu społecznościowego Facebook.com oraz 

rozwieszanie plakatów informujących o terminie spotkań na terenie poszczególnych gmin. 

Członkowie LGD otrzymają informację z harmonogramem spotkań również poprzez pocztę 

e-mail. 

Na spotkania oraz konsultacje, poświęcone w szczególności analizie potrzeb 

rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, będą zapraszani 

mieszkańcy obszaru objętego LSR, w tym członkowie LGD Ponidzie. Członkami LGD są 

wszystkie gminy z obszaru działania oraz starostwo powiatowe, Koła Gospodyń Wiejskich, 

stowarzyszenia w tym Ochotnicze Straże Pożarne i fundacja, które uczestniczą w pracach 

LGD za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Członkami są również osoby młode oraz 

przedsiębiorcy. Miejsca i godziny spotkań konsultacyjnych ustalone zostaną z 

przedstawicielami samorządu lokalnego. Planowane spotkania rozpoczynać będziemy od 

krótkiej informacji o Lokalnej Grupie Działania Ponidzie i dotychczasowych efektach 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Następnie przedstawiana będzie informacje na temat 

nowego okresu programowego i elementów Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-

2027, które będą mogły być realizowane w ramach podejścia LEADER. Będziemy 

informować o konieczności zgodności celów i przedsięwzięć planowanych w LSR z 

obowiązującymi na obszarze LGD dokumentami strategicznymi przyjmowanymi przez 

lokalne samorządy.  

Planuje się, że LSR współfinansowana będzie głównie ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, ale zgodnie z projektem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla 

Świętokrzyskiego 2021-2027, finansowanie niektórych działań możliwe będzie w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z 

powyższym przekazywane na spotkaniach informacje jak i prowadzone konsultacje dotyczyć 

będą zarówno EFRR jak EFS i EFRR. 

W celu sprostania nowym wyzwaniom, proces przygotowania LSR będzie ukierunkowany na 

zagadnienia dotyczące:  

a) innowacyjności,  

b) cyfryzacji,  

c) środowiska i klimatu,  

d) zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz 

wyludniania się obszaru planowanego do objęcia LSR,  



e) partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i 

projektów. 

Zagadnienia te będą omawiane na spotkaniach oraz będą miały swój wyraz w przygotowanej 

ankiecie dla uczestników spotkań, którą uczestnicy będą zobowiązani wypełnić po spotkaniu. 

Na spotkaniach i konsultacjach przekazywany będzie wzór arkusza pomysłu/fiszki. 

Wypełniając arkusze pomysłu, potencjalni beneficjenci będą zobowiązani do ukierunkowania 

swoich operacji na innowacyjność, cyfryzację, ochronę środowiska i klimatu, realizację 

przedsięwzięć w partnerstwie jak również wpływ przedsięwzięcia na zmiany demograficzne. 

Protokoły ze spotkań oraz ankiety i arkusze pomysłu będą analizowane przez Zarząd LGD 

oraz kolejną grupę, która zostanie włączona w prace przy opracowywaniu Lokalnej Strategii 

Rozwoju, jaką jest Rada LGD. Od czerwca do sierpnia 2022 r. będą prowadzone prace nad 

stworzeniem jasnych oraz przejrzystych lokalnych kryteriów wyboru, w których wyżej 

wymienione zagadnienia będą dodatkowo punktowane. Planuje się 2 spotkania członków 

Rady. Spotkania mogą odbywać się w siedzibie Stowarzyszenia lub zdalnie za pomocą 

aplikacji np. Microsoft Teams. Razem z zawiadomieniem o konsultacjach Rady, każdy z jej 

członków drogą mailową otrzyma wersję elektroniczną podręcznika tworzenia strategii, ze 

wskazaniem rozdziału dotyczącego kryteriów oraz ich tworzenia, a także stosownych ustaw i 

rozporządzeń. Rada zajmie się również opracowaniem procedur dotyczących oceny 

wniosków. Członkowie Rady to osoby, które w okresie parogramowym 2014-2020 czynnie 

uczestniczyły w pracach Stowarzyszenia. Ze wszystkich spotkań zostanie sporządzona lista 

obecności oraz protokół. 

W III kwartale 2022 roku przeprowadzimy spotkania dotyczące zaplanowania projektu 

współpracy.  Do projektu zostaną włączone Lokalne Grupy Działania z terenu województwa 

świętokrzyskiego a po wspólnych uzgodnieniach partner z poza województwa. W pracach  

będą brać udział również lokalni partnerzy zamieszkujący na terenie powiatu pińczowskiego. 

Do 30 czerwca 2022 roku planuje się ukończyć prace nad ewaluacją Ex post LSR-u z 

okresu programowego 2014-2020, której przeprowadzenie zlecone zostało ekspertom 

zewnętrznym. Badanie ewaluacyjne ma na celu sprawdzenie osiągniętych wskaźników oraz 

ocenę skuteczności, efektywności i oddziaływania w stosunku do założeń w poprzednim 

okresie programowym. Wyniki wykorzystane zostaną do analiz nad kolejnym okresem 

programowym. Od sierpnia cała uwaga Zarządu i zaangażowanych osób będzie już skupiona 

na pracach związanych z połączeniem wszystkich informacji uzyskanych podczas spotkań 

konsultacyjnych oraz analizie wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz 

odnośnych planowanych działań. 

W związku z faktem, że członkowie organów LGD Ponidzie są przedstawicielami 

szerszych grup społecznych i reprezentują cały obszar LGD, planuje się zorganizować 

warsztaty z ich udziałem. Podczas warsztatów uczestnicy dokonają podsumowania 

prowadzonej ankietyzacji, złożonych arkuszy pomysłów oraz dokonają ostatecznej analizy 

potrzeb rozwojowych. Będą wybierać najważniejsze i najczęściej wskazywane zakresy 

działań tak, aby w LSR znalazły się przedsięwzięcia najważniejsze dla społeczności lokalnej. 

Ankiety przesyłane za pośrednictwem  Internetu przygotowane będą w narzędziu Jotform, 

które umożliwia przeprowadzenie analizy wyników ankiet pod kątem udzielonych 

odpowiedzi. Narzędzie do raportowania wyników umożliwia również przygotowanie 

wykresów. Dane te będą dynamicznie aktualizowane w oparciu o kolejne nadsyłane ankiety. 



Równocześnie analizowana będzie zgodność potrzeb mieszkańców obszaru LGD Ponidzie z 

dokumentami planistycznymi opracowanymi przez lokalne samorządy w tym województwo 

świętokrzyskie. Na koniec warsztatów dokonana zostanie analiza SWOT. Analiza SWOT 

będzie miała na celu klasyfikację czynników wewnętrznych (mocnych i słabych stron) oraz 

zewnętrznych (szans i zagrożeń) decydujących o możliwościach rozwojowych obszaru LGD. 

Takie zestawienie czynników pozwoli określić potencjał obszaru LGD, wskazać czynniki 

będące motorem rozwojowym dla obszaru oraz te mogące spowalniać ten rozwój. Te 

działania pozwolą nam poznać ostateczną opinię mieszkańców na temat preferowanych 

kierunków rozwoju obszarów wiejskich powiatu pińczowskiego. Zarząd stowarzyszenia 

przygotuje plan finansowy, w tym planowaną alokację z każdego Funduszu, dokona ustaleń w 

zakresie zarządzania, monitorowania i ewaluacji LSR. Stworzony zostanie projekt Lokalnej 

Strategii Rozwoju, który zawierać będzie najważniejsze cele końcowe. Oszacowane zostaną 

wskaźniki rezultatów oraz odnośnych planowanych przedsięwzięć. 

We wrześniu 2022 roku projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 

PONIDZIE zostanie przesłany drogą mailową do wszystkich członków Rady, Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej z prośbą o przeczytanie i wniesienie ostatecznych poprawek. 

Równocześnie projekt Strategii poddany zostanie konsultacjom poprzez zamieszczenie na 

stronie internetowej www.lgdponidzie.pl oraz wyłożenie w biurze LGD Ponidzie. Informacja 

o prowadzonych konsultacjach udostępniona będzie na portalu Facebook oraz na naszej 

stronie internetowej. Wraz z projektem LSR udostępniony zostanie formularz zgłaszania 

uwag. Zarówno członkowie organów statutowych LGD jak i mieszkańcy będą mogli 

wypowiedzieć się na karcie uwag. Wszystkie złożone uwagi zostaną przeanalizowane przez 

Zarząd LGD Ponidzie, który dokona stosownych korekt. Na koniec strategia zostanie 

zatwierdzona na Walnym Zebraniu Członków. 

 

 


