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Dnia 29 grudnia 2010 r. zosta³o przeprowadzone spotkanie (konsultacja) po³±czone z publiczn± debat± dotycz±c±
aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru LGD Vistula &ndash; Terra Culmensis &ndash; Rozwój przez
Tradycjê,
Celem spotkania by³a aktualizacja LSR poprzez odwo³anie siê do opinii przedstawicieli trzech sektorów: publicznego,
spo³ecznego i gospodarczego.
Spotkanie podzielone by³o na dwie sesje, gdzie na pierwsz± zostali zaproszenie przedstawiciele sektora publicznego
(wójtowie, radni, so³tysowie, starosta) a na drug± przedstawiciele sektora spo³ecznego i gospodarczego (przedstawiciele
ngo, KGW, przedsiêbiorcy, rolnicy, agrotury¶ci, lokalni liderzy, spo³ecznicy, osoby chêtne).
Obie sesje przebiega³y wg nastêpuj±cego porz±dku: otwarcie spotkania przez Prezesa, przedstawienie celu spotkania,
po czym zosta³a zaprezentowana i omówiona Lokalna Strategia Rozwoju, gdzie szczególn± uwagê zwrócono na wizje,
misjê, cele ogólne i szczegó³owe , przedsiêwziêcia i wynikaj±ce z nich operacje w ramach poszczególnych dzia³añ Osi
4 Leader oraz na wska¼niki realizacji przedsiêwziêæ. Zosta³a przedstawiona analiza SWOT. Kolejnym etapem
spotkania by³a czê¶æ warsztatowa, gdzie uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, którym przypisano do opracowania
po jednym z celów ogólnych. Praca w grupach odbywa³a siê na przygotowanych kartach, gdzie wskazany by³ cel ogólny,
cele szczegó³owe i zaproponowane, wynikaj±ce z analizy SWOT, operacje do realizacji. Zadaniem ka¿dej z grup by³o
przanalizowanie adekwatno¶ci i celowo¶ci zaproponowanych rodzajów operacji w odniesieniu do ca³ej LSR, w
szczególno¶ci celów i przedsiêwziêæ, co przedk³adaæ siê ma na poprawê s³abych stron i zagro¿eñ wynikaj±cych z
analizy SWOT. Ponadto rodzaje operacji zapisane w LSR w stosunku do roku 2008, w którym to LSR zosta³a
wypracowana, mog³y ulec zmianom, ze wzglêdu na zró¿nicowane zapotrzebowanie mieszkañców i potencjalnych
beneficjentów. Praca w grupach zadzorowana by³a przez Koordynatorów gminnych, kierownika biura i pracownika
biurowego, którzy s³u¿yli pomoc± na ka¿dym etapie pracy. Ostatecznym efektem pracy w grupie by³y oddane karty,
gdzie przy danym dzia³aniu wskazuj±cym rodzaje operacji do realizacji albo dopisano nowe rodzaje operacji, skre¶lono
te, które wg grupy nie wpisuj± siê w za³o¿enia LSR lub pozostawiono bez zmian. Kolejnie zosta³a puszczona
prezentacja multimedialna prezentuj±ca dzia³alno¶æ LGD i realizacjê za³o¿eñ LSR a uczestnicy spotkania w tym czasie
wype³niali kwestionariusze ankiet pozwalaj±ce zweryfikowaæ najwa¿niejsze kierunki rozwoju zawarte w LSR w oparciu o
analizê SWOT (aktualizacja), cele (zbie¿no¶æ celów z faktycznymi potrzebami mieszkañców). Pytano o miejsca na
obszarze dzia³ania LGD warte wypromowania, charakterystyczne, pytano o atrakcyjno¶æ obszaru LGD pow wzglêdem
zamieszkania, pracy, us³ug ,turystyki, jak i o inicjatywy spo³eczno-gospodarcze podjête w ci±gu ostatnich 2 lat.
Podczas spotkania zapewniony by³ poczêstunek (obiad) oraz bufet kawowy wraz z ciastem.
Raport z konsultacji i ankiety ewaluacyjnej zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.lgdvistula.org
w I kwartale 2011 roku.
Spotkanie zorganizowane by³o w ramach Dzia³ania 4.31 &bdquo;Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Dzia³ania,
nabywanie umiejêtno¶ci i aktywizacja w 2010 roku&rdquo; objêtego PROW 2007-2013 w zwi±zku z podpisan± umow±
nr PRW.I.6016-1-3/09 00021-6932-UM0200021/09 z dnia 27 stycznia 2010 roku.Fotografie ze spotkania
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