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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konsultacjach społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju 

Słowińskiej Grupy Rybackiej na lata 2014-2020 z dnia 01 czerwca 2018r. 

 

Uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji i wprowadzenia zmiany w Lokalnej Strategii 

Rozwoju SGR 

 

Celem Zarządu SGR jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w sposób jak najbardziej 

adekwatny i odpowiadający potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności przy 

jednoczesnym zachowaniu racjonalności podejmowanych przedsięwzięć i związanych  

z nimi kosztów. Konieczny jest zatem dobór takich form komunikacji z mieszkańcami 

obszaru, które będą charakteryzowały się zrozumiałością i dostępnością. 

Wszystkich warunków nie spełnia obecna forma kontaktu z lokalną społecznością, jaką 

jest „żywa tablica” polegająca na umieszczaniu słupa ogłoszeniowego, na którym 

mieszkańcy mogliby umieszczać wpisy dotyczące ich potrzeb lub oczekiwań w kontekście 

realizacji LSR lub których uwagi miałyby wpływ na kształtowanie ww. dokumentu. Uwagi 

co do efektywności realizacji ww. działania dotyczą: 

1) nieadekwatności sposobu prowadzenia badań do preferowanych kanałów komunikacji 

lokalnej społeczności - wyniki badań przeprowadzonych przez SGR w 2017 roku 

dotyczących m.in. najskuteczniejszych form przekazywania informacji, wykazały, że 

jednym z najpopularniejszych mediów jest strona sgr.org.pl.  

2) wysokich kosztów realizacji działania - budżet Planu Komunikacji w znacznej części 

przeznaczony jest na tzw. „żywą tablicę” (27 616,00 zł rocznie), będącą nie tyle 

środkiem przekazu informacji, co kolejną formą prowadzenia badań. Pomimo 

atrakcyjnej formy działania, efekty jego realizacji wydają się być nieadekwatne do 

zaangażowanych na ten cel środków finansowych oraz rezultatów 

 liczba gmin, w których umieszczona zostanie tablica – 6, 

 liczba zapisanych uwag uczestników happeningu – 50. 

Podobne zdanie wyrazili uczestnicy spotkań refleksyjnych związanych z ewaluacją LSR, 

co zostało ujęte w sprawozdaniu z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LSR.  

W związku z powyższym wskazane jest wprowadzenie zmian w zapisach Lokalnej 

Strategii Rozwoju SGR na lata 2014-2020 polegających na zamianie działania 

dotyczącego organizacji happeningu „Żywa tablica” na innowacyjną platformę 

internetową do komunikowania się z mieszkańcami umożliwiającą prowadzenie 

badań, co zniweluje opisane wyżej problemy, tj.: 

1) przeniesienie żywej tablicy na elektroniczną platformę ułatwi sposób jej użytkowania 

zarówno dla prowadzących ją (wyniki badań będą dostępne w każdym czasie, w 

przypadku ankiet możliwe będzie ich automatyczne podsumowanie), jak i dla 

użytkowników (będą mieli oni zapewniony ciągły dostęp do platformy bez względu na 

miejsce zamieszkania). Platforma komunikacyjna funkcjonować ma w ramach 

podstrony Słowińskiej Grupy Rybackiej z możliwością udostępniania linków różnymi 

kanałami (media społecznościowe, mailing itp.), z bieżącym podglądem wyników 

przedstawianych w atrakcyjnej formie graficznej; 
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2) stworzenie platformy internetowej stanowi koszt poniesiony jednorazowo w wysokości 

do 7 000,00zł, jej obsługa nie wymaga ponoszenia takich kosztów jak transport czy 

konserwacja, a dzięki proponowanej formie możliwe będzie osiągnięcie wskaźników o 

podobnej wartości: 

 liczba ogłoszonych badań – 4 wciągu roku – w ramach „żywej tablicy” zakładano 

zebranie uwag od mieszkańców 6 gmin - platforma daje możliwość ciągłej 

aktywności zamieszkujących je osób (nie tylko w czasie umieszczenia tablicy na 

terenie ich gminy), a ponadto prostszy sposób prowadzenia badań umożliwia 

różnicowanie ich tematów (w ramach „Żywej tablicy” w celu możliwości porównania 

odpowiedzi we wszystkich gminach zaproponowano by jeden temat badań), 

 liczba zgłoszonych opinii/wypełnionych ankiet – 50 – wskaźnik jest tożsamy z 

poprzednim dotyczącym „żywej tablicy” (liczba zapisanych uwag uczestników 

happeningu). 

 

Mając na uwadze powyższe i odnosząc się do zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju SGR 

mówiących, że: W wyniku monitoringu funkcjonowania SGR możliwe będzie podjęcie 

następujących działań naprawczych: … wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentach 

regulujących pracę SGR (np.: LSR, procedury, regulaminy), Zarząd zdecydował o 

podjęciu uchwały o przeprowadzeniu konsultacji społecznych na temat potrzeby 

wdrożenia zmian w LSR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


