
Mapa zasobów obszaru LSR  

W ramach realizacji operacji zostanie przeprowadzony proces określania kluczowych zasobów 
występujących na obszarze LGD „Zapiecek” i wypracowania alternatywnych wizji rozwoju obszaru. 
Proces ten przeprowadzony zostanie w sposób partycypacyjny, z wykorzystaniem koncepcji 
reprezentacji społecznych i technik heurystycznych jako narzędzi badawczych, w szczególności map 
myśli. Z punktu widzenia LGD istotny jest zarówno poniżej opisany proces pozyskiwania informacji jak 
i raport będący efektem końcowym prowadzonych działań. 

 
W ramach zadania wykonane zostanie co najmniej: 

I.Zbieranie danych: 
a. Desk research, do dyspozycji  Wykonawcy będą wiedza i zasoby będące w posiadaniu LGD 
„Zapiecek” 
b. Przeprowadzenie 6 spotkań z wykorzystaniem dowolnych technik zbierania danych dla co 
najmniej 6 różnych grup z obszaru LGD Zapiecek, w tym obligatoryjnie: zarząd LGD, przedstawiciele 
JST będący członkami LGD, osoby odpowiadające za rozwój kultury, przedstawiciele NGO, inni wg 
zdiagnozowanych potrzeb.  

Zaproszeń na spotkania dokonywać będzie zarząd LGD „Zapiecek” w porozumieniu z 
wykonawcą zadania. 
Czas trwania spotkań – ok 3-4 godzin, liczba uczestników -5-15 osób, podczas 
spotkań zostanie zapewnione prowadzenie merytoryczne, sala spełniająca wymogi 
BHP i ew. zalecenia epidemiologiczne, z dostępem do rzutnika, flipchartem oraz 
przerwa kawowa dla wszystkich uczestników (kawa, herbata, woda, ciasto, kanapki 
lub ciepły posiłek i napój), spotkania będą się odbywać na obszarze LGD „Zapiecek” 

II. Analiza danych i wypracowanie alternatywnych wizji rozwoju obszaru: 
1) Wizje rozwoju i zasoby – seminarium samorządowe 

Seminarium skierowane do osób decyzyjnych w jednostkach samorządu 
terytorialnego będących członkami LGD, tj. wójtów, burmistrza, starosty, ich 
zastępców lub sekretarzy z możliwym udziałem przedstawicieli LGD, 12 godzin (dwa 
dni), wykonawca zapewnia prowadzenie merytoryczne seminarium oraz koszty 
zakwaterowania, noclegu, najmu sali wykładowej,  wyżywienia. Koszty dojazdu 
uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Seminarium powinno mieć miejsce poza 
obszarem LGD, ale nie dalej niż 100 km od Radzynia.  
Liczba uczestników: max. 15 osób zaproszonych przez LGD Zapiecek 
Minimalne wymagania co do warunków pobytu: dwa dni z zapewnieniem pełnego 
wyżywienia (2x dwudaniowy obiad, kolacja integracyjna, śniadanie, 2 dni przerwy 
kawowe ciągłe) i noclegu w standardzie hotelu 3***, w pokojach max. 
dwuosobowych z salą wykładową na miejscu. 

b. Kompleksowość i kompatybilność dokumentów strategicznych projektujących 
rozwój lokalny – seminarium dla osób przygotowujących dokumenty strategiczne  
Seminarium skierowane do osób przygotowujących merytorycznie dokumenty 
strategiczne na obszarze LGD „Zapiecek”, 12 godzin (dwa dni), wykonawca zapewnia 
prowadzenie merytoryczne seminarium oraz koszty zakwaterowania, noclegu, najmu 
sali wykładowej,  wyżywienia. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym 
zakresie. Seminarium powinno mieć miejsce poza obszarem LGD, ale nie dalej niż 100 
km od Radzynia.  
Liczba uczestników: max. 15 osób zaproszonych przez LGD Zapiecek 
Minimalne wymagania co do warunków pobytu: dwa dni z zapewnieniem pełnego 
wyżywienia (2x dwudaniowy obiad, kolacja integracyjna, śniadanie, 2 dni przerwy 
kawowe ciągłe) i noclegu w standardzie hotelu 2**, w pokojach max. dwuosobowych 
z salą wykładową na miejscu 



c. Zasoby i możliwości zwiększenia partycypacji mieszkańców w realizację projektów 
rozwojowych – lokalna konferencja dla realizatorów projektów, beneficjentów 
pomocy, naturalnych liderów społecznych, (ok 50 osób. w ramach zadania 
zapewniony zostanie wynajem sali, catering dla uczestników oraz merytoryczne 
prowadzenie konferencji) 

III. Opracowanie: 
a. dokumentu podsumowującego zawierającego: 

 - raport z przeprowadzonych badań w celu określenia zasobów LGD Zapiecek 
 - wypracowane koncepcje rozwoju obszaru w formie opisowej  

Oczekiwana objętość dokumentu ok 20 stron tekstu zawierających ew. tabele, 
wykresy, zdjęcia) i przekazanie go w formie wydruku i w wersji pdf  wraz z 
przeniesieniem na LGD autorskich praw majątkowych do wykorzystania bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji (Internet, 
prasa, publikacje, działania informacyjno-promocyjne). 

b. graficznego przedstawienia zasobów i potencjałów LGD Zapiecek, w postaci 
hierarchicznej mapy myśli będącej załącznikiem do raportu.  
Mapa zbiorcza (ewentualnie uzupełniona mapami cząstkowymi)  powinna być 
przekazana w formie materialnej, prezentująca się estetycznie, przyjmując formę 
wydruku wielkoformatowego jako baner lub papier elektrostatyczny jak również 
wersji pdf oraz w wersji edytowalnej  wraz z przeniesieniem na LGD autorskich praw 
majątkowych do wykorzystania bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na 
wszystkich polach eksploatacji (Internet, prasa, publikacje, działania informacyjno-
promocyjne) 

 

 


