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SPRAWOZDANIE ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ
LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY”
W OKRESIE OD 12.08.15 r. – 20.10.15 r.
W okresie od 12 sierpnia do 20 października 2015 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina
Nafty” organizowała spotkania informacyjne dla społeczności lokalnej, dotyczące
opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-20. Łącznie odbyło się 15 spotkań:
 dwa spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego,
 dwa cykle spotkań w każdej z sześciu gmin wchodzących w skład obszaru LGD
 oraz wspólne spotkanie dla członków LGD i mieszkańców całego obszaru, w celu
zaprezentowania wyników wspólnej pracy i wypracowanych założeń strategii.
W spotkaniach wzięło udział 229 osób. Wykaz liczby osób uczestniczących
w poszczególnych spotkaniach został przedstawiony w tabeli poniżej.
Ilość
osób
uczestniczących Uwagi
w spotkaniu

Lp.

Data spotkania

Miejsce
spotkania

1

12 sierpnia 2015

Miejsce Piastowe

10

spotkanie z
przedstawicielami JST

2

17 sierpnia 2015

Chorkówka

19

I cykl spotkań

3

18 sierpnia 2015

Dukla

11

I cykl spotkań

4

19 sierpnia 2015

Iwonicz-Zdrój

26

I cykl spotkań

5

20 sierpnia 2015

Jaśliska

13

I cykl spotkań

6

26 sierpnia 2015

Jedlicze

16

I cykl spotkań

7

27 sierpnia 2015

Miejsce Piastowe

11

I cykl spotkań

8

07 września 2015

Iwonicz - Zdrój

12

spotkanie z
przedstawicielami JST

9

08 września 2015

Chorkówka

9

II cykl spotkań

10

09 września 2015

Dukla

11

II cykl spotkań

11

10 września 2015

Iwonicz-Zdrój

9

II cykl spotkań

12

15 września 2015

Jaśliska

6

II cykl spotkań

13

16 września 2015

Jedlicze

12

II cykl spotkań

14

17 września 2015

Miejsce Piastowe

11

II cykl spotkań

15

20 października 2015

Bóbrka

53

wspólne spotkanie

RAZEM:

229 OSÓB
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Spotkania prowadzone były przez pracowników Biura LGD: Natalię Kuliga – Helnarską,
Gabrielę Liwacz i Marlenę Jakieła oraz członków Zarządu: Janinę Gołąbek, Stanisława Chochołka,
Edwarda Jakiełę.
Pierwsze spotkanie robocze odbyło się w 12 sierpnia 2015 roku w Biurze Lokalnej
Grupy Działania „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym. Uczestniczyło w nim 10 osób. Na
spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Umożliwiło
ono utworzenie zespołu koordynującego prace nad opracowywaniem Lokalnej Strategii
Rozwoju.
Spotkanie otworzyła Prezes Janina Gołąbek, dziękując zebranym za obecność, którą
można interpretować jako chęć, inicjatywę zaangażowania się przedstawicieli gmin
i poszczególnych sektorów tworzących LGD, w aktywne przygotowywanie strategii. Prezes
Zarządu z góry podziękowała za wszelką pomoc i niezbędne do LSR informacje, przekazane do
Biura LGD. Prezes Zarządu, za aprobatą uczestników spotkania, wyznaczyła P. Natalię KuligaHelnarską – jako osobę koordynującą całokształt prac nad strategią.
Podczas spotkania uzgodnione zostały terminy spotkań z mieszkańcami obszaru,
kwestie zapraszania uczestników i informowania mieszkańców o spotkaniach informacyjno –
konsultacyjnych, w celu jak najszerszego włączenia lokalnej społeczności do opracowania LSR.
Ustalono także wstępny harmonogram prac nad strategią i przekazano informacje o danych
statystycznych dotyczących gmin, pomocnych do opracowania diagnozy obszaru i ludności,
a także dokonano wstępnej analizy mocnych i słabych stron obszaru (SWOT), w celu określenia
kierunków interwencji oraz zasobów, które można/trzeba wykorzystać.
Ponadto opracowany został wzór ankiety dotyczącej potrzeb i oczekiwań mieszkańców
oraz analizy słabych i mocnych stron obszaru, która wykorzystana będzie podczas
organizowanych spotkań informacyjnych oraz zamieszczona na stronie LGD.
Powołany zespół roboczy, złożony z pracowników Biura oraz przedstawicieli gmin
należących do LGD, odpowiedzialny był za współpracę w zakresie przygotowywania strategii,
organizację spotkań dla mieszkańców, zebranie i odpowiednie wykorzystanie uzyskanych
informacji.
Kolejne spotkania dotyczące opracowywanej przez Stowarzyszenie strategii podzielone
były na dwa cykle. Pierwszy cykl odbywał się w okresie od 17 do 27 sierpnia 2015 roku.
Skierowany był do wszystkich mieszkańców obszaru LGD, w tym do przedstawicieli organizacji
pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, Kół Gospodyń
Wiejskich, OSP, lokalnych liderów, sołtysów i innych mieszkańców, działających na rzecz
rozwoju społecznego i kulturalnego obszaru.
Pierwszy cykl spotkań poświęcony był w szczególności dokonaniu analizy SWOT obszaru
(słabe i mocne strony) oraz wspólnemu wypracowaniu celów, kierunków działań Lokalnej
Grupy w nowym okresie programowania. Spotkania pozwoliły na poznanie problemów,
oczekiwań, pomysłów i inicjatyw społeczności lokalnej, które zostaną ujęte w przygotowywanej
LSR.
Spotkania prowadzone były w oparciu o ocenę partycypacyjną, opiera się ona na kilku
podstawowych założeniach, które są konieczne są do prawidłowego przeprowadzenia procesu:
zaangażowanie osób reprezentujących pełen obraz społeczności/grupy, której dotyczy
projektowane działanie, określenie jasnego i zrozumiałego oraz uzgodnionego ze wszystkimi
celu procesu, zadania, który musi być w czytelny sposób powiązany z następującymi po nim
decyzjami, zagwarantowanie każdemu uczestnikowi możliwości wypowiedzi i bycia
wysłuchanym, jako rezultat procesu stworzenie jasnego planu działania (z ustaleniami
dotyczącymi czasu, potrzebnych zasobów).
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Pierwszym punktem spotkania było krótkie wprowadzenie mieszkańców w zakres
związany z nowym okresem programowania 2014-20 oraz miejscem i rolą LGD w PROW 201420. W tym celu pracownik biura – P. Natalia Kuliga-Helnarska przedstawiła zakres planowanego
wsparcia w ramach LSR – na podstawie projektu rozporządzenia dotyczącego wdrażania LSR, co
pozwoliło uczestnikom skonkretyzować działania możliwe do realizacji w ramach
opracowywanej strategii.
Następnie, w formie burzy mózgów, uczestnicy zgłaszali poszczególne elementy
stanowiące słabe lub mocne strony, walory obszaru lub problemy i potrzeby, z którymi
spotykają się na co dzień podczas swojej pracy społecznej lub zawodowej. Zgłaszane propozycje
były zapisywane przez pracowników biura. Zebrane w ciągu całego cyklu spotkań informacje,
wnioski pozwoliły na opracowanie analizy SWOT, stanowiącej niezbędny i niezwykle istotny
element LSR.
Kolejnym zakresem omówionym na spotkaniu było wstępne określanie założeń LSR,
które polegało na przedstawianiu propozycji celów strategii, podejmowanych
działań/przedsięwzięć oraz formułowanie wskaźników, które mogą zostać osiągnięte w ramach
LSR. Do formułowaniu celów i wskaźników posłużyły głównie składane przez uczestników
spotkań fiszki projektowe, w których mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje i instytucje –
mogli wskazywać propozycje projektów, własne pomysły i inicjatywy, które chcieliby
zrealizować za pośrednictwem LGD.
Na potrzeby spotkań i konsultacji z mieszkańcami przygotowana została ankieta –
analiza potrzeb i potencjału obszaru – analiza SWOT, której wyniki pozwoliły właściwie
ukierunkować działania, które zawarte zostaną w LSR, określić cele, zadania i wskaźniki.
Należycie przeprowadzona diagnoza obszaru jest bowiem niezbędna z punktu widzenia
prawidłowego opracowywania i późniejszej realizacji założeń LSR. Ankieta miała formę
wypunktowanego spisu zagadnień (problemów, słabych i mocnych stron obszaru), z którego
respondent mógł wybrać te, które jego zdaniem są najistotniejsze.
Daty i miejsca spotkań oraz ilość osób uczestniczących w spotkaniach zostały
przedstawione w tabeli poniżej. W pierwszym cyklu spotkań wzięło udział 95 osób.

Lp.

Data
spotkania

Gmina

Miejsce spotkania

Ilość
osób
uczestniczących
w spotkaniu

1

17.08.2015

Chorkówka

Urząd Gminy w Chorkówce

19

2

18.08.2015

Dukla

Urząd Miejski w Dukli

11

3

19.08.2015

Iwonicz-Zdrój

Kino Wczasowicz w Domu
26
Zdrojowym

4

20.08.2015

Jaśliska

Urząd Gminy w Jaśliskach

13

5

26.08.2015

Jedlicze

Urząd Gminy Jedlicze

16

6

27.08.2015

Miejsce Piastowe

Gminna Biblioteka Publiczna
11
w Miejscu Piastowym

RAZEM OSÓB:

96

Na każdym z wyżej wymienionych spotkań uczestnicy podkreślali sytuację ekonomiczną
obszaru, która ciągle się poprawia, jednak nie jest na wystarczająco dobrym poziomie
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w porównaniu do powiatu, czy województwa. Dlatego większość środków powinna trafić do rąk
przedsiębiorców, którzy utworzą nowe miejsca pracy, zmniejszą bezrobocie na obszarach
wiejskich i marginalizację społeczeństwa. Mieszkańcy podkreślali również potencjał obszaru
LGD do rozwoju turystyki, który powinien być w jak najlepszy sposób wykorzystany, podobnie
jak dziedzictwo kulturowe oraz bogate tradycje i zwyczaje, które powinny być utrzymywane
w pamięci, kultywowane i przekazywane do jak najszerszego grona odbiorców.
W ramach prowadzonej dyskusji uczestnicy zgłaszali swoje uwagi, wnioski, opinie,
pomysły i rekomendację do planowanych działań w ramach LSR. Uczestnicy kładli nacisk na
problemy obszaru związane z bezrobociem, brakiem ofert na lokalnym rynku pracy,
utrudnionym dostępem do sięgania po środki na utworzenie działalności gospodarczej, brakiem
korzystnych warunków do rozwoju istniejących firm, niski poziom płac w regionie, oraz niski
poziom życia na obszarze LGD. Kolejno została poruszona tematyka związana ze słabo
rozwiniętą przestrzenią publiczną i niepełnym wykorzystaniem potencjału turystycznego
obszaru. Przedstawiciele sektora społecznego zwracali uwagę na niewystarczające środki
związane z działalnością prospołeczną i kulturalną, utrudniony dostęp do środków
zewnętrznych i nieproporcjonalną ilość ofert w stosunku do potrzeb organizacji społecznych.
Jako grupy, które powinny być preferowane przy realizacji LSR mieszkańcy wskazywali
osoby bezrobotne, kobiety, osoby po 50. roku życia, młodzież, osoby niepełnosprawne, do
których w przypadku rozwoju przedsiębiorczości powinna trafić maksymalna kwota pomocy,
niezależnie od branży w jakiej miałaby być tworzona lub rozwijana działalność. Według
obecnych jest to bardzo ważny aspekt dla rozwoju obszaru LGD, który powinien być wspierany
na jak najlepszych warunkach. Organizacje pozarządowe zwróciły uwagę na duże chęci, które
często są tłumione przez brak środków własnych, potrzebnych do realizacji inicjatyw lokalnych,
czy projektów z innych środków. W związku z tym pojawiły się wnioski o przeznaczenie
projektów grantowych dla takich organizacji, czyli stowarzyszeń, fundacji, OSP, Kół Gospodyń
Wiejskich z możliwie jak najwyższą kwotą dofinansowania, niewymagającą wkładu własnego,
który nierzadko jest barierą do społecznych inicjatyw.
Kolejne spotkanie odbyło się w 7 września 2015 roku w Pensjonacie Anteres w
Iwoniczu-Zdroju. Uczestniczyło w nim 12 osób. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele
jednostek samorządu terytorialnego. Umożliwiło ono przygotowanie założeń do planu
komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR.
Spotkanie prowadzone było w oparciu o technikę partycypacji - Kawiarnia
Obywatelska - jest to metoda nastawioną na dialog – on sam w sobie jest celem. Jest to
nieformalne spotkanie, gdzie ok. 8-10 uczestników dyskutuje między sobą na ważny dla nich
temat, jednak nie jest to metoda, która służy do osiągania porozumienia czy podjęcia decyzji.
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele j.s.t. oraz członkowie Zarządu omawiali
skuteczne metody komunikacji ze społecznością lokalną, które przełożyć się mają na
zaangażowanie w realizację LSR i składanie wniosków na realizację projektów. Wśród
najczęściej wymienianych działań komunikacyjnych pojawiały się spotkania informacyjne oraz
szkolenia, które w sposób bezpośredni przygotowują potencjalnych beneficjentów do realizacji
strategii. Pośrednimi kanałami informacji są wydarzenia promocyjno –kulturalne oraz różnego
typu działania animacyjne, które zwiększają zainteresowanie działalnością LGD, co również
może przełożyć się na ilość wniosków. Jako najskuteczniejsze obecnie środki komunikacji
podawano Internet (zamieszczanie ogłoszeń na stronie LGD oraz gmin i gok-ów, strony
komercyjne), prasa lokalna oraz materiały informacyjne/publikacje, indywidualne
konsultacje/doradztwo dla beneficjentów. Pozyskane wnioski i informacje zostaną ujęte
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w przygotowywanym planie komunikacji – stanowiącym załącznik do LSR. Bowiem skuteczna
komunikacja jest warunkiem koniecznym do aktywnego włączenie spoełcznosci w proces
wdrażania strategii, oraz podstawą budowania partnerstwa.
Przedstawiciele j.s.t. zadeklarowali pełną pomoc i zaangażowanie w zakresie wdrażania
LSR, przekazywania informacji i pozyskiwanie potencjalnych beneficjentów, szczególnie
w kontekście przeznaczenia min. 50% budżetu LSR na realizację działań w kierunku rozwoju
przedsiębiorczości.
W drugim cyklu spotkań, który odbywał się w okresie od 8 do 17 września 2015
roku, konsultacje dotyczące LSR prowadzone były z mieszkańcami prowadzącymi lub
planującymi rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorcami, rolnikami
i przedstawicielami branży turystycznej, pod kątem potrzeb i możliwości rozwoju ekonomicznogospodarczego i turystycznego obszaru oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Przeprowadzone
konsultacje służyły opracowaniu zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru.
Spotkanie miało formę konsultatywy – jest to metoda, której celem jest coś więcej niż
jedynie uzyskanie opinii, stanowisk, propozycji itp. od podmiotów (instytucji lub osób), których
w pewien sposób dotkną skutki proponowanych działań. Istotą tej metody jest to, że
odpowiedzialność za decyzje biorą wszystkie strony procesu, ponieważ to one ją wspólnie
wypracowują. Jej cechą jest osiągniecie konsensusu, uznanie zasady partnerstwa jako podstawy
wzajemnych relacji. Przedstawiciele społeczeństwa nie są tutaj traktowani jako niemi widzowie,
ale jako wartościowi i równoprawni uczestnicy procesu decyzyjnego, mogą oni wypowiedzieć
sie odnośnie planowanego przedsięwzięcia oraz biorą czynny udział w wypracowaniu wspólnej
i wiążącej decyzji.
Na wstępie spotkania pracownicy Biura zapoznali uczestników z wytycznymi
dotyczącymi wyboru operacji na podstawie ustawy z dn. 20.02.2015 r. o rozwoju lokalnym oraz
ustawy z dn.11.07.2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, które to w sposób znaczący determinują
zasady procedury wyboru operacji. Następnie przedstawione zostały kryteria wyboru operacji
kluczowe z punktu widzenia realizacji PROW 2014-20, wśród, których wskazań należy
innowacyjność, tworzenie miejsc pracy, ochrona środowiska, wykorzystanie zasobów lokalnych,
w tym produktów rolnych, kryteria odnoszące się do grup defaworyzowanych, ze względu na
dostęp do rynku pracy
Na potrzeby spotkań z mieszkańcami przygotowana została ankieta – dotycząca
kryteriów wyboru, której wyniki pozwoliły na właściwie ukierunkowanie prac związanych z
opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju i jej późniejszej realizacji.
Daty i miejsca spotkań oraz ilość osób uczestniczących w spotkaniach zostały
przedstawione w tabeli poniżej. W drugim cyklu spotkań wzięło udział 58 osób.

Lp.

Data
spotkania

Gmina

Miejsce spotkania

Ilość
osób
uczestniczących
w spotkaniu

1

08.09.2015

Chorkówka

Urząd Gminy w Chorkówce

9

2

09.09.2015

Dukla

Urząd Miejski w Dukli

11

3

10.09.2015

Iwonicz-Zdrój

Kino Wczasowicz w Domu
9
Zdrojowym
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4

15.09.2015

Jaśliska

Urząd Gminy w Jaśliskach

6

5

16.09.2015

Jedlicze

Urząd Gminy Jedlicze

12

6

17.09.2015

Miejsce Piastowe

Gminna Biblioteka Publiczna
11
w Miejscu Piastowym

RAZEM OSÓB:

58

Uczestnicy wszystkich spotkań zgłaszali propozycje do lokalnych kryteriów wyboru
zawartych w LSR. Wśród najczęściej pojawiających się znalazło się tworzenie miejsc pracy, które
powinno być dodatkowo punktowane w zależności od ilości utworzonych miejsc pracy.
Zwrócono również uwagę na, ważną dla obszaru LGD „Kraina Narty”, branżę turystyczną, która
powinna być preferowana przy zakładaniu bądź rozwijaniu działalności gospodarczej. Często
zgłaszaną propozycją, jaka powinna się znaleźć w LSR było należenie do grupy, której grozi
marginalizacja społeczna: dotkniętej ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, czy
wykluczeniem. Uczestnicy podkreślali również ważną rolę dziedzictwa kulturowego obszaru,
której uwzględnienie w operacji powinno być dodatkowo punktowane, szczególnie w przypadku
projektów składanych w ramach zakresu związanego z infrastrukturą i dziedzictwem lokalnym.
Ostatnie spotkanie obyło się 20 października 2015 roku w Muzeum Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Było to wspólne spotkanie dla członków LGD
i mieszkańców całego obszaru, w celu zaprezentowania częściowych wyników wspólnej pracy
i wypracowanych założeń strategii. Uczestniczyło w nim 53 osób.
Spotkanie miało formę spotkania otwartego - jest to jedno z najczęściej stosowanych
narzędzi partycypacyjnych. W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani obywatele
– na organizatorach spoczywa obowiązek odpowiednio wcześniejszego poinformowania
społeczności o planowanym spotkaniu. Podczas spotkania uczestnicy mogą formułować swoje
uwagi oraz zadawać pytania przedstawicielom władz bądź ekspertom. Ze względu na trudność
w skutecznym prowadzeniu dyskusji zalecane jest przyjęcie moderatora, dbającego
o przestrzeganie porządku rozmowy i skupieniu się na kwestiach merytorycznych. Spotkanie
otwarte może służyć nie tylko zgłaszaniu przez mieszkańców ich wniosków czy propozycji
zmian, ale także wymienianiu się opiniami między sobą. Dużą zaletą takiej formy prowadzenia
konsultacji jest zebranie w jednym miejscu osób i środowisk, które zazwyczaj nie prowadzą ze
sobą rozmów oraz nie próbują wypracować wspólnego planu czy rozwiązań. Udział
przedstawicieli władz gwarantuje uwzględnienie opinii zgłaszanych przez mieszkańców
w opracowywanych przez urzędników planach zagospodarowania czy rozwoju.
Spotkanie otworzyła Prezes Zarządu i podziękowała za tak liczne uczestnictwo
w organizowanych spotkaniach i konsultacjach oraz za dotychczasowe, tak istotne
zaangażowanie w prace nad LSR. Następnie oddała głos Kierownikowi Biura – P. Natalii Kuliga Helnarskiej w celu przedstawienia głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju:
- omówienie celów ogólnych i szczegółowych strategii oraz wskaźników odpowiadających celom
i przedsięwzięciom
- omówienie wstępnych zasad wyboru operacji oraz kryteriów wyboru
- omówienie zasad i zakresu monitorowania i ewaluacji LSR
- analiza planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR.
Przedstawione informacje poddane zostały do konsultacji/dyskusji przez zebranych
uczestników, którzy zgłaszali drobne uwagi, wnioski, zapytania do poszczególnych zakresów.
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W ramach konsultacji sformułowane zostały następujące wnioski:
- większość potencjalnych Beneficjentów optowała za ustaleniem maksymalnej wysokości
wsparcia i intensywności pomocy na realizację operacji w ramach LSR dla poszczególnych
typów operacji lub Beneficjentów, w tym podejmowania działalności gosp. – w uzasadnieniu
wskazując, że pozwoli to na podejmowania większych inwestycji, które umożliwią utrzymanie
działalności i jej konkurencyjność w okresie długofalowym (np. poprzez zakup nowoczesnego
sprzętu, dostosowanie budynku usługowego, podniesienie kwalifikacji); Poza tym w regionie,
jest wiele dostępnych źródeł finansowania (m.in. PUP, WUP, RPO, Fundusze Szwajcarskie), które
gwarantują bezzwrotną pomoc na rozpoczęcie działalności gosp. w kwotach mniejszych (20-40
tys. zł) oraz zapewniają dodatkowo wsparcie pomostowe i pomoc doradców
zawodowych/wsparcie psychologiczne, są wiec bardziej atrakcyjne dla mieszkańców, jeśli
chodzi o niższy poziom wsparcia. Brak jest natomiast możliwości bezzwrotnego pozyskiwania
środków na dział. gosp. dla inwestycji wymagających większego nakładu finansowego (np. 100
tys. zł) – co mogłoby być dostępne w ramach LSR.
- Również lokalne organizacje pozarządowe, fundacje, parafie wnioskowały o maksymalny
poziom wsparcia, zwracając uwagę, na ograniczone środki własne na realizację projektów, które
pochodzą wyłącznie ze składek członkowskich i nie zapewniają minimalnych progów wkładów
własnych wymaganych przy projektach, co niejednokrotnie wyklucza organizację z możliwości
ubiegania się o środki, dla małych organizacji utrudniony jest także dostęp do kredytów
komercyjnych, z uwagi na niskie przychody organizacji i nieprowadzenie dział. gosp.
Umożliwienie pełnej refundacji środków pozwoli na zwiększenie liczby aktywnych organizacji
na obszarze LGD i pozytywnie wpłynie na rozwój różnych form działalności kulturalnej
i społecznej.
Zgłoszone wnioski zostaną poddane analizie przez Zarząd i pracowników Biura, w celu
oceny ich adekwatności i możliwości ujęcia w strategii.
Przeprowadzone spotkania i konsultacje z mieszkańcami pozwoliły uzyskać wiele
istotnych informacji i danych dotyczących nie tylko poszczególnych gmin LGD, ale i lokalnej
społeczności. Zebrany materiał wykorzystany zostanie w kolejnych etapach tworzenia LSR przez
LGD „Kraina Nafty”.
Zapewnienie szerokiego udziału lokalnej społeczności w pracach dotyczących
przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju jest podstawowym i priorytetowym elementem
rzetelnego i właściwego przygotowania LSR, prawidłowego określenia celów i planowanych
działań przez LGD „Kraina Nafty” w nowym okresie programowania, jest też niezbędnym
elementem do skutecznego wdrażania przyjętej strategii, poprzez wskazanie i wybór projektów
i działań kluczowych z punktu widzenia rozwoju obszaru LGD „Kraina Nafty”.
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