
Załącznik nr 7

Plan włączenia społeczności

1. Opis przygotowania LSR

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż rozpoczęło proces przygotowania LSR kilka miesięcy temu. Zarząd LGD jako

organ odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z pracownikami Biura LGD

opracował wewnętrzny plan działania w celu efektywnego i skutecznego przeprowadzenia procesu przygotowania

dokumentu. Założono, iż przygotowanie lokalnej strategii rozwoju będzie procesem uspołecznionym z udziałem

podmiotów i osób (animatorami życia społecznego), które mają istotny wpływ na życie społeczno – gospodarcze

obszaru objętego LSR. Podstawą opracowania LSR będzie Europejski Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014 - 2020. Uspołecznienie procesu budowania LSR odbywać się będzie metodą spotkań z mieszkańcami gmin

Gniewino i Wejherowo przed opracowaniem samego dokumentu oraz podczas pracy nad założeniami strategii.

Spotkania konsultacyjne zaplanowano w miejscowości Gniewino (22.09.2015) oraz Gościcino (21.09.2015). Spotkania

poświęcone będą w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR, o których

mowa w art. 33 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

2013 r. Spotkania odbywać będą się według Harmonogramu konsultacji społecznych na obszarze planowanym do

objęcia LSR. Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb i problemów

będzie uwzględniało przedstawicielstwo wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj.: sektora

społecznego, gospodarczego, publicznego i mieszkańców. Stowarzyszenie zwróci uwagę na to, aby w konsultacjach

społecznych na tym etapie brali udział, na równych zasadach i przy w miarę zachowanych proporcjach, przedstawiciele

wymienionych sektorów. Metodą angażowania społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie określania celów i

ustalania ich hierarchii będą badania ankietowe. Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań,

stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych

strategii. Dodatkowo w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR będą mogli

brać czynny udział w budowie LSR poprzez: składanie propozycji do analizy SWOT, a także celów LSR. Propozycje

będą mogły być składane pocztą elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia. Biuro w

okresie budowy LSR będzie zapewniało obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR 2 dni w tygodniu

po 4 godziny. Ponadto LGD zapewni funkcjonowanie strony internetowej.                                                           

Za sporządzenie dokumentu na podstawie danych napływających ze wszystkich gmin – partnerów oraz na podstawie

wniosków płynących ze spotkań z mieszkańcami w poszczególnych gminach odpowiedzialny będzie Zarząd LGD wraz

z pracownikami, tworząc zespół ds. opracowania LSR. Praca zespołu polegać będzie na merytorycznym opracowaniu

dokumentu zgodnie z wymaganiami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20014 - 2020 i rozporządzeń

wykonawczych. Ponad siedmioletnie doświadczenie we wdrażaniu podejścia Leader przez Zarząd wraz z pracownikami 

biura w okresie 2007 - 2013 daje gwarancję na rzetelne opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i skuteczne jej

wdrażanie.

2. Opis zatrudnienia

2.1 Opis

Tomasz Madaj - Specjalista ds. promocji i współpracy - 1 etat                                                                          Umowa 

o pracę oraz zakres obowiązków ww. pracownika została dołączona do wniosku o wsparcie przygotowawcze. Osoba 

jest zatrudniona w LGD od 2012 roku i zajmuje się szeroko pojętą promocją, współpracą oraz organizacją i 

prowadzeniem działań związanych z aktywizacją społeczności lokalnej. W okresie przygotowawczym specjalista ds. 

promocji i współpracy będzie zajmował się głównie organizowaniem konsultacji społecznych, opracowywaniem 

Lokalnej Strategii Rozwoju oraz informowaniem społeczności lokalnej o możliwościach wsparcia w ramach nowej 

LSR. 

2.2 Liczba etatów 1 etat

3. Zasady funkcjonowania biura zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR  

3.1 Adres biura Wnioskodawcy

3.1.1 Województwo 3.1.2 Powiat 3.1.3 Gmina

pomorskie Pucki Krokowa

3.1.4 Ulica 3.1.5 Nr domu 3.1.6 Nr lokalu 3.1.7 Miejscowość

Wejherowska 3 _ Krokowa

3.1.8 Kod pocztowy 3.1.9 Poczta

84-110 Krokowa
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1.

2.

3.

4.

3.2 Funkcjonowanie biura  

3.2.1 Minimalna liczba dni funkcjonowania biura, zgodnie z liczbą ludności zamieszkałą

na obszarze planowanym do objęcia LSR 
2 dni

3.2.2 Dzień tygodnia 3.2.3 Godziny pracy biura

Poniedziałek od do

Wtorek od 9 do 13

Środa od do

Czwartek od 9 do 13

4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  www.bursztynowypasaz.pl 
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5. Harmonogram 

5.1 Nazwa gminy 5.2 Miejscowość*
5.3 Planowany termin 

spotkania

Gmina Gniewino Gniewino 22.09.2015

Gmina Wejherowo Gościcino 21.09.2015

 

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok) podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

* jeżeli na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy możliwe jest jej określenie

- -
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