
W Stowarzyszeniu LGD – Partnerstwo Izerskie zatrudnione będą 2 osoby : 

Dyrektor Biura  - pełny etat

 Specjalista ds. projektowych - pełny etat. 

Zatrudnione osoby posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje   zgodne z zakresami obowiązków. Pracownicy mają doświadczenie w 

przygotowywaniu lokalnych strategii rozwoju, opracowywaniu dokumentów oraz animowania spotkań z mieszkańcami.

2.2 Liczba etatów

Załącznik nr 7

Plan włączenia społeczności

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

1. Opis przygotowania LSR

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zaplanowało partycypacyjny sposób tworzenia i konsultowania strategii rozwoju na lata 2014-2020 z

mieszkańcami z terenu 18 Gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju. 

Beneficjenci zostaną poinformowani o współfinansowaniu zadania ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010. 

W spotkaniach uczestniczyć będzie społeczność lokalna reprezentująca sektory : publiczny, społeczny, gospodarczy, mieszkańcy oraz grupy

defaworyzowane w tym: niepełnosprawni, młodzież, osoby 50+ oraz kobiety. Na każdym etapie tworzenia dokumenty strategicznego wykorzystane

będą minimum cztery narzędzia partycypacyjne, przyjęte metodologią badawczą do tworzenia strategii rozwojowych. Dokument strategiczny

zostanie opracowany przez pracowników biura oraz członków organizacji stanowiących zespół roboczy. Do prowadzenia niektórych przedsięwzięć

badawczych zostaną zatrudnieni  zewnętrzni eksperci posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Pierwszym etapem budowania LSR będzie Analiza obszaru LGD uwzgledniająca słabe i mocne strony obszaru, szanse i zagrożenia mające

wpływ na obszar wykonane metodą SWOT.W tym celu zostaną przeprowadzone wywiady telefoniczne, osobiste i grupowe z udziałem jst,

lokalnych liderów, przedsiębiorców, rolników, grup defaworyzowanych. W systemie ciągłym wykorzystywana będzie ankieta on-line i tradycyjna.

Ankieta będzie kolportowana drogą email, poprzez stronę www oraz przekazywana osobiście podczas spotkań informacyjnych organizowanych na

terenie działania Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie. Równolegle zostanie wykonany spacer badawczy po terenie objętym strategią w celu

zwizualizowania potencjałów, zasobów jak i lokalnego kapitału społecznego. Odbędzie się 18 spotkań informacyjnych w Gminach na których

zostaną zaprezentowane założenia i rodzaje działań w nowej LSR, zostanie przygotowana analiza obszaru SWOT pod kątem zasobów,

możliwości, szans, zagrożeń oraz priorytetów wsparcia. Wymienione narzędzia badawcze pozwolą nam na przygotowanie analizy obszaru pod

kątem zasobów, możliwości, szans, zagrożeń oraz priorytetów wsparcia wychodzących z diagnozowanych potrzeb i problemów. 

Ta analiza jest wstępem do drugiego etapu budowania strategii jakim jest: Planowanie szczegółowe i procedury działalności LGD. Również na tym

etapie planuje się wykorzystanie minimum czterech narzędzi partycypacyjnych pozwalającym mieszkańcom obszaru objętego strategią na jej

współtworzenie. Narzędzia te pozwalają na współudział nie tylko aktywnych liderów społecznych ale również grup defaworyzowanych,

wymagających wsparcia w latach programowania PROW 2014-2020. W tym etapie zostaną wypracowane cele ogólne i szczegółowe, wskaźniki

osiągnięcia celów, budżet oraz procedury szczegółowe i kryteria wyboru pozwalające na prawidłową realizację przyjętych założeń. 

Zostaną przeprowadzone spotkania konsultacyjno-indywidualne z poszczególnymi grupami odbiorców podczas trwania imprez organizowanych

przez samorządy terytorialne na których zostaną zaprezentowane założenia i rodzaje działań w nowej LSR. W trakcie wydarzeń lokalnych

przygotowane będzie również kolejne narzędzie badawcze jakim będą wywiady indywidualne , oraz Targi Pomysłów, które również pozwolą na

wypracowanie materiałów i zebranie pomysłów rozwiązywania problemów od potencjalnych Beneficjentów. 

Na koniec tego etapu zostanie przygotowane Walne Zebranie Członków, na którym ostatecznie członkowie stowarzyszenia w drodze dyskusji i

demokracji przyjmą treść projektu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ostatnim, trzecim etapem tworzenia strategii będzie podanie do konsultacji wypracowanego projektu treści dokumentu. Zostanie on przedstawiony

społeczności lokalnej, przedstawicielom sektorów, grup defaworyzowanych uczestniczącym w budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Podczas tych

spotkań będzie możliwość zgłaszania uwag na specjalnych arkuszach do projektu treści Lokalnej Strategii Rozwoju. W tym etapie będzie

prowadzona również szeroka konsultacja drogą elektroniczną i publicznymi narzędziami przekazu informacji jakim są tablice ogłoszeń w gminach.

Na tym etapie również będzie wykorzystane narzędzie jakim jest opinia zewnętrznego eksperta dotycząca sposobu tworzenia dokumentu

strategicznego, jego celowości, adekwatności i metodologii kierunkowego wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb. W trakcie odbywających się

konsultacji zostaną zaproponowane korekty do projektu LSR, po czym zostaną one naniesione i uwzględnione w dokumencie.

Narzędziami wykorzystywanymi do informowania społeczności lokalnej o wszystkich przedsięwzięciach i poszczególnych etapach tworzenia

strategii będą: ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, strona www LGD oraz strony www partnerów, profile społecznościowe (fb) LGD oraz partnerów,

aplikacja mobilna , system sms w Gminach, poczta elektroniczna oraz informacje telefoniczne. Informacje zamieszczone na w/w narzędziach będą

opatrzone informacją o współfinansowaniu zadania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Lokalną.

Wybrane metody włączenia społeczności do budowy LSR pozwolą na powstanie zintegrowanego i innowacyjnego opisu strategii, na wypracowanie

hierarchii celów. Efektem prac będzie określenie wartości końcowych w tym wartości docelowych dotyczących produktów i rezultatów. Strategia

będzie spójna z odpowiednimi programami wszystkich właściwych zaangażowanych Europejskich Funduszy na Rzecz Inwestycji Strategicznych. 

2. Opis zatrudnienia

2 etaty

2.1 Opis
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Lp.

1.

2.

3.

4.

08:00 do 16:00

3.2 Funkcjonowanie biura  

08:00 16:00

08:00 do 16:00

3.1.2 Powiat

Lwówecki

3.1.4 Ulica 3.1.5 Nr domu 3.1.6 Nr lokalu

- 300 -

dolnośląskie

3.1.8 Kod pocztowy

59-620

3.1.1 Województwo

Czwartek od do

3.1.3 Gmina

3.1 Adres biura Wnioskodawcy

3.1.7 Miejscowość

Ubocze

Gryfów Śląski

4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  

3.2.2 Dzień tygodnia

odPoniedziałek

3.2.3 Godziny pracy biura

Wtorek od do

Środa od

3.1.9 Poczta

Gryfów Śląski

08:00 16:00

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

na obszarze planowanym do objęcia LSR 
4 dni

www.lgdpartnerstwoizerskie.pl
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Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

5. Harmonogram 

21-08-2015

5.3 Planowany termin 

spotkania

30-07-2015

05-08-2015

Urząd Gminy, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec

Świeradów-Zdrój
Urząd Miasta ul. 11-go Listopada 35                            

59-850 Świeradów Zdrój

Leśna 

Świetlica Wiejska, Biedrzychowice, 59-830 

Olszyna

Gryfów Śląski
Sala Narad LGD, Ubocze 300, 59-620 Gryfów 

Śląski 

Warta Bolesławiecka
Gminne Centrum Kultury Warta, Bolesławiecka 

29B,  59-720 Raciborowice Górne

Jeżów Sudecki

Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin 

Partnerskich-Jeżów Sudecki, ul. Kręta 27                

58-521 Jeżów Sudecki

Stara Kamienica
Artystyczna Galeria Izerska,             Kromnów 

47 B, 58-512 Stara Kamienica 

Lubań Urząd Gminy, Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań

5.1 Nazwa gminy 5.2 Miejscowość*

Nowogrodziec 

03-09-2015

08-09-2015

OSP Pobiedna, ul. Hetmańska 4, 59-814 

Pobiedna
31-07-2015

Platerówka
Szkoła Podstawowa, Platerówka 213                            

58-816 Platerówka

Siekierczyn

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 

Siekierczynie, Zaręba, ul. Osiedlowa 29

59-800 Lubań

04-08-2015

30-07-2015

19-08-2015

15-09-2015

Olszyna

-

Świetlica Wiejska Spytków, 59-900 Zgorzelec

Sulików
Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności,         

59-975 Sulików

Zawidów
Dom Kultury w Zwidowie Zgorzelecka 39,  59-

970 Zawidów

-
Ubocze 

14-09-2015

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

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

07-09-2015

27-08-2015

Mirsk
Środowiskowy Klub Profilaktyczno-Integracyjny 

ul. Plac Wolności 40, 59-630 Mirsk 

Wleń
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki Chopina 2, 

59-610 Wleń

Lubomierz
Zespół Szkół w Lubomierzu, ul. Chopina 9 

59 - 623 Lubomierz

Lwówek Śląski
Urząd Gminy, Al..Wojska Polskiego 25 a      59-

600 Lwówek Śląski

25-08-2015

26-08-2015

08-09-2015

Zgorzelec

20-08-2015

09-09-2015
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