Załącznik nr 7
Plan włączenia społeczności
1. Opis przygotowania LSR
Podstawą rzetelnego i właściwego przygotowania LSR przez LGD „Kraina Nafty” jest zapewnienie szerokiego
udziału lokalnej społeczności w pracach dotyczących przygotowywania LSR. W tym celu LGD „Kraina Nafty”
planuje przeprowadzenie szeregu konsultacji społecznych oraz spotkań informacyjnych dla poszczególnych grup
społecznych zainteresowanych działaniami w ramach realizacji LSR.
Planuje się zorganizowanie 2 spotkań w każdej z 6 gmin planowanych do objęcia w ramach LSR - tj. 12 spotkań.
Spotkania poświęcone będą w szczególności analizie obszaru pod względem mocnych i słabych stron, szans i
zagrożeń (analiza SWOT), a także określenie misji i celów LSR. Pierwszy cykl spotkań skierowany jest m.in. do
przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, lokalnych liderów, sołtysów i innych
mieszkańców działających na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego obszaru. W drugim cyklu spotkań,
konsultacje dotyczące LSR prowadzone będą z osobami fizycznymi, przedsiębiorcami, rolnikami i
przedstawicielami branży turystycznej, pod kątem potrzeb i możliwości rozwoju ekonomiczno-gospodarczego i
turystycznego obszaru oraz tworzenia miejsc pracy.
Ponadto zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne dotyczące opracowania LSR dla przedstawicieli władz
samorządowych gmin wchodzących w skład LGD.
Do opracowania LSR powołany zostanie zespół roboczy złożony z pracowników Biura LGD oraz przedstawicieli
gmin należących do LGD, który odpowiedzialny będzie za koordynację prac nad strategią i organizację spotkań
dla mieszkańców.
Ponadto planuje się także przeprowadzenie konsultacji społecznych opracowanej LSR za pośrednictwem strony
internetowej, wyznaczony zostanie termin do zgłaszania uwag bądź wniosków dotyczących LSR.
Podsumowaniem konsultacji i prac nad LSR będzie organizacja spotkania informacyjnego dla członków LGD i
mieszkańców obszaru, podczas którego nastąpi prezentacja wyników prac nad strategią, jej założeń, celów i
wskaźników, w celu nadania jej ostatecznego kształtu.
Łącznie LGD „Kraina Nafty” planuje przeprowadzenie 15 spotkań dotyczących przygotowania LSR. Zakładanym
celem spotkań będzie przeprowadzenie konsultacji wśród mieszkańców obszaru LGD i władz samorządowych na
temat założeń LSR, by działania i projekty zaplanowane w ramach strategii odpowiadały potrzebom społeczności
i zmierzały w kierunku zrównoważonego rozwoju obszaru, zarówno pod kątem ekonomiczno-gospodarczym jak
również turystycznym i kulturowym. Właściwe określenie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, potrzeb i
możliwości, pozwoli na założenie odpowiednich działań i dobór środków służących ich realizacji. Dzięki temu
możliwe będzie określenie i osiągnięcie wskaźników wpisanych w LSR. Ponadto zaangażowanie lokalnej
społeczności na etapie przygotowywania LSR przyniesie wymierne skutki w kontekście składania i realizacji
projektów.
W celu zapewnienia skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną w zakresie opracowywania LSR, LGD
„Kraina Nafty” planuje wykorzystanie następujących instrumentów komunikacji:
 strona internetowa pod adresem: www.kraina-nafty.pl – na której umieszczane będą najważniejsze
informacje związane z przygotowywaniem LSR oraz nowym okresem programowania, w tym
harmonogram planowanych spotkań;
 strony internetowe Gmin i GOK-ów z obszaru LGD;
 wiadomości e-mail do członków LGD – informujące o spotkaniach;
 spotkania informacyjne/robocze;
 konsultacje społeczne za pośrednictwem strony internetowej;
 badania ankietowe – przeprowadzone zostaną ankiety wśród członków LGD i mieszkańców, na temat
oczekiwań stawianych wobec LGD i LSR w nowym okresie programowania.
Lokalna strategia rozwoju będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
2. Opis zatrudnienia
2.1 Opis
Lokalna Grupa Działania utrzyma zatrudnienie pracowników na następujących stanowiskach:
Kierownik Biura - 1 etat, Specjalista ds. wniosków i promocji - 1 etat oraz Główny Księgowy- 1 etat.
2.2 Liczba etatów

1,5 etatu

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

podkarpackie

krośnieński

Miejsce Piastowe

3.1.4 Ulica

3.1.5 Nr domu

Dworska

14

3.1.8 Kod pocztowy

3.1.6 Nr lokalu 3.1.7 Miejscowość
-

Miejsce Piastowe

3.1.9 Poczta

38-430

Miejsce Piastowe

3.2 Funkcjonowanie biura
3.2.1 Minimalna liczba dni funkcjonowania biura, zgodnie z liczbą ludności
zamieszkałą na obszarze planowanym do objęcia LSR
Lp
3.2.2 Dzień tygodnia
.

3 dni

3.2.3 Godziny pracy biura

1. Poniedziałek

od

9.00

do

13.00

2. Wtorek

od

9.00

do

13.00

3. Środa

od

9.00

do

13.00

4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR

www.kraina-nafty.pl

5. Harmonogram
Lp
.

5.2 Miejscowość*

5.1 Nazwa gminy

5.3 Planowany termin
spotkania

1.

Miejsce Piastowe

Miejsce Piastowe

12.08.2015

2.

Chorkówka

Chorkówka

17.08.2015

3.

Dukla

Dukla

18.08.2015

4.

Iwonicz - Zdrój

Iwonicz - Zdrój

19.08.2015

5.

Jaśliska

Jaśliska

20.08.2015

6.

Jedlicze

Jedlicze

26.08.2015

7.

Miejsce Piastowe

Miejsce Piastowe

27.08.2015

8.

Iwonicz - Zdrój

Iwonicz - Zdrój

07.09.2015

9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.

Chorkówka

Chorkówka

08.09.2015

Dukla

Dukla

09.09.2015

Iwonicz - Zdrój

Iwonicz - Zdrój

10.09.2015

Jaśliska

Jaśliska

15.09.2015

Jedlicze

Jedlicze

16.09.2015

Miejsce Piastowe

Miejsce Piastowe

17.09.2015

Chorkówka

Bóbrka

20.10.2015

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

2 4 - 0 7 - 2 0 1 5
Miejsce Piastowe

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę /
pełnomocnika

