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

na obszarze planowanym do objęcia LSR 
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3.2.3 Godziny pracy biura3.2.2 Dzień tygodnia
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Załącznik nr 7

Plan włączenia społeczności

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

1. Opis przygotowania LSR

Lokalna Strategia Rozwoju jest strategicznym dokumentem, wyznaczającym cele i kierunki działania, będące

reakcją na otoczenie w sytuacji zachodzących zmian. Dlatego Lokalna Grupa Działania- Wysoczyzna Elbląska

w celu stworzenia takiego dokumentu postanowiła powołać grupę roboczą d.s. opracowania lokalnej strategii

rozwoju, składającą się z przedstawicieli wszystkich gmin członkowskich, posiadających odpowiednie

przygotowanie merytoryczne, reprezentujących różne sektory (publiczny, gospodarczy, społeczny oraz

mieszkańców), którzy podzieleni zostaną na grupy zadaniowe i w pierwszej kolejności opracują diagnozę i

opis obszaru. Zabezpieczenie redakcyjne i administracyjne grupy stanowić będzie biuro LGD, które

zorganizuje na obszarze wszystkich gmin członkowskich, spotkania konsultacyjne z lokalną społecznością,

których celem będzie osiągnięcie możliwie wysokiego stopnia porozumienia (konsensusu) dotyczącego

przeprowadzenia analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR. Terminy powyższych

spotkań uwzględnione zostały w pkt. 5 planu włączenia społeczności. Informacje o przedmiotowych

spotkaniach będą rozpowszechniane w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze działania LGD, t.j. plakatów

wywieszanych w miejscowościach poszczególnych gmin na tablicach ogłoszeń lub miejscach do tego

przeznaczonych, informacji na stronach internetowych LGD- Wysoczyzna Elbląska i Fundacji Lokalna Grupa

Działania Partnerstwo dla Warmii. Dodatkowo wystosowana zostanie prośba, do urzędów gmin, starostw

powiatowych, ich radnych i sołtysów, o powielenie informacji w swoim środowisku. Wszystkie informacje

rozpowszechniane będą zgodnie z zasadami informowania o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i warunkami określonymi w księdze wizualizacji znaku

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dla osób niemogących uczestniczyć w spotkaniach

w/g wyznaczonych terminów, biuro LGD będzie prowadzić konsultacje w jego siedzibie w dniach i godzinach

pracy biura. Po zakończeniu konsultacji dokument lokalnej strategii rozwoju, przedłożony zostanie Walnemu

Zebraniu Członków LGD i po jego przyjęciu, przedłożony do Samorządu Województwa, celem jego wyboru do

realizacji. Lokalna Strategia Rozwoju będzie komplementarna z dokumentami strategicznymi gmin

członkowskich, powiatów oraz województwa.

2. Opis zatrudnienia

1 etat

3.1.1 Województwo

Frombork

4 dni

3.1.3 Gmina

3.1 Adres biura Wnioskodawcy

3.1.7 Miejscowość

Frombork

3.2 Funkcjonowanie biura  

2.1 Opis

3.1.6 Nr lokalu

Braniewska 11  -

Lokalna Grupa Działania-Wysoczyzna Elbląska przez całe funkcjonowanie w okresie trwania Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zatrudniała w biurze LGD jednego pracownika kierującego 

bieżącymi pracami biura, na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu (t.j. 1 etat). Dlatego postanowiono, że 

w okresie przygotowawczym zostanie utrzymany powyższy etat w celu zapewnienia sprawnej i efektywnej 

pracy biura dla właściwego przygotowania dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju i póżniejszego jej 

wdrażania.

09:00 do 14:00

warmińsko-mazurskie

3.1.8 Kod pocztowy

14-530

2.2 Liczba etatów

3.1.2 Powiat

braniewski

3.1.4 Ulica 3.1.5 Nr domu
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3.

4. 09:00 14:00

4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  

Środa od do

www.lgdwysoczyzna.pl

Czwartek od do

Piątek od do

09:00 14:00

09:00 14:00
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

22.09.2015r.

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

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

1 4 0 9 - 2 0 1 5-

Gmina Miasto Braniewo

28.09.2015r.

23.09.2015r.

Pieniężno 24.09.2015r.

Frombork

30.09.2015r.

29.09.2015r.

25.09.2015r.

Gmina Tolkmicko Tolkmicko

Gmina Wilczęta Wilczęta

Braniewo

Gmina Płoskinia Płoskinia

Gmina Młynary Młynary

Gmina Pieniężno

Gmina Frombork Frombork

Gmina Lelkowo Lelkowo

5.1 Nazwa gminy 5.2 Miejscowość*

Gmina Braniewo

5. Harmonogram 

Gmina Milejewo Milejewo

21.09.2015r.

5.3 Planowany termin 

spotkania

17.09.2015r.

18.09.2015r.

Lipowina
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