Załącznik nr 7
Plan włączenia społeczności

1. Opis przygotowania LSR
Proces przygotowania LSR na terenie LGD "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" jest ściśle
związany z udziałem lokalnej społeczności, poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych
obejmujących zorganizowanie co najmniej jednego spotkania, na obszarze każdej z gmin
planowanej do objęcia LSR, które są poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych
stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. Spotkania odbędą się w terminach: 16, 17, 21, 22,
23, 24, 27 lipca 2015 roku w każdej z gmin członkowskich (szczegółowy harmonogram znajduje
się w zał. nr 8). Podczas organizowanych konsultacji społecznych na terenie LGD będą
omawiane następujące kwestie: zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej
PROW 2014-2020 działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER oraz
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - PO RYBY 2014-2020, w tym zapewnienie informacji
dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie
praktycznej wiedzy dot. projektów; podsumowanie realizacji działań PROW 2007-2013 oraz PO
RYBY 2007-2013 przez Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”;
przeprowadzenie analizy SWOT – mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru LGD;
przeprowadzenie działań animacyjnych, których efektem będą m.in. cele lokalnej strategii rozwoju
na lata 2016-2022.
Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne będą opatrzone logotypami określonymi w Księdze
wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na
stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działania współfinansowane przez
EFRROW będą miały zamieszczone wyraźne wskazanie na udział środków UE: „Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

2. Opis zatrudnienia
2.1 Opis
Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego zobowiązuje się do realizacji operacji,
której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Realizacja operacji nie
byłaby możliwa bez efektywnej pracy Biura LGD. Na zespół Biura składają się następujące
stanowiska: Dyrektor Biura, Specjalista ds. odnowy obszarów wiejskich, Specjalista ds.
ekonomiczno-księgowych i kadrowych. Zakres obowiązków zespołu Biura jest bardzo szeroki,
obejmuje m.in.: przygotowanie i złożenie wniosków o wsparcie przygotowawcze, o wybór Lokalnej
Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, prowadzenie
bezpłatnych konsultacji w siedzibie biura dla mieszkańców, kontakty z mieszkańcami, członkami
grupy, promocję obszaru LGD, prowadzenie strony internetowej LGD, opracowywanie LSR,
organizację szkoleń dla mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców, aktywizowanie
społeczności lokalnej, współpracę z Urzędem Marszałkowskim, Agencją Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wdrażania LSR, a
także obsługę administracyjną i finansową Związku Stowarzyszeń.

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

mazowieckie
3.1.4 Ulica

legionowski
3.1.5 Nr domu

gen. Wł. Sikorskiego
3.1.8 Kod pocztowy

11
3.1.9 Poczta

05-119

Legionowo

3.1.3 Gmina
3.1.6 Nr lokalu

Legionowo
3.1.7 Miejscowość

413

Legionowo

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.partnerstwozalewu.org.pl

5. Harmonogram
Lp.

5.2 Miejscowość*

5.1 Nazwa gminy

5.3 Planowany
termin spotkania

1.

Miasto i Gmina Serock

Serock

16 lipca 2015

2.

Gmina Wieliszew

Łajski

17 lipca 2015

3.

Gmina Somianka

Somianka

21 lipca 2015

4.

Gmina Nieporęt

Nieporęt

22 lipca 2015

5.

Gmina Jabłonna

Jabłonna

23 lipca 2015

6.

Gmina Dąbrówka

Dąbrówka

24 lipca 2015

7.

Miasto i Gmina
Radzymin

Radzymin

27 lipca 2015

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