
2.1 Opis

Załącznik nr 7

Plan włączenia społeczności

1. Opis przygotowania LSR

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Lider w EGO przygotowana zostanie przy zaangażowaniu i aktywnym udziale społeczności lokalnej.

Proces konsultowania zostanie przeprowadzony w następujących etapach:

1. Analiza potencjalnych uczestników konsultacji

W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie analiza społeczności lokalnej LGD „Lider w EGO”, która pozwoli określić jej skład,

poznać głównych aktorów życia społeczno - gospodarczego i na tej podstawie dobrać najtrafniejsze metody współpracy. Zarząd LGD

podjął decyzję o przeprowadzeniu możliwie szerokich konsultacji i dotarciu do jak najszerszych rzeszy ołeczności z informacją o

planowanych działaniach w zakresie planowania nowego okresu programowania 2014-2020.

2. Planowanie etapów konsultacji

Konsultacje zapisów nowej LSR zaplanowane zostały w podziale na następujące etapy:

1. KONSULTACJE POWSZECHNE: definiowanie problemów i potrzeb (tzw. partycypacyjna diagnoza) – szczególnie zadba się o to, aby w

pracach na tym etapie brali udział na równych zasadach i przy w miarę zachowanych proporcjach, przedstawiciele wszystkich czterech

sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj. przedstawiciele sektora społecznego, publicznego,gospodarczego oraz mieszkańcy. 

2. KONSULTACJE POWSZECHNE: określanie celów i ustalania ich hierarchii . Pytania zadawane podczas spotkań posłużą

konstruowaniu celów. Bedą one sformułowane w formie otwartej i zawierać będą prośbę o wskazanie największych problemów i potrzeb

mieszkańców obszaru, w określonych dziedzinach życia (w sferze infrastruktury, ochrony dziedzictwa, przedsiębiorczości, rynku pracy i

aktywizacji społecznej, kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego).

3. KONSULTACJE REPREZENTATYWNE: poszukiwania rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii dla poszczególnych grup

interesariuszy (grupy zostaną zidentyfikowane podczas dwóch poprzednich etapów)

4. Etap formułowania wskaźników realizacji LSR - panel ekspertów i pisemne opniowanie zaproponowanych wskaźników.

5. Etap identyfikacji grup docelowych strategii .

6. Etap angażowania społeczności lokalnej w proces realizacji strategii z określeniem grup docelowych, do których metody te są

skierowane, podczas monitorowania i oceny realizacji strategii, aktualizacji strategii, opracowania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru-

wywiady swobodne i panel ekspertów

3. Charakterystyka metod partycypacyjnych (metod współpracy).

Celem zapewnienia oddolnego charakteru LSR, pracownicy Biura LGD wraz z Zarządem podjęli szereg działań wykorzystujących aktywne

metody konsultacji i zaangażowania społeczności lokalnej ( uczestnictwa w szkoleniach , warsztatach , spotkaniach konsultacyjnych

mających na celu przygotowanie się do opracowania LSR). Wspólnie przedyskutowano i podjęto decyzję o zastosowaniu adekwatnych

metod konsultacji oraz zbierania i pozyskiwania danych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji na każdym etapie przygotowywania

założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju, pełnej analizy i diagnozy obszaru.

Wśród metod badawczych zostaną wykorzystane: desk reserch obejmującą analizę danych zastanych (dane własne LGD), analizę danych

zewnętrznych uzyskanych/pozyskanych (GUS, raporty badawcze).

Wśród metod konsultacyjnych służących angażowaniu określonych grup społeczności lokalnej, w odniesieniu do wyżej wskazanych

etapów wykorzystane zostaną metody konsultacji powszechnych, prowadzonych techniką planowania partycypacyjnego, konsultacji

internetowych; warsztatów obywatelskich.

4. Profil uczestników konsultacji LSR 

Określając profil uczestników konsultacji LGD kierować się będzie zangażowaniem w proces tworzenia LSR w pierwszej kolejności tych

grup, których wiedza, doświadczenie bądź plany odnośnie przyszłego rozwoju czy to gospodarczego czy społecznego łączą się z

zakresem i tematyką strategii. W związku z powyższym zaplanowano, iż rekrutacja na spotkania odbywać się będzie w sposób jak

najbardziej otwarty i jawny poprzez biuro LGD, samorządy lokalne współpracujące w ramach LGD, sektor społeczny (organizacje

pozarządowe i mieszkańców) oraz przedsiębiorców, którzy są zaangażowani w funkcjonowanie LGD i wdrażanie LSR 2007-13. W

założeniu zaplanowano 11 spotkań konsultacyjnych według harmonogramu, dotyczące planowania perspektywy finansowania 2014-2020

na terenie LGD Lider w EGO.

2. Opis zatrudnienia
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Lp.

1.

2.

3.

4.

warmińsko-mazurskie

3.1.8 Kod pocztowy

19-400

13.00

2.2 Liczba etatów

3.1.2 Powiat

olecki

3.1.4 Ulica 3.1.5 Nr domu 3.1.6 Nr lokalu

Plac Wolności 2 1,3

W okresie przygotowawczym od 1 lipca 2015r. w biurze LGD Lider w EGO będą zatrudnione dwie osoby: 

dyrektor biura - 1 etat, księgowy -1/2 etatu. W ramach umowy pracownicy : 1) będą zajmować się bieżącymi 

pracami biura ( korespondecja, udzielanie informacji potencjalnym beneficjentom nt. możliwości 

pozyskiwania środków z UE w prospektywy finansowe 2014-2020) , 2) zorganizują i prowadzą 11 konsultacji 

społecznych  - po jednym w każdej gminie objętej LSR - poświęconych m.in. analizie mocnych i słabych 

stron, szans i zagrożeń oraz celom LRS, 3) będą pracować nad stworzeniem LSR ( przygotowanie diagnozy 

obszaru, przeprowadzenie konsultacji społecznych w etapach i metodami opsanymi w pkt. 1 "Opis 

przygotowania LSR",sformułowanie wskaźników realizacji LSR,identyfikacja grup docelowych strategii, 

przygotowywanie budżetu LSR)   , 4) bedą informować i rozpowszechniać informacje o pomocy otrzymanej 

od EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020 oraz o 

współfinansowaniu LSR, w szczególnośći ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020  

9.00
do 13.00

od do

3.1.3 Gmina

3.1 Adres biura Wnioskodawcy

3.1.7 Miejscowość

Olecko

3.2 Funkcjonowanie biura  

9.00 13.00

9.00

3.1.1 Województwo

Olecko

do

3 dni

- wybierz dane z listy - 

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

1,5 etatu

Poniedziałek

3.2.3 Godziny pracy biura

Wtorek od do

www.liderwego.pl

3.2.2 Dzień tygodnia

od

Środa od

4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  

3.1.9 Poczta

Olecko

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

na obszarze planowanym do objęcia LSR 
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Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

…

Olecko

24.08.2015r.

5.3 Planowany termin 

spotkania

19.08.2015r.

21.08.2015r,

5.1 Nazwa gminy 5.2 Miejscowość*

Gmina Olecko

5. Harmonogram 

Gmina Dubeninki Dubeninki

Gmina  Świętajno Świetajno

Gmina Kowale Oleckie Kowale Oleckie

Gmina Stare Juchy 

Gmina Prostki Prostki

Gmina Banie Mazurskie Banie Mazurskie

Gołdap

Gmina Wieliczki Wieliczki

08.09.2015r.

09.09.2015r.

10.09.2015r.

11.09.2015r,

Gmina Kalinowo Kalinowo

Gmina Ełk Straduny

Gmina Gołdap

25.08.2015r.

26.08.2015r.

Stare Juchy 27.08.2015r.

Olecko
- -

28.08.2015r.

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

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