
Załącznik nr 7

Plan włączenia społeczności

1. Opis przygotowania LSR

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) dla obszaru objętego działaniami Lokalnej Grupy Działania Dunajec - Biała (LGD
Dunajec-Biał) zostanie opracowana w oparciu o szerokie partnerstwo lokalne, polegające na dużym zaangażowaniu w
proces planowania strategicznego lokalnych liderów (model partycypacyjny). Lokalna Strategia Rozwoju powstanie przy
wykorzystaniu metod umożliwiających liczny udział mieszkańców obszaru działania LGD Dunajec-Biała w procesie
tworzenia strategii. Włączenie się mieszkańców w pracę nad LSR jest niezbędne w zakresie podejmowanych działań
określających wspólne wartości, problemy, potrzeby i aspiracje. W procesie tworzenia strategii wykorzystane będą
następujące metody: 1) sondaże społeczne, 2) konsultacje społeczne, 3) grupa robocza ds. Lokalnej Strategii Rozwoju,
4) punkt informacyjno-konsultacyjny, 5) posiedzenia organów władzy Stowarzyszenia. Sondaże społeczne
przeprowadzi się dwukrotnie: w pierwszym wykorzysta się ankietę, a w drugim - kartę projektów. Pierwszy sondaż
przeprowadzi się w celu uzyskania opinii mieszkańców na temat regionu, warunków życia, problemów społecznych,
proponowanych kierunków zmian. W sondażu weźmie udział ok. 100 osób zamieszkujących obszar LGD Dunajec-
Biała. Wyniki ankiet zostaną wykorzystane również w opracowywaniu analizy SWOT obszaru działania Stowarzyszenia
LGD Dunajec-Biała. Drugi sondaż przeprowadzony zostanie przed przystąpieniem do określenia przedsięwzięć i
operacji. Sondaż ten przeprowadzi się w formie kart projektów, o wypełnienie których poprosi się przedstawicieli
wszystkich sektorów i grup społecznych. Efekty przeprowadzonego sondażu po zebraniu kart projektów i ich analizie
zostaną wykorzystane do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Planowane konsultacje społeczne w formie
spotkań w trakcie prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju służyć będą upowszechnianiu informacji o LGD
Dunajec-Biała i podejściu Leader, identyfikacji oczekiwań mieszkańców co do kierunków rozwoju obszarów wiejskich
(analiza SWOT). W celu usprawnienia procesu przygotowania i konsultacji zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju
zostanie utworzona grupa robocza ds. LSR, którą stworzą osoby z wszystkich gmin obszaru działania LGD Dunajec-
Biała. Moderatorem grupy będą zewnętrzni eksperci. W okresie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju
funkcjonował będzie w biurze LGD Dunajec-Biała punkt informacyjno-konsultacyjny. Punkt otwarty będzie dla osób
zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich oraz zgłaszających własne pomysły na przedsięwzięcia i operacje
planowane do realizacji w ramach tworzonej LSR. Bezpośrednią kontrolę nad opracowaniem Lokalnej Strategii
Rozwoju pełnił będzie Zarząd Stowarzyszenia LGD Dunajec-Biała. Decyzje związane z głównymi kierunkami LSR oraz
kształtem organu decyzyjnego podejmowane będą przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
Bezpośrednią pracę przygotowania LSR wykona zespół roboczy ds. LSR, ponadto w pracę zaangażowani zostaną
członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu LGD oraz pracownicy biura Stowarzyszenia. Rolą zespołu
będzie zebranie danych, dokonanie diagnozy obszaru i prowadzenie procesu budowy strategii - proponowanie narzędzi
i podawanie przykładów sprawdzonych działań, jak również poszukiwanie rozwiązań nowych, innowacyjnych a zarazem
stosownych do sytuacji w tym terenie. Główne kierunki i cele wypracowane przez grupę roboczą ds. LSR oraz członków
Zarządu przedstawiane będą do konsultacji pozostałym członkom Stowarzyszenia na Walnych Zgromadzeniach
zwoływanych m.in. w celu dostosowania statutu do wymogów formalnych PROW na lata 2014-2020. Procedura taka
pozwoli skonfrontować różne spojrzenia i poglądy na temat sytuacji i pożądanych kierunków rozwoju obszaru LGD.
Uzgodnienie priorytetów, celów i zadań strategicznych rozwoju obszaru osiągane będzie na zasadzie konsensusu.
Służyć to ma budowaniu płaszczyzny współpracy partnerskiej podmiotów lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Rezultatem aktywności reprezentantów czterech sektorów: osoby fizyczne (mieszkańcy i osoby działające na rzecz
obszaru ogjętego LSR), publicznego, społecznego i gospodarczego podczas pracy nad strategią będzie grupowe
autorstwo wypracowanych rozwiązań. 

2. Opis zatrudnienia

1 etat

2.1 Opis

Zatrudnienie wyniesie 3 etaty - Kierownik biura, Specjalista ds. wdrażania LSR oraz Pracownik biurowy. 

2.2 Liczba etatów
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Lp.

1.

2.

3.

4.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  

14-09-2015 godz. 19:00

21-08-2015 godz. 11:00

www.dunajecbiala.pl

5.1 Nazwa gminy 5.2 Miejscowość*

Pleśna

Zakliczyn Zakliczyn

26-08-2015 godz.   9:00

02-09-2015 godz. 16:00

Wojnicz Wojnicz

Zakliczyn Zakliczyn

Ciężkowice Ciężkowice

07:45
Poniedziałek

3.2.3 Godziny pracy biura

Wtorek od do

Środa od

do 15:45

3.2.1 Minimalna liczba dni funkcjonowania biura, zgodnie z liczbą ludności zamieszkałą
na obszarze planowanym do objęcia LSR 

5. Harmonogram 

5.3 Planowany termin 
spotkania

12-08-2015 godz. 17:00

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

3.1.1 Województwo

Czwartek od do

3.1.3 Gmina

3.1 Adres biura Wnioskodawcy

3.1.7 Miejscowość

3.2.2 Dzień tygodnia

od

Pleśna

3.1.2 Powiat

tarnowski

3.1.4 Ulica 3.1.5 Nr domu 3.1.6 Nr lokalu

Browarki 7 _

małopolskie

Zakliczyn

Zakliczyn

- wybierz dane z listy - 

07:45
15:45

3.2 Funkcjonowanie biura  

07:45
15:45

07:45
do 15:45

3.1.8 Kod pocztowy

32-840

3.1.9 Poczta

Zakliczyn
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

I

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

--

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