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3.1.9 Poczta

Włodawa

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

2 dni

3.2.2 Dzień tygodnia

odŚroda

3.2.3 Godziny pracy biura

Czwartek od do

- wybierz dane z listy - od

Załącznik nr 7

Plan wł ączenia społeczno ści

3. Zasady funkcjonowania biura zapewniaj ącego obsług ę mieszka ńców obszaru planowanego do obj ęcia LSR  

1. Opis przygotowania LSR

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" w okresie objętym wsparciem przygotowawczym w 
ramach opracowywania LSR w zakresie analizy SWOT oraz definiowania celów LSR przeprowadzi następujące 
działania:

a) Partycypacyjne warsztaty strategiczne - skierowane do lokalnych liderów z obszaru LGD, mające na celu wspólne 
przeprowadzenie analizy SWOT oraz wypracowanie wstępnej koncepcji celów LSR. Do udziału w warsztatach 
zaproszeni zostaną lokalni liderzy jako osoby zaangażowane społecznie bądź zawodowo w rozwój swoich miejscowości 
i gmin, posiadające wiedzę o swoim środowisku, jego problemach i potrzebach, mocnych i słabych stronach, a także 
nierzadko posiadający doświadczenie we współtworzeniu dokumentów strategicznych swoich gmin.Tego rodzaju dobór 
uczestników warsztatów pozwoli rzetelnie i efektywnie opracować zaplanowany materiał. Zarówno analiza SWOT jak i 
koncepcja celów LSR wypracowane podczas warsztatów będą stanowiły dokument otwarty - projekt, który będzie 
stanowił punkt odniesienia w dyskusji podjętej ze społecznością lokalną podczas konsultacji społecznych.

b) Konsultacje społeczne - w formie spotkań, po jednym w każdej z gmin członkowskich - dotyczące analizy SWOT 
oraz celów LSR w oparciu o projekt analizy SWOT oraz drzewa celów wypracowany podczas warsztatów. W pierwszej 
kolejności zaprezentowana zostanie analiza SWOT oraz zainicjowana zostanie dyskusja na temat mocnych i słabych 
stron, szans i zagrożeń obszaru oraz ich wzajemnych korelacji. Następnie zaprezentowana zostanie koncepcja drzewa 
problemów i jego transpozycja na drzewo celów oraz otwarta dyskusja w tym zakresie. Osoba prowadząca spotkania 
będzie zachęcała uczestników do zabierania głosu w dyskusji. Wszystkie uwagi zgłaszane podczas każdego ze 
spotkań zostaną zebrane oraz przeanalizowane pod kątem ich zgodności z tematem konsultacji, przydatności dla 
opracowywanej strategii oraz zasadności. Opracowane zostanie zbiorcze zestawienie wniosków wraz z opisem ich 
uwzględnienia bądź uzasadnieniem odrzucenia. 

Wszsytkie koszty związane z opracowywaniem LSR będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

2. Opis zatrudnienia

1 etat

3.1.1 Województwo

- wybierz dane z listy - od do

3.1.3 Gmina

3.1 Adres biura Wnioskodawcy

3.1.7 Miejscowość

Okuninka

Włodawa

2.1 Opis

Obszar planowany do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju liczy mniej niż 60 tys. mieszkańców, dlatego w okresie od 
lipca 2015 r. do dnia upływu 4 m-cy od końca terminu składania wniosków o wybór LSR, Lokalna Grupa Działania 
będzie zatrudniała w biurze LGD jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę na 
stanowisku Dyrektora Biura LGD. 

08:00 do 12:00

3.2 Funkcjonowanie biura  

08:00 12:00

do

2.2 Liczba etatów

3.1.2 Powiat

włodawski

3.1.4 Ulica 3.1.5 Nr domu 3.1.6 Nr lokalu
- XIII-1 -

lubelskie 

3.1.8 Kod pocztowy

22-200
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29 września 2015 r.

* 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 5 0 7 - 2 0 1 5-
Okuninka

22 września 2015 r.

25 września 2015 r.

15 września 2015 r.

Stary Brus 30 września 2015 r.

Włodawa wiejska

Ruda-Huta

Wola Uhruska

Wyryki  

www.dolina-bugu.pl

5.1 Nazwa gminy 5.2 Miejscowość*

Włodawa miejska

Hańsk

Hanna

4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotow ania LSR  

5. Harmonogram 

21 września 2015 r.

5.3 Planowany termin 
spotkania
28 września 2015 r.

18 września 2015 r.
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