
1. Opis przygotowania LSR

Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju planuje

zaangażować lokalną społeczność, w której znajdują się lokalni partnerzy społeczni, gospodarczy, mieszkańcy oraz

przedstawiciele władz publicznych. Proces ten zostanie poprzedzony kampanią informacyjną poprzez: stronę

internetową LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej", stronę internetową powiatu lubaczowskiego oraz Gmin

członkowskich tj. Lubaczów, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz miasto

Lubaczów. Informacja o spotkaniach będzie rozpropagowana również na ogólnodostępnych tablicach na terenie gmin

wchodzących w skład LGD, tablicach ogłoszeń urzędów gmin wchodzących w skład LGD, poprzez ulotki

rozpropagowywane przez pracowników biura w ogólnodostępnych miejscach na terenie gmin wchodzących w skład

LGD oraz w lokalnej prasie i będzie zawierała podstawowe informacje o spotkaniu tj. termin, miejsce oraz program.

Ponadto członkowie Zespołu ds. opracowywania LSR, którzy są również liderami w swoich społecznościach, będą

indywidualnie informować mieszkańców oraz lokalnych liderów (przedstawicieli stowarzyszeń, przedsiębiorców) o

planowanych spotkaniach.

Na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR zostanie zorganizowane jedno spotkanie, które będzie

poświęcone w szczególności: diagnozie obszaru, analizie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń oraz celów

LSR (8 spotkań). Następnie zostanie zorganizowane 1 spotkanie ( 9 spotkanie) na terenie Gminy Lubaczów (gmina

położona w centrum LGD), na którym zostaną wypracowane cele ogólne oraz szczegółowe LSR, przedsięwzięcia oraz

wskaźniki osiągnięcia celu, rezultatu i produktu.

Wśród lokalnej społeczności zostanie przeprowadzone również badania ankietowe, celem diagnozy obszaru, analizy

mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

Wstępna wypracowana wersja strategii zostanie umieszczona na stronie internetowej LGD i lokalna społeczność

będzie miała możliwość zgłoszenia uwag, opinii, w określonym terminie. Wszelkie zmiany zgłaszane po upływie

terminu nie będą rozpatrywane.

 

Końcowa wersja LSR po konsultacja społecznych oraz po naniesionych uwagach, uwzględnionych przez zespół

roboczy opracowujący LSR zostanie przedstawiona na spotkaniu w gminie Lubaczów (10 spotkanie) celem ostatecznej

konsultacji.

Wszystkie operacje realizowane w w/w zakresie będą zawierały informacje o pomocy otrzymanej z EFROW, zgodnie z

warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Strategia Rozwoju będzie współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Lokalna Grupa Działania będzie prowadziła stronę internetową (www.lgd-rzl.pl) na potrzeby przygotowania LSR, na

której będzie zamieszczony Plan włączenia społeczności lokalnej wraz z harmonogramem, aktualna informacja o

lokalizacji biura, godz. oraz dni otwarcia biura dla mieszkańców obszaru planowanego do objęcia przez LSR.

2. Opis zatrudnienia

1 etat

2.1 Opis

Obszar Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" planowany do objęcia LSR zamieszkuje  57057 

mieszkańców, co powoduje, iż Stowarzyszenie do końca okresu realizacji operacji będzie zatrudniało 1 pracownika 

na 1 pełny etat, który będzie zajmował się obsługą mieszkańców obszaru planowanego do objęcia.

2.2 Liczba etatów

Załącznik nr 7

Plan włączenia społeczności
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Lp.

1.

2.

3.

4.

podkarpackie

3.1.8 Kod pocztowy

37-600

lubaczowski

3.1.4 Ulica 3.1.5 Nr domu 3.1.6 Nr lokalu

Mickiewicza 45 -

12.00

3.2 Funkcjonowanie biura  

8.00 12.00

- do -

- wybierz dane z listy - od do

3.1.3 Gmina

3.1 Adres biura Wnioskodawcy

3.1.7 Miejscowość

Lubaczów

Lubaczów

8.00 do

3.1.1 Województwo 3.1.2 Powiat

- wybierz dane z listy - od

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

4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  

3.2.2 Dzień tygodnia

odWtorek

3.2.3 Godziny pracy biura

Środa od do

www.lgd-rzl.pl

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

na obszarze planowanym do objęcia LSR 
2 dni

3.1.9 Poczta

Lubaczów

- -
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Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Lubaczów

5. Harmonogram 

27.08.2015

5.3 Planowany termin 

spotkania

08.09.2015

26.08.2015

Narol

Gmina Oleszyce

Cieszanów

Gmina Horyniec-Zdrój Horyniec-Zdrój

Gmina Stary Dzików  Stary Dzików

5.1 Nazwa gminy 5.2 Miejscowość*

Miasto Lubaczów

Gmina Narol

Lubaczów

Gmina Lubaczów Lubaczów

Gmina Cieszanów

17.11.2015

04.09.2015

22.09.2015

Gmina Lubaczów

28.08.2015

16.09.2015

Oleszyce  03.09.2015

Gmina Wielkie Oczy Wielkie Oczy

Gmina Lubaczów Lubaczów

Lubaczów,
0 1 52 9 1 0 - 2-

06.09.2015

* 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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