
Lp.

1.

2.

3.

4.

Zatrudnienie w biurze LGD Gościnna Wielkopolska (w zakresie wskazanych poniżej dwóch etatów) to dwie osoby

zatrudnione na umowę o pracę, każda w wymiarze pełnego etatu. 

10.00 do 14.00

3.2 Funkcjonowanie biura  

10.00 14.00

10.00 do 14.00

2.2 Liczba etatów

3.1.2 Powiat

gostyński

3.1.4 Ulica 3.1.5 Nr domu 3.1.6 Nr lokalu

Powstańców Wlkp. 43 -

wielkopolskie

3.1.8 Kod pocztowy

63-830

Załącznik nr 7

Plan włączenia społeczności

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

LSR  

1. Opis przygotowania LSR

Planowane jest włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR, w tym umożliwienie udziału w konsultacjach

społecznych. Na stronie internetowej LGD zamieszczona zostanie informacja o zasadach funkcjonowania biura LGD w

zakresie zapewniającym obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR oraz planowany harmonogram

spotkań konsultacyjnych. Na stronie internetowej LGD zamieszczona zostanie również ankieta umożliwiająca wskazanie

oczekiwanych obszarów wsparcia zgodnych z celami PROW na lata 2014-2020 oraz propozycji projektów. Głównym

elementem procesu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR będzie przeprowadzenie konsultacji

społecznych (co najmniej jedno spotkanie w każdej gminie, poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron,

szans i zagrożeń oraz celów LSR) zgodnie z zamieszczonym harmonogramem. Harmonogram zamieszczony na stronie

internetowej LGD  będzie bieżąco aktualizowany.  Informacje o planowanych spotkaniach zostaną również przesłane drogą 

elektroniczną do urzędów gmin członkowskich z prośbą o zamieszczenie ich na stronie internetowej gminy i tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Infromacja o przeprowadzonych spotkaniach będzie zamieszczana na stronie internetowej

LGD. Informowanie o konsultacjach będzie uwzględniało obowiązek dotyczący informowania i rozpowszechniania

informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW. W ramach obsługi mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR i

prowadzenia bieżących konsultacji społecznych w godzinach otwarcia biura LGD dla mieszkańców, w biurze LGD będzie

funkcjonował punkt informacyjno – konsultacyjny obsługiwany przez pracowników zatrudnionych w biurze LGD. W punkcie

informacyjno - konsultacyjnym mieszkańcy będą mogli otrzymać podstawowe informacje na temat wsparcia dla rozwoju

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w latach 2015-2020, wypełnić ankietę umożliwiającą wskazanie oczekiwanych

obszarów wsparcia zgodnych z celami PROW na lata 2014-2020 oraz propozycji projektów, a także przekazać wnioski

dotyczące konsultowanych celów LSR.

2. Opis zatrudnienia

2 etaty

3.1.1 Województwo

Czwartek od do

3.1.3 Gmina

3.1 Adres biura Wnioskodawcy

3.1.7 Miejscowość

Pępowo

Pępowo

2.1 Opis

4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  

3.2.2 Dzień tygodnia

odPoniedziałek

3.2.3 Godziny pracy biura

Wtorek od do

Środa od

3.1.9 Poczta

Pępowo

10.00 14.00

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

na obszarze planowanym do objęcia LSR 
4 dni

www.goscinnawielkopolska.pl
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

5. Harmonogram 

17.09.2015 r.    

5.3 Planowany termin 

spotkania

22.09.2015 r.   

09.09.2015 r. 

Stare Oborzyska

Gmina Krobia Krobia

Gmina Pępowo

Miejska Górka

Gmina Pakosław Pakosław

Gmina Krzywiń Krzywiń

Gmina Dolsk Dolsk

Gmina Gostyń Gostyń

Gmina Piaski Piaski

5.1 Nazwa gminy 5.2 Miejscowość*

Gmina Kościan

08.09.2015 r.   

15.09.2015 r.       

Pępowo 18.09.2015 r.   

Gmina Kobylin Smolice

Gmina Jutrosin Jutrosin

21.09.2015 r.  

21.09.2015 r.  

16.09.2015 r.   

16.09.2015 r.    

Gmina Miejska Górka

10.09.2015 r.  

07.09.2015 r.      Gmina Rawicz Sierakowo
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