
Załącznik nr 7

Plan włączenia społeczności

1. Opis przygotowania LSR

Stowarzyszenie ProKoPaRa opracowało Plan włączenia społeczności lokalnej w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju

dla Lokalnej Grupy Działania ProKoPaRa na podstawie którego zostanie przeprowadzone włączenie mieszkańców i

instytucji w tworzenie dokumentów strategicznych dla LGD. 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

Celem ogólnym włączenia społecznego jest aktywizacja mieszkańców i instytucji w zakresie współdecydowania o

kształcie i charakterze planów strategicznych obszaru LGD ProKoPaRa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez

realizację Planu włączenia społeczności lokalnej w tworzenie LSR. 

Planuje się realizację partycypacji mieszkańców i instytucji w 4 formach:

1. Konsultacje społeczne projektu strategii. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dwóch formach: 

1.1. Udostępnienie projektu strategii w formie elektronicznej wraz z formularzem zgłaszania uwag na stronie

internetowej LGD oraz umieszczenie linków na stronach wszystkich gmin wchodzących w skład Grupy.

1.2. Przeprowadzenie co najmniej 4 spotkań tematycznych, w tym po 1 spotkaniu na terenie każdej z Gmin według

harmonogramu zawartego w punkcie 5 Planu włączenia. Spotkania tematyczne odbędą się z przedstawicielami władz

publicznych, lokalnych partnerów społecznych, lokalnych partnerów gospodarczych oraz mieszkańców. Celem

przeprowadzenia spotkań jest prezentacja i dyskusja nad projektem strategii, a w szczególności analiza mocnych i

słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.

2. Ankiety, które zostaną udostępnione na stronie internetowej LGD wraz z umieszczeniem linków na stronach

internetowych gmin wchodzących w skład LGD, przeprowadzone wśród mieszkańców i instytucji zainteresowanych

realizacją LSR.

3. Udział w festynach i uroczystościach na terenie oddziaływania LGD ProKoPaRa. Jest to forma wstępna

przeprowadzenia analizy potrzeb i wskazanych przez społeczności lokalne problemów. Wnioski z przeprowadzonych

w ten sposób konsultacji indywidualnych, rozmów i spotkań z mieszkańcami zostaną wykorzystane podczas

przygotowywania wstępnej wersji Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski zostaną zapisane w protokole z udziału. 

4. Poczta pantoflowa - przekazywanie informacji przez osoby poinformowane i zainteresowane osobom, które z

przyczyn zawodowych, osobistych, zdrowotnych i innych nie uczestniczą w życiu społecznym i nie posiadają lub nie

korzystają z łącza internetowego. Także opracowywanie nieformalnych wniosków przez mieszkańców

zainteresowanych realizacją strategii dla obszaru oddziaływania LGD ProKoPaRa.

Wybrane formy przeprowadzenia włączenia społecznego są łatwe do przeprowadzenia. Ponadto różnorodność form

pozwoli na maksymalizację włączenia społecznego i zasięgnięcie szeregu opinii w szerokim spektrum mieszkańców i

instytucji.

2. Opis zatrudnienia

2.1 Opis
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Lp.

1.

2.

3.

4.

3.1.9 Poczta

Koniusza

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

na obszarze planowanym do objęcia LSR 
2 dni

http://www.prokopara.pl4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  

3.2.2 Dzień tygodnia

odWtorek

3.2.3 Godziny pracy biura

Czwartek od do

- wybierz dane z listy - od

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

LSR  

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

Koniusza

Koniusza

W ramach Lokalnej Grupy Działania jest zatrudniona w wymiarze 1 etatu osoba, która będzie także zatrudniona w 

czasie trwania operacji i po jej zakończeniu. Podpisana umowa o pracę jest zawarta do dnia 31.12.2016r., z czego 

wynika, że jest to okres wykraczający poza czas zakończenia operacji.

7.30 do 15.30

3.2 Funkcjonowanie biura  

7.30 15.30

do

2.2 Liczba etatów

3.1.2 Powiat

proszowicki

3.1.4 Ulica 3.1.5 Nr domu 3.1.6 Nr lokalu

 - 5  -

małopolskie

3.1.8 Kod pocztowy

32-104
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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.

…

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

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

pełnomocnika

0 7 - 2 0 1 5-

24 września 2015, 

godz. 11.00

GOK Koniusza, Koniusza 5, 32-104 Koniusza
17 września 2015r., 

godz. 9.00

Gmina Pałecznica
UG Pałecznica, ul. św. Jakuba 11, 32-109 

Pałecznica

Gmina Radziemice
Wielofunkcyjna Świetlica Oświatowa w 

Radziemicach, 32-107 Radziemice 89

 

5.1 Nazwa gminy 5.2 Miejscowość*

Gmina Proszowice

Gmina Koniusza

5. Harmonogram 

8 września 2015, godz. 

9.00

5.3 Planowany termin 

spotkania

3 września 2015 godz. 

10.00

CKiW Proszowice, Rynek 18, 32-100 

Proszowice
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