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Załącznik nr 7

Plan włączenia społeczności

1. Opis przygotowania LSR

Lokalna Strategia Rozwoju będzie opracowywana w sposób partycypacyjny, to znaczy, że na każdym etapie jej

powstawania będą mogły wpływać uwagi do jej treści, będą odbywały się spotkania i warsztaty służące

opracowaniu konkretnych zapisów LSR. Postępy prac będą upubliczniane na stronie internetowej www.lgdrw.pl

Zostanie powołany zespół ds. opracowanie LSR. W skład zespołu wchodzić będą Prezes LGD, Przewodniczący

Rady LGD, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LGD, przedstawiciele Powiatu Wołomińskiego , Wyszkowskiego,

sekretarzem zespołu będzie kierownik biura LGD. Oprócz tych osób w skład zespołu wejdzie po 3 osoby z każdej

gminy wchodzącej w skład LGD „RW”. Osoby te muszą reprezentować 3 sektory: publiczny, społeczny i

gospodarczy. Cały zespół zostanie podzielony na grupy: Grupa administracyjna; grupa ds. kobiet, równości

kultury, edukacji, usług społecznych; grupa ds. młodzieży i organizacji społecznych; grupa ds. podstawowych

usług i odnowy wsi; grupa ds. przedsiębiorczości , zatrudnienia, szkoleń; grupa ds. rolnictwa i środowiska. Zespół

pracował będzie jako forum wymiany myśli i informacji na temat alokowania środków finansowych na konkretne

przedsięwzięcia. Do zadań zespołu należeć również będzie podejmowanie decyzji, co do przedstawienia do

konsultacji społecznych ostatecznej wersji LSR. Zostanie stworzona Karta Projektu do opracowania LSR, która

zostanie rozpowszechniona wśród członków oraz mieszkańców objętego obszarem LGD. Wypełnione karty będą

stanowiły punkt wyjścia do opracowania nowej strategii, posłużą do zapisania konkretnych przedsięwzięć, celów

ogólnych i szczegółowych, może się okazać, że dany pomysł zostanie zapisany wprost do strategii jako element

większego projektu parasolowego, który będzie realizować LGD poprzez udzielanie mikrograntów. Karty będą

stanowiły podstawę pracy zespołu ds. opracowania LSR oraz grup roboczych. W każdej gminie odbędzie się

spotkanie konsultacyjne poświęcone diagnozie stanu obecnego oraz analizie mocnych i słabych stron, szans i

zagrożeń a także celów LSR. Spotkania będą częścią szerszych konsultacji społecznych trwających co najmniej

30 dni. Planuje się, że LSR będzie współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

2. Opis zatrudnienia

2.1 Opis

1 etat – Kierownik biura; 1 etat – specjalista ds. administracji i wdrażania LSR; 1 etat – pracownik ds. 

administracji i rozliczeń; ¼ etatu – pracownik ds. doradztwa beneficjentom i technologii

2.2 Liczba etatów 2

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

LSR  

3.1 Adres biura Wnioskodawcy

3.1.1 Województwo 3.1.2 Powiat 3.1.3 Gmina

mazowieckie Wołomiński Tłuszcz

3.1.4 Ulica 3.1.5 Nr domu 3.1.6 Nr lokalu 3.1.7 Miejscowość

Warszawska 4 - Tłuszcz

3.1.8 Kod pocztowy 3.1.9 Poczta

05-240 Tłuszcz

3.2 Funkcjonowanie biura  

3.2.1 Minimalna liczba dni funkcjonowania biura, zgodnie z liczbą ludności

zamieszkałą na obszarze planowanym do objęcia LSR
4

3.2.2 Dzień tygodnia 3.2.3 Godziny pracy biura

Poniedziałek od 8.00 do 16.00

Wtorek od 8.00 do 17.00
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Środa od 8.00 do 16.00

Czwartek od 8.00 do 16.00

Piątek od 8.00 do 15.00

4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  www.lgdrw.pl

5. Harmonogram

5.1 Nazwa gminy 5.2 Miejscowość*
5.3 Planowany termin 

spotkania

Brańszczyk Brańszczyk 9-09-2015

Długosiodło Długosiodło 10-09-2015

Jadów Zawiszyn 25-09-2015

Klembów Klembów 24-09-2015

Poświętne Poświętne 11-09-2015

Strachówka Strachówka 15-09-2015

Rząśnik Rząśnik 16-09-2015

Tłuszcz Tłuszcz 17-09-2015

Wołomin Wołomin 18-09-2015

Wyszków Wyszków 21-09-2015

Zabrodzie Zabrodzie 22-09-2015

Zielonka Zielonka 23-09-2015

0 7
-

2 0 1 5Tłuszcz

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

pełnomocnika

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

3 1
-
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