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Załącznik nr 7

Plan wł ączenia społeczno ści

1. Opis przygotowania LSR

2. Opis zatrudnienia

2.1 Opis

2.2 Liczba etatów

3.1 Adres biura Wnioskodawcy

3.1.1 Województwo 3.1.2 Powiat 3.1.3 Gmina

opolskie opolski Niemodlin

3.1.4 Ulica 3.1.5 Nr domu 3.1.6 Nr lokalu 3.1.7 Miejscowość

Bohaterów Powstań Śląskich 34 - Niemodlin 

3.1.8 Kod pocztowy 3.1.9 Poczta

49-100 Niemodlin

3.2 Funkcjonowanie biura  

3 dni

3.2.2 Dzień tygodnia 3.2.3 Godziny pracy biura

1. Wtorek od do 12:00:00

2. Środa od do 12:00:00

Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstw a Borów Niemodli ńskich do roku 2020 (+2) 
odbywa ć się będzie przy zastosowaniu nast ępujących mechanizmów: 1. funkcjonowaniu biura 
Partnerstwa Borów Niemodli ńskich, min. 3 dni w tygodniu tj. we wtorek, środ ę i czwartek w godzinach 
od 8:00 do 12:00. W czasie funkcjonowania biura odb ywać się będzie bie żąca koordynacja prac nad 
tworzeniem nowej LSR oraz udzielane b ędzie wsparcie informacyjne w zakresie programu Lead er w 
nowym okresie programowania. 2. organizacji cyklu 8  spotka ń po jednym spotkaniu na ka żdą gmin ę 
obszaru tworz ącego LGD PBN. Spotkania odbywa ć się będą w godzinach popołudniowych. 
Zaplanowano, że spotkania b ędą miały miejsce w ka żdy czwartek od sierpnia do wrze śnia od godziny 
17:00. Istot ą spotkania b ędzie przeprowadzenie warsztatów w zakresie analizy SWOT obszaru BN, tj. 
określenie i weryfikacja mocnych i słabych stron obszaru , jego szans i zagro żeń oraz próba okre ślenia 
celów strategicznych dla obszaru interwencji. Przew iduje si ę, że spotkania odbywa ć się będą w 
miejscowo ściach gminnych. 3. prowadzenie strony internetowej.  Przewidujemy przebudow ę istniej ącej 
strony internetowej PBN tj. boryniemodlinskie.pl. N a stronie zamieszczony zostanie harmonogram 
spotka ń w każdej gminie, a ponadto materiały b ędące wynikiem analizy SWOT oraz aktualno ści z prac 
nad now ą LSR. Strona b ędzie pełniła tez funkcj ę narzędzia konsultacyjnego. Przygotowanie LSE b ędzie 
współfinansowane w szczególno ści ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozw oju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszar ów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Pracownicy na minimum 1,5 etatu. 2 osoby zatrudnion e na umow ę o prac ę będą dost ępne w siedzibie 
Partnerstwa Borów Niemodli ńskich dla mieszka ńców obszaru 8 gmin od wtorku do czwartku w 

godzinach od 8.00 do 12.00. W tym czasie b ędą zobowi ązani do świadczenia doradztwa, konsultacji i 
informowania o przebiegu prac i tworzeniu nowej Lok alnej Strategii Rozwoju. Dodatkowo b ędą 

świadczy ć prac ę polegaj ącą na prowadzeniu strony internetowej po święconej pracom nad strategi ą, 
portali społeczno ściowych, przygotowaniu materiałów informacyjnych or az organizacji spotka ń 

informacyjnych w poszczególnych gminach. 

1,5 etatu

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

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

Lp.

08:00
:00

08:00
:00
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3. Czwartek od do 12:00:00

4. - wybierz dane z listy - od do

4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotow ania LSR  

5. Harmonogram 

5.1 Nazwa gminy 5.2 Miejscowość*

1. Biała Biała 27.08.2015

2. Dąbrowa Dąbrowa 3.09.2015

3. Komprachcice Komprachcice 10.09.2015

4. Niemodlin Niemodlin 20.08.2015

5. Łambinowice Łambinowice 24.09.2015

6. Prószków Prószków 6.08.2015

7. Strzeleczki Strzeleczki 13.08.2015

8. Tułowice Tułowice 17.09.2015

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

1 2 - 0 8 - 20 1 5
Niemodlin

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

08:00
:00

www.boryniemodlinskie.pl

Lp. 5.3 Planowany termin 
spotkania

Jadwiga Wójciak, Joanna Słodkowska-Mędrecka
podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / 

pełnomocnika


