
3.1.8 Kod pocztowy 3.1.9 Poczta

3.1.4 Ulica 3.1.5 Nr domu 3.1.6 Nr lokalu 3.1.7 Miejscowość

Konstytucji 3 Maja 25 - Karpacz

3.1.1 Województwo 3.1.2 Powiat 3.1.3 Gmina

dolnośląskie jeleniogórski Karpacz

LGD Partnerstwo Ducha Gór zatrudnia jedną osobę na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, której 

zadaniem jest zaplanowanie, koordynacja przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, 

opracowywanie danych, przygotowanie materiałów, organizacja spotkań i warsztatów, zlecanie zadań itd..... Praca 

zatrudnionej osoby będzie wykonywana w biurze LGD w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz w godz. 

od 10.00 14.00. Na przełomie sierpnia i września pracownik aktywnie będzie brać udział w badaniach i spotkaniach z 

mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych. Dokładny harmonogram spotkań w załączniku nr 8 do wniosku.

2.2 Liczba etatów 1 etat

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

3.1 Adres biura Wnioskodawcy

Załącznik nr 7

Plan włączenia społeczności

1. Opis przygotowania LSR

W procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD Partnerstwo Ducha Gór zostanie zapewniony udział 

czterech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańców. Włączenie społecznosci lokalnej będzie 

zapewnione na każdym  kluczowym etapie: - diagnozy partycypacyjnej tj. definiowania potrzeb i problemów, -określenia 

celów i ustalania ich hierarchii, - poszukiwania rozwiązań stanowiących sposoby realizacji strategii, - formułowania 

wskaźników realizacji LSR, - identyfikacji grup docelowych strategii.Etapy tworzenia Strategii, to:1. Powołanie zespołu 

roboczego - zespół został powołany na początku lipca, składający się z członków zarządu oraz innych zaproszonych 

osób, którego zadaniem było ustalenie metodologii i zaplanowanie sposobu przeprowadzenia procesu 

partycypacyjnego tworzenia nowej LSR oraz podział pracy pomiędzy poszczególnych członków zespołu roboczego (10 

osób). Zespół konsultuje powstające części dokumentów, narzędzia do badania,  rekomenduje metody działania i 

angażowanie animatorów czy wykonawców niektórych części procesu. Zespół został powołany uchwałą zarządu 

LGD.2. Wyszukiwanie i gromadzenie informacji dot. terenu obejmujacego LGD (m.in. dane GUS, Wojewódzkego 

Konserwatora Przyrody, PUP, OPS, dane i rejestru gmin itd...) tj. tzw. desk-research czyli badanie danych zastanych, 

głównie wtórnych pochodzących ze statystyk i danych publicznych.3. Przeprowadzenie badań ilościowych i 

jakościowych opinii mieszkańców.Badania ilościowe: 2 ankiety: 1) identyfikujące potrzeby i problemy mieszkańców oraz 

2) dot. poszukiwania rozwiązania problemów, obrania celów obszaru (czterech sektorów) w formie elektronicznej i 

papierowej. Ankiety elektronicznie do pobrania ze strony LGD www.konkursy.duchgor.org, na facebooku LGD, 

stronach i facebookach gmin, w formie papierowej do pobrania w biurze LGD w Karpaczu oraz w gminach, dostępne 

również podczas wydarzeń w gminach tzw. Punkt Konsultacyjny LGD ds. LSR 2014-2020; wersja elektroniczna i 

papierowa została również wysłana drogą mailową.Badania jakościowe:- badania fokusowe, zogniskowane na 

określonych grupach: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, grupy defaworyzowane, samorządy, dotyczące 

identyfikcaji problemów i potrzeb z punktu widzenia tej grupy, poszukiwanie rozwiązań, obrania kierunków i celów, grup 

wspieranych w ramach LSR oraz wskaźników.Wyniki badań będą wykorzystane do analizy SWOT, określenia celów i 

wskaźników ujętych w LSR, grup objętych wsparciem, hierarchizacji celów. 4. Konsultacje społeczne bedą 

przeprowadzane w każdej gminie wchodzacej w skład LGD w różnych formach: a) warsztaty i spotkania otwarte w 

każdej gminie - World cafe i debaty OPEN-SPACE b) indywidualne konsultacje z mieszkańcami w każdej gminie i w 

biurze LGD d) poprzez stronę internetową LGD - zgłaszanie opinii, e) tzw. panel ekspertów - uwagi zaproszonych 

ekspertów z różnych sektorów.Konsultacji będą poddawane różne etapy LSR, kilokma metodami, w  tym cały 

dokument. 5. Podsumowanie i wnioski - uwzględnienie badań, opinii, opracowanie zgłoszonych uwag, uzasadnienie 

uwzględnienia lub nie, publikcja wyników.                                                                                                                   6. 

Przyjęcie  LSR przez Walne Zebranie Członków LGD.  Cały proces tworzenia nowej strategii LSR 2014-2020 tj. 

wszystkie materiały drukowane: plakaty, zaproszenia, ulotki, pisma oraz strona www do konsultacji społecznych będą 

zawierały iformacje o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z warunkami określonymi w 

Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020.                                                                                                             

2. Opis zatrudnienia

2.1 Opis
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Lp.

1.

2.

3.

4. od do

4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  www.konkursy.duchgor.org

czwartek od 10.00 do 14.00

od do

3.2 Funkcjonowanie biura  

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

na obszarze planowanym do objęcia LSR 
2 dni

3.2.2 Dzień tygodnia 3.2.3 Godziny pracy biura

środa od
10.00

do 14.00

58-540 Karpacz
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1 5

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

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

1 7 - 0 8 - 2 0

Mysłakowice Mysłakowice 18.09.2015

Mysłakowice Mysłakowice 02.09.2015

Jelenia Góra Jelenia Góra 16.09.2015

Kowary Kowary 17.09.2015

Mysłakowice Mysłakowice 14.09.2015

Szklarska Poręba Szklarska Poręba 15.09.2015

Podgórzyn Podgórzyn 10.09.2015

Piechowice Piechowice 11.09.2015

Jelenia Góra Jelenia Góra 08.09.2015

Janowice Wielkie Janowice Wielkie 09.09.2015

Kowary Kowary 04.09.2015

Szklarska Poręba Szklarska Poręba 07.09.2015

Piechowice Piechowice 12.08.2015

Karpacz Karpacz 03.09.2015

Podgórzyn Podgórzyn 06.08.2015

Karpacz Karpacz 11.08.2015

5. Harmonogram 

5.1 Nazwa gminy 5.2 Miejscowość*
5.3 Planowany termin 

spotkania

Janowice Wielkie Radomierz 05.08.2015
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