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Plan Włączenia społeczności

l, opi§ przygotowania LsR
WĘzenie społecznościlokalnejW pźygoiowanie LsR sioważyszenia,,Lokalna Glupa Dzlałania Pojezjerze Brodnickie"
ma służycefekti,Ąłn ejsżemu, bardziej wjarygodnemu i pełn ejszemu przygoiowaniu LsR, należ}łemuformułowaniu

WskaźnikóW, ident},fikacji grup doce|owych Wsparcia. W ramach Włączenia społecznościloka nej pźewidu]e s ę:
pżeprowadzenie konsuliacji społecżnych W każde] gmlnie na obszarze planowanym do objęcia LsR stoważyszen a
,,Loka na Grupa DżiałaniaPojezierże Brodn ckie", spotkania odbylvać sję będąWedług harmonogramu W mie§ ącu §ierpniu,
Wżeśnu j pośWięcone będąW szczególnośc ana izie potżeb i potencjału W tym analizie mocnych ] słabych §tron, szan§ i
zagrożeń obszaru LsR 06z celóW LsR, W omawianych spotkaniach będą brali udział na róWnych zasadach
pżedstawiclele Władz pubjicżnych, loka nych pańneróW społecznych i gospodarczych oraz mieszkańcóW, lnformacje o
spotkaniach przekazy]/Vane będąza pośrednictwem skony WW1V tab]ic ogłoszeń, !źędóW gm]n Dodatkowo na
funkcjonującejW sposób ciągły stronie WWw pojezierżebrodnickie,pl W zakładce ,,Budowa LsR na Ia.6 2a14 - 2020? ńa
bieżąco sąum eszcżane ńalel aly związane z oplacowylvaną LsRjak róWnież znajduje się ankieta do Wypełnienia W ce]u
Wskażania strategicznych kierunkóW rozwoju ogran czeń Wysiępujących na telenle p]anowanym do objęcia LsR oraz jakie
sąoczekjwania od naszego stoważysżenia, Wszelkie uwagi, spostżeżenia, Wnioski moźna zgłaszaĆ rÓWn eż bezpoŚlednio
W billźe naszego sioważyszenia, We Morki i środy W g odzinach 1 1 .00 do 1 5,00 |ub z Wykożystan]em te efonu oraż d rogi
emailowej, Proces pżygotowylvana LsR stoważyszen a ,,Lokalna Grupa Działania Pojez eże Brodnickie" będz e
Współfnansowany ze środkóW Europejskiego Fundu§zu Rolnego na żecżRozwoju obszaróW Wiejskich W ramach
Progran]u Rozwoju obszaróW Wjejskich na laia 2014-2020

opis zatrudnienia

2,

opis
W stowaEszeniu 'Lokalna Gru pa Dz ałan ia Pojezieże B rodnickie ' zatlud n ona będz e jedna osoba na umowę o p race
Wyn]iarze jednego etaiu jest to osoba dotychcza§ pracu]ąca W stoważyszeniu llośczatrudnjenia jest n ezbędnym
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3.2,3 Godziny pracy bil]la

3.2 2 Dżień tygodn a
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biura zgodn e ż iczbą ludności żamjeszkałą na

potżeby przygotowania LsR

WwW'lgdpojezjeżebrodnickie,pl

W

5. Harmonoglam
5,3 Planowany termin
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Jabłonowo pomorskie

24 oa 2015
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