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Powołanie Grupy Roboczej ds. LSR  

Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” 

 

W związku z pracą nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy 

Działania "Zielone Bieszczady" na nowy okres programowania PROW 2014 - 2020 Zarząd 

LGD podjął decyzję o powołaniu Grupy Roboczej ds. LSR, która będzie pracowała i 

konsultowała zapisy LSR na każdym etapie jej budowania, a po wyborze LSR do realizacji 

również monitorowała jej wdrażanie. Zadaniem Członków Grupy Roboczej będzie udział w 

spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania LSR LGD „Zielone Bieszczady”. 

Grupa robocza ds. LSR będzie odpowiedzialna za koordynację procesu przygotowania LSR, 

zebranie i analizę danych niezbędnych do opracowania strategii w ramach podejścia Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz wsparcie organizacyjne i merytoryczne w 

partycypacyjnym procesie tworzenia i monitoringu strategii. Praca Grupy będzie odbywała 

się bezpośrednio poprzez udział we wspólnych spotkaniach oraz wizytach studyjnych lub 

elektronicznie (mailowo). W skład ww. Grupy wejdą przedstawiciele wszystkich sektorów z 

obszaru LGD „Zielone Bieszczady”.  Do współpracy zapraszamy osoby dyspozycyjne, 

których wiedza i doświadczenie łączą się z tematyką strategii i podejściem LEADER w 

PROW 2014-2020.  Kandydaci przesyłają formularze udostępnione przez LGD podając dane 

kontaktowe i opisują  swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie: opracowywania strategii, 

znajomości podejścia LEADER (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), pracy przy 

programach grantowych np. Działaj Lokalnie, pracy przy dotacjach dla rolników lub 

przedsiębiorców, realizowanie własnych wniosków w ramach PROW, środków szwajcarskich 

lub innych programów związanych z obszarami wiejskimi. Z racji pełnionej funkcji w LGD w 

skład Grupy wchodzą trzej przedstawiciele Zarządu LGD „Zielone Bieszczady” i 

Przewodniczący Rady. Ze względu na liczebność grupy - maksymalnie 15 osób - decyduje 

kolejność zgłoszeń. Wyboru składu grypy dokona Zarząd LGD, którego decyzja jest 

ostateczna  i zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej: 

http://www.lgd-zielonebieszczady.pl. 

http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
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W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłanie informacji czy jesteście 

Państwo zainteresowani członkostwem w Grupy Roboczej ds. LSR emailowo: 

lgdzielonebieszczady@wp.pl  do 6 października 2015 na udostępnionym formularzu 

rekrutacyjnym. 


