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STANOWISK !okalna GruPa 02iałania
MlĘlzY oDR^ A BoB'aM

OPIS STANOWSK BIURA LGD

1' Współpraca Ż zau ądeńr w il_ńiin rcarza.1i lii.i..- _11 -' . .

ż' D'7v8oLowvwallF prÓlel\ ow _(nwdJ o'ed.ów s'owctly9en'"
3' Wykońywaniepodejmowanych pęezŻaEądUchwal
4' spożądŻa nie spEwozda ń i infolńacj i d l. zafŻądu'
5' PrzygotowywŹ nj€ materialów ] orga nDowa n]e posiedzeń

Ó rga nów stowa żyszenia oraŻ Radystowarzyszenia'
6' WnoszeniŹ ni zażąd projektówŻm.n w statucie reg!laminach

7' NadŻórhad praWid1owyrń zarządzaniern projekt. mi w .a mach
wdfaźania LsRoraŻ op.acÓwywaiiem i realizacjąprojektóW

8' TerminoweprzyBotowywaniewnioskówiiniychdÓkumentów
związanych Ż fińa.sowaniem dŹ]alalnościstowarzyśzeni.'

9' Planowanie, or8a nizowaI ie oraŻ koordynowóńie pracy
pracowników B ula

10' opracowywanie iwdraŹanie prcjektÓw Wlasnych iArańtowvch'll. \ddlor rdd ob(,Lgd wp'vwdJq,v(i wrio5\ow, pro, eoLrdmi i.n
oceny. przedstawientem ich do refundacji, monitorineiem,
realłacjE Ólaz koitlolE'

12. 5porzłdzanie końcowych roŻ]iczeń łealiŻowanych umówo
dofinań5owŹnje'

13' Podejńowanie dŻia|ań ]nformŹcyjno pIomocyjnych zwązańych Ż
rea]izacŹ LsR na obszarŻe LGD

14' W].ściwe go5podarowan]e powierŻÓnym mieniem' zapewnlenie
warunków skutecznego i ekonomi.znegoIUnkcjÓnowania

15' Wykonywaniezaleceńpokontrolnychorganów
plzeproWadzaję.ych kontrole oraŻ udzielanie kÓntroltjącym i
ŻŹ rządowi stowa rŻyszen iŹ wyczelpujących wyjaśi ień
wróŻŻ pned5tawien em wsŻelk]ch dokumentów i nnv.h
nJ_pła,Ów doLyL/ą.y(h p?"dnlol , (o.'lÓ|''

16. NadŻórń.d prŻygotowywan em, obie8jem, gromadŻeniem ]

d'' liw|/dLJq dÓl lmp._Ów do_v. '{' y.n oll"lal1ow

17' PrzygotÓwywan]e inadŻól nad realżacią oraŻ rÓaicŻańie dzialań
.W]ązŹnych z fUńkcjonowaniem LGo (koszty bieżące i

18. DiowddTpnre,lroiyrn.ererowFj5row"?vr-nia
19. PrŻygotowywanie projektóW og|o'eń o naborach w|ioskÓW
20' Dor.dłWo beneficjentom w pżygÓtowaniu dokumentócji

aplikacyjnych projektów
21. Akt],vżowaiie mienkańcóW do udŻia]u w rea]iŻac i]sR
_'r' Dó'olow"rie o'lvgÓ|oł"l !-l- o'oiplLow pisa dokul łos ńa

z lewej strońy pisma
23. GÓ5podarowanie mien]em stowarzVsŻenia



specjalista ds. aktywiżac.ii,
pIojektóW LsR i obsługi Rady

1' Bezpośredn]ą Ób5lugę projek1odawców w ram.ch prowadŻonych

2 Rea iŻację dŻ]a]ań iiformacyjnVch wŻakreŚie możliWości
fi|a|sowańia dzialalńości PRoW W dz]a]ani! 19.2 i 19'3

Doradłwo benefcjentoń w przygotowan u dokL]mentacji
aplikacyjnych projektów,
PrŻygotowj,vŹn]e raportóW dotyczącvch lealżacji po'żególnych

Przygotowywanie dokumentacji dotyczących projektów
składanych W lamach ogla92nych ńaboróW wnioskÓw dla Rady
.ż do prŻekazania iĆh samorządÓwi,
ProtokołowŹnie posiedzeń Rady'
PrzygotoWywanie projektóW oglosŻeń o nabolach WnioskóW,
Pźygotowywanie informacji, sprawoŻdań ipiŚm w Żakres]e

9. obslugę benefkjentów w Żakre'ie projektów grantowych,
:l0' Rea|izowanie dzlalań iiformacyJńychwz3k.esi€ moŹliwośĆ]

finansowaiiŹ p.o]ektów glantowych objętych LsR '
11. Aktywizowanie mieszkańców do udŻialu w rea iŻ.cjiLsR'
12' Pofor dot"d/lńo bP ."!|.jerLo n w p?v8olowarl

dokumentacji aplikacyjnVch plojektów grŹ rtowyc h,
13' ProwadŻenie dokuńeitacji WnioskÓwod 

'oŹenia 
do

Żre.l]zowania i ro'iczeńió
wnioskJ zgodnie z pPy]Ętymi zasadami i dokuńentami'

14' Przygotowvwanie uńów z grantobiorcami, nadzór] kontrola
nad rea]izacją op€racji g.antowych, rodiczan]e projeków
grantÓWych/ przygotowlvaiie wniosku do samo2ądu o
rozliczeńie prcjektu gra ntowego.

15' PrzvgotowŹnie, WdrażJnie nadzór nad plojektami Wspólplacy
reŹlizowanym pteŻ LGD

16' Przygotowywanie ]nadŻól iad realizacją dzial ań zwiąŻańych z

17' Przygotowywań]eopińii dotyczących prcjeklówgrantowych
skladŹńych w rańach ogla9anych na bÓlÓw wnlośkóW,

18. PŻygotowywanie proje któW ogtoszeń o naborach wniosków,
19' Przygotowywanie informacji, splŹWozdań jpiśm w zakesjeuw

specjalista d5. obslu8i or8anóW
l_GD i admińistracyjnych
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1. ProwadŻenie b]eżących spraw biuroWVch ń.in;
- pżyjńowan e pżychodzącej korespondeńcji,

lejestracjó wysylanej i otrzymyw.ńej koreśpondencj j' wysńańie
korespondeńcj] BiurŹ ńa poczcje,
opracowywan]e dokumentów do wyŚy|ki'

2' Terminowe pEygotowanie dokumentóW rozlicŻeniowych z
dostŹwcańi!5|ug itowaróW n. za móWienie stowarzysŻenia.

3' wspó]praca WŻakrese rozliczeń Ó których mowa Wpunkcie 3 z
Biurem FinanŚÓWym' z którym B]UrÓ ma podpis.|d umowę.

4' sporŻądzanie rapo.tóW isplawozdań na potruebyzanądu

5. ProwŹdŻenieakt prżcownicŻych i do kume ntacji p EcownkŻ€j
zwiąŻanej ze stosuńk]em praĆy:

6. P.owadŻenie ew]den.jiczasu placy, uropów izwoln eń ieka15kich
7' Dbaiośćo Maściwe walu n ki prŻechowywa n ó iarch Wizowaniż

dokumentów kadrowych ora z fińansowych'
8' Ud.ie an]e wspalc]a sPecjeliścieds' ałtywiŻacji/ plo].ektów LsR i

Óbsłu8i Rad' w okresach naboru a W]ęc pżY:
re]estracji skladanych wńioskówŻgodnie Ż pży]ętĘ plocedtlą,
przvgotowywania dok!ńentów dla w]aśc]wej pfacY Rady'

- przygotowwań a dokumeitÓw po pÓŚi€dŻenach RadV /
plotokolów uchwal, ]st ,
prowadŻenasplaw ŻwiązŹńych z odwołan]am Żgodnle z

9' Prototólowan e pos edzen Wal Żebra|ia czlonków iŻa


