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Załącznik nr 1 do uchwały
Walnego zebrania członk w

Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Między odrą a Bobrem

N 7912017 z dnia 08.06.2017 r.

Regulamin doradztwa
świadczoneg o plzez pracownik w biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Między odrą a Bobrem

1. Wstęp

Regulamin określa cele, zakres i zasady świadczenia oraz dokumentowania
nieodpłatnego,osobistego,telefonicznegoIubmailowegodoradztwa,udzielanegowszystkim
potencjatnym beneficjentom W ramach Wsparcia na Wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego pzez społecznoś ' objętego Programem
Rozwoju Obszar w Wiejskich na lata 2014-2020.

Doradztwo świadczone jest nieodpłatnie przez pracownik w biura LGD, zgodnie z
Umową o Warunkach i sposobie realizaąi strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Pzez
SpołecznoŚć nr 00009-6933-UM0410003/15 zawartą dnia 20 maja 2016 l. oraz
Regulaminem Biura.

2. Warunki udzielania doradztwa:

a) Za doradztwo w biuęe odpowiadają pracownicy biura Stowarzyszenia.
b) Doradztwo jest udzielane w siedzibie biura LGD.
c) Doradztwo świadczone jest od poniedziałku do piątku W godzinach pracy biura, tj. od

8:00 do 16:00 lub jeśli zostały Wprowadzone osobne uregulowania w przedmiotowym

zakresie - w godzinach wyznaczonych przez biuro.

d) Aby skorzystaÓ z doradztwa osobistego w czasie trwania naboru, niezbędne jest

upzednie telefoniczne lub mailowe um wienie spotkania.
e) Doradztwo punktowane w ramach Lokalnych krfien w vvyboru operacii rozumiane

jest jako doradztwo osobiste w biuze LGD świadczone na lzecz
wnioskodawcy/potencjalnego beneficjenta wsparcia, ewentualnie reprezentowanego
pzez pełnomocnika bądŹ osobę odpowiedzialną za pzygotowanie Wniosku o

puyznanie pomocy, co musi zostać potwierdzone poprzez złoŻenie podpisu na

wymaganych dokumentach, tj Karcie doradztwa (stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu) i ub Poświadczeniu doradztwa (stanowiącym załącznik nr 2

do niniejszego Regulaminu).
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f) DoradŻWo telefoniczne i mailowe nie jest punktowane w ramach Lokalnych kryteriów

wyboru operacji.
osoby korzystające z doradztwa w biurze, zobowiązane są do wypełnienia Ankiety
oceny pracy biura (stanowiącejzałącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu)'
W ostatnim dniu składania wnioskow W ramach trwającego naboru, doradztwo nie
jest udzielane.
Doradztwo telefoniczne moze dotyczyc wyłącznie ogolnych zagadnien związanych z
trwającym naborem lub planowaną do realizacji operacją i nie powinno trwać dłuzej

niŻ 20 minut.
j) Doradztwo osobiste dostosowane jest do potrzeb osoby korzystającej

z doradztwa.
k) W celu zapewnienie rownego dostępu do swiadczonych usług doradczych przyjęto,

ze beneficjent moze skorzystać maksymalnie z trzykrotnego osobistego doradztwa.
W uzasadnionych przypadkach mozliwe jest zwiększenie ilości doradztwa, jednakŻe

W takiej sytuacji pienrrszenstwo przysługuje tym beneficjentom, ktorzy nie

wykorzystali ustalonego limitu.

3. cel i zakres świadczonego doradztwa:

Celem Świadczonego doradztwa jest udzielenie rzetelnej i wyczerpującej informacji

zainteresowanej osobie, z zachowaniem najwyzszej starannoŚci i z uwzględnieniem

najlepszej znajomosci tematu oraz wsparcie mieszkancow obszaru objętego LSR w
zakresie przygotowywania wnioskow o przyznanie pomocy i wnioskow o płatnosć na

operacje realizujące LSR.
Zakres doradztwa obejmuje planowanie operacji oraz pomoc w przygotowaniu

dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi PROW 2014 _

2020 oraz wewnętrznymi procedurami LGD.
Rolą doradcy jest wyłącznie udzielenie wsparcia i pomocy. Tym Samym' Doradca nie

wypełnia dokumentacji aplikacyjnej za wnioskodawcę, W szczegolnosci nie jest

zobowiązany do uzupełniania za wnioskodawcę brakujących rubryk W

konsultowanym wniosku o przyznanie pomocy, ani w biznesplanie, doradca nie

weryfikuje rowniez poprawności kalkulacji ekonomiczno - wskaznikowych.

4. Rejestracja doradztwa

a) Doradztwo osobiste jest potwierdzane podpisem beneficjenta na Karcie doradztwa.

b) Podpis na Karcie doradztwajest jednoznaczny zluyraŻeniem zgody na przetwarzanie
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między odrą a Bobrem podanych

przez beneficjenta danych osobowych w związku z realizaĄą działania 19 Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach iniciatywy LEADER.
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5. Postanowienia ko cowe

Decydując Się na korzystanie z doradztwa, beneficjenci akceptują Warunki

niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich pzestrzega . Kozystanie z doradztwa nie

zwalnia ze znajomości dokumentacji aplikacyjnej i przepis W prawa.

EfektywnośÓ doradztwa oceniana jest na podstawie ankiety badającej satysfakcję
z działan doradczych, kt ra jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

W celach porządkowych i statystycznych, a także na potrzeby dokumentowania
procesu oceny iwyboru operacji, Stowarzyszenie prowadzi Reiestr udzielonego doradztwa,

kt ry stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Rejestr prowadzony jest vvyłącznie

w odniesieniu do doradztwa świadczonego osoblście w biurze LGD.

6. załączniki

Załącznik 1' Ka a doradztwa
Załącznik 2. Po świadcze n ie do radztwa
Załącznik 3. Ankieta oceny pracy biura
załącznik 4. Rejestr udzielonego doradztwa

Regulamin doradztwa świadczonego przez pracownikow biura Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Mlędzy odrą a Bobrem przyjęto na Walnym Zebraniu
Członkow W dniu 08.06.2017 r. uchwałą 79117.

-/Przewod n iczący Zebranial -
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KARTA UDZIELONEGO
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Doradztwa

PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH 201 4 .2020

Wypełnia doradca W trakcie świadczenia usługi

i J.ooit Jor"o"t t

/ podpis osoby korzystającej z doradztwa l
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Imię i Nazwisko doradcy

lmię i Nazwisko / nazwa podmiotu
korzystającego z dorad ztw a

Data udzielonego doradztwa

Dane do kontaktu beneficjenta
/ adres, e-mail, telefon /

Zakres doradztwa I w zakresie jakiego
celu /

Uwagi/ ustalenia
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Czy osoba korzystająca z doradztwa
złożyła wniosek? ljezeli tak, wpisać
numer wniosku I

Czy wniosek został wybrany? l jeŻeli
nie to dlaczego /

Czy została podpisana umowa o
przyznaniu pomocy? ljezeli tak
numer umowy I

Czy wniosek został zrealizowany i
rozliczony? l jeŻeli tak to podać datę
rozliczenia I

il. Mon itoring

Załącznik nr 1 do Regulaminu doradztwa świadczonego przez pracownikow biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między odrą a Bobrem przyjęto na Walnym
Zebraniu Członkow w dniu 08.06.2017 r, uchwałą nr 79117.

_/Przewod n iczący Zebrania| -
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Doradztwa

Eqzemplarz A dla biura LGD

Poświadczen ie doradztwa

Niniejszym poŚwiadczam , Że .

skorzystał ze świadczonego przez biuro LGD doradztwa, W zakresie określonym
W karcie doradztwa będącej załącznikiem do niniejszego poświadczenia, W dniu

/data udzielonego doradztwa/

/podpis doradcy/
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Eqzemplarz B dla beneficienta

Poświadczen ie doradztwa

Niniejszym poświadczam , Że .

skorzystał ze świadczonego przez biuro LG D doradztwa, W zakresie określonym
W karcie doradztwa będącej załącznikiem do niniejszego poświadczenia, W dniu

I data udzielonego doradztwa/
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POSWIADCZEN IA DORADZTWA
Lokalna Grupa Działania
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Załącznik nr 2 do Regulaminu doradztwa świadczonego przez pracownikow biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między odrą a Bobrem przyjęto na Walnym
Zebraniu Członkow W dniu 08.06.2017 r. uchwałą nr79117.
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Doradztwa

ANKIETA OCENA PRACY BIURA

Celem niniejszej ankiety jest zapoznanie sie z Panalil opinią na temat funkcjonowania biura
Stowarzyszenia LGD Między odrą a Bobrem. Prosimy o przedstawienie opinii poprzez postawienie znaku
X w odpowiednim miejscu. Panstwa opinie będą niezwykle pomocne w ewaluacji działan oraz pozwolą
nam ulepszac nasze usługi. Ankieta jest anonimowa.

1. Jak często korzystałla Panlilz pomocy biura Stowarzyszenia?

! Bardzo często n Dosć często tr Kilka razy n Raz e Nigdy

2. Jak ocenia Panlil kompetencje pracownik w biura:Stoważyszenie?

t] Bardzo wysoko tr Raczej wysoko tr Przeciętnie tr Raczej nisko tr Bardzo nisko

3. Jak ocenia Pan/i/ życzliwość i uprzejmość pracownik w biura Stowarzyszenia?

fl Bardzo wysoko tr Raczej wysoko tr Przeciętnie tr Raczej nisko D Bardzo nisko

4. Jak ocenia Panlilszybkość i sprawność obsługi przez pracownikow biura Stowarzyszenia?

lBardzo wysoko c Raczej wysoko tr Przeciętnie tr Raczej nisko fl Bardzo nisko

5. Czy korzystał/a Pan/i z doradztwa oferowanego przez. Stowarzyszenia?

trtak E nie Jeśli nie, proszę przejśc do pytania nr 7

6' W jakim stopniu doradztwo było pomocne?

fl Bardzo pomocne E Raczej pomocne E Trudno powiedziec

o Raczej nie było pomocne tr W ogole nie było pomocne

7. W jakim stopniu jest Pan/i/ ogolnie zadowolo nyla z usług biura?

! Bardzo wysokim E Raczej wysokim tr Przeciętnym U Raczej niskim a Niskim

8. Co Panalil zdaniem należałoby zmienić lub ulepszyć , w funkcjonowaniu biura?

ujemy za wypełnienie!
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ANKIETA OCENY PRACY BIURA
Lokalna Grupa Działania

fu3łĘg}HY ffiffi$ąĄ A ffi#ffi$Ęffi&fq

Załącznik nr 3 do Regulaminu doradztwa świadczonego przez pracownikow biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między odrą a Bobrem przyjęto na Walnym
Zebraniu Gzłonkow W dniu 08.06.2017 r. uchwałą nr79117.

_/P rzewod n i czący Zebranial -
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