
ZMIANY W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU RLGD PB na lata 2014-2020 

 

1. Na stronie 8 LSR  w tabeli 3 wprowadza się zmianę poprzez dodanie kolumny „Wymagania”: 

Lp. Stanowisko 

Wymiar czasu 

pracy/ rodzaj 

umowy 

Obowiązki  pracownika Wymagania 

1. 
Dyrektor 

Biura 

40h/tydzień 

(pełen etat) 

- zarządzanie biurem RLGD PB i 

nadzór nad pracami zespołu 

pracowników, 

- nadzór nad realizacja 

projektów współpracy, 

- planowanie i organizacja 

działań związanych z 

funkcjonowaniem biura 

- nadzór nad sprawami  

finansowymi 

- sprawozdawczość  

merytoryczna 

- obsługa Zarządu 

Wymagania konieczne: 

-  Wykształcenie min. średnie, 

-  Staż pracy min. 5 lat, 

- Nieskazanie prawomocne za 

przestępstwo umyślne 

- Pełna zdolność do czynności prawnych 

oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych 

-Stan zdrowia umożliwiający prace na 

stanowisku 

 -Znajomość zasad funkcjonowania 

stowarzyszeń, 

  - Znajomość odpowiednich przepisów 

prawa (np.: ustawy o fundacjach, 

stowarzyszeniach, pożytku publicznym i 

wolontariacie, ustaw i rozporządzeń 

właściwych pod kątem PORiM), 

- Doświadczenie w realizacji projektów z 

udziałem środków UE, 

 - Bardzo dobra umiejętność obsługi 

urządzeń biurowych, komputera i 

aplikacji biurowych. 

- Bardzo dobra znajomość specyfiki 

funkcjonowania Lokalnych Grup 

Działania i uwarunkowań prawnych, 

-    Bardzo dobra znajomość tworzenia 

Lokalnych Strategii Rozwoju i ich 

wdrażania, doświadczenie w pracy z 

dokumentami strategicznymi, 

- Znajomość obszaru objętego 

przygotowywaną Lokalną Strategią 



Rozwoju na lata 2014 – 2020 

- Umiejętność samodzielnej i kreatywnej 

pracy, 

- Zdolności organizacyjne, 

- Umiejętność zarządzania zasobami 

ludzkimi; 

-  Odporność na stres 

-Nieposzlakowana opinia 

- Prawo jazdy kat. B 

Wymagania pożądane: 

- Wykształcenie wyższe, 

- Znajomość języka obcego w stopniu 

komunikatywnym, 

- Ukończone kursy, szkolenia związane z 

realizacją projektów z udziałem środków 

Unii Europejskiej 

2. 

Doradca 

ds. 

projektów 

40h/tydzień 

(pełen etat) 

- prowadzenie spraw 

związanych z naborem 

wniosków oraz oceną i 

wyborem operacji przez RLGD 

PB w tym: 

- prowadzenie działań 

informacyjnych, doradczych i 

szkoleniowych dot. projektów 

- przygotowanie i prowadzenie 

spraw związanych z ubieganiem 

się o dofinansowanie 

- obsługa Rady 

- Wykształcenie min. średnie 

-  Staż pracy min. 1 rok, 

- Nieskazanie prawomocne za 

przestępstwo umyślne 

- Pełna zdolność do czynności prawnych 

oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych 

- Stan zdrowia umożliwiający pracę na 

stanowisku 

- Znajomość procedur ubiegania się o 

dofinansowanie w ramach projektów 

realizowanych przez RLGD PB, 

- Biegła umiejętność posługiwania się 

edytorem tekstu WORD, EXCEL, 

PowerPoint 

-Wiedza i doświadczenie z zakresu 

wdrażania programów oraz projektów 

współfinansowanych ze środków UE,   

- Umiejętność pracy w zespole 

- Prawo jazdy kat. B 

Wymagania pożądane: 

- znajomość języka obcego w stopniu 

komunikatywnym 

3. 
Specjalista 

ds. obsługi 

40h/tydzień 

(pełen etat) 

- prowadzenie sekretariatu 

- obsługa Komisji Rewizyjnej 

- Wykształcenie min. średnie 

- Biegła obsługa urządzeń biurowych 



sekretariatu  

i aktywizacji 
- archiwizacja dokumentów 

- prowadzenie strony 

internetowej 

- planowanie i organizacja 

wydarzeń promocyjnych 

-przygotowywanie materiałów 

promocyjnych, informacyjnych  

dot. RLGD PB i LSR oraz 

współpraca z podmiotami, 

którym zlecono druk tych 

materiałów 

- Biegła umiejętność posługiwania się 

komputerem (obsługa oprogramowania 

typu: Word, Excel, Power Point, Outlook 

Express) 

- Bardzo dobra organizacja pracy 

własnej  

- Komunikatywność, łatwość 

nawiązywania kontaktów 

- Doświadczenie, staż lub praktyka na 

podobnym stanowisku pracy  

- Ogólna wiedza na temat PORiM i RLGD  

PB 

Wymagania pożądane: 

- znajomość języka obcego w stopniu 

komunikatywnym 

4. Księgowa 

Umowa 

cywilnopraw

na 

-prowadzenie spraw finansowo-

księgowych RLGD PB 

- prowadzenie spraw 

kadrowych 

N/d 

5. 
Radca 

prawny 

Umowa 

cywilnopraw

na 

- świadczenie usług doradztwa 

prawnego N/d 

Wybór kandydatów na w/w stanowiska pracy odbywać się będzie w trybie konkursowym.  

 

2. Procedury wyboru i oceny operacji przez Radę w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

Wprowadza się zmianę opisu/ definicji następujących kryteriów wyboru 

L.p. Kryterium Dotychczasowe brzmienie Planowana zmiana 

1. 
Spójność 

wniosku 

    W tym kryterium ocenia się 
spójność pod względem 
merytorycznym informacji 
podanych we wniosku o 
dofinansowanie tj.: 
Jeżeli opis operacji, jest spójny z 
budżetem operacji przyznaje się 5 
pkt 
Jeżeli opis operacji nie jest spójny z 
budżetem operacji przyznaje się 0 
pkt 

I propozycja: 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 

spójność poszczególnych elementów wniosku, 

spójność załączników oraz spójność wniosku z 

załącznikami.  Kryterium uznaje się za 

spełnione jeżeli opisy we wniosku oraz w 

załącznikach są ze sobą spójne, nie zawierają 

sprzecznych ze sobą kwestii oraz wszystkie 

elementy opisu zostały zawarte w budżecie.  

2. 

Wpływ operacji 

na budowanie 

tożsamości 

mieszkańców 

Jeżeli realizacja operacji przyczyni 

się do budowania wspólnej 

tożsamości mieszkańców przyznaje 

się  – 3  pkt 

Kryterium uznaje się za spełnione jeśli 

operacja przyczynia się do promowania i 

przekazania do społeczeństwa wiedzy o 

rybackim dziedzictwie lokalnym poprzez: 



- organizację imprez kulturalnych, 

promocyjnych, rekreacyjnych związanych z 

promocją rybackiego dziedzictwa kulturowego 

lub kultywowanie miejscowych tradycji, 

obrzędów i zwyczajów związanych z 

działalnością rybacką  lub akwakulturą, lub 

- odbudowę, renowację, konserwację, remont 

obiektów historycznych lub zabytkowych i  

obiektów dziedzictwa kulturowego 

powiązanych z rybactwem, lub 

- budowę, rozbudowę lub modernizację 

szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych 

lub infrastruktury towarzyszącej szlakom 

wodnym 

Ponadto w opisie kryterium „Wpływ operacji 

na budowanie tożsamości mieszkańców” 

wkradł się błąd edytorski w liczbie punktów  

do uzyskania.  W miejsce 3 pkt wprowadzona 

zostanie prawidłowa liczba – 5 pkt. 

 

3. Znaczenie 

operacji dla 

sektora 

rybactwa 

Jeżeli operacja przyczynia się do 

promocji lub innych działań 

zmierzających do zwiększenia 

spożycia ryb hodowanych lub 

wyławianych na obszarze RLGD PB 

przyznaje się -        5 pkt 

Kryterium uznaje się za spełnione 

jeśli: 

- operacja przewiduje promocję 

zastosowanych w łańcuchu dostaw 

(rozumianej jako działalność związana z 

produkcją, przetwarzaniem i obrotem 

produktów sektora rybołówstwa i 

akwakultury) innowacji produktowych/ 

marketingowych/ organizacyjnych , lub 

- operacja jest powiązana lub wykorzystuje 

potencjał produkcyjny sektora rybackiego (w 

tym zasoby, tradycje, doświadczenia) , lub  

- operacja przyczynia się do zwiększenia 

spożycia ryb hodowanych lub wyławianych na 

obszarze RLGD PB, poprzez organizację 

imprez, kampanii, wystaw lub wydawania 

publikacji  lub udział w targach o tematyce 

rybackiej i akwakultury. 



 


