
Funkcjonowanie Biura LGD, wsparcie na rzecz potencjalnych 
wnioskodawców

Prowadzący: PAWEŁ BIAŁY - 10.04.2017 r. 



Przedstawienie pracowników i organizacji biura.

Adres biura:
ul. Długa 16, 85-034 Bydgoszcz, I piętro

• Klaudia Jażdżyk – Specjalista ds. administracyjnych i Specjalista ds.

projektów, tel. 789 442 841, e-mail: k.jazdzyk@lgd.bydgoszcz.pl

• Malwina Witucka-Krygier – Animator – Specjalista ds. projektów, tel. 789

442 842, e-mail: m.witucka@lgd.bydgoszcz.pl

• Paweł Biały – Dyrektor biura LGD , tel. 789 442 840, e-mail:

p.bialy@lgd.bydgoszcz.pl

Godziny pracy biura:

poniedziałek: 08:00–16:00

wtorek: 08:00–17.30

środa: 08:00–16:00

czwartek: 08:00–16:00

piątek: 08:00–14:30



Misja LGD

Wzmacnianie i pobudzanie potencjału lokalnej społeczności
Miasta Bydgoszczy dla pełniejszego zaspokojenia potrzeb,
a także aspiracji mieszkańców, z zastosowaniem zasad
i założeń Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.



OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU

PRZEDSIĘWZIĘCIA

CELE SZCZEGÓŁOWE

CEL OGÓLNY



CELE LSR
1.0 CEL OGÓLNY: Wsparcie, do 31.12.2023 r., mieszkańców Miasta Bydgoszczy, 

objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie włączenia społecznego. 
• CELE SZCZEGÓŁOWE

1.1 - Podniesienie, do 31.12.2023 r. 
aktywności społeczności Miasta 

Bydgoszczy objętej Lokalną 
Strategią Rozwoju z wykorzystaniem 

form aktywnej integracji o 
charakterze środowiskowym, w tym 

aktywizacja społeczno-
zatrudnieniowa i aktywizacja zgodna 

z Gminnym Programem 
Rewitalizacji

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 -
Działania z zakresu aktywizacji 
społeczno-zawodowej, w tym w 
formach realizujących Gminny 
Program Rewitalizacji - m.in. 

kursy, szkolenia, poradnictwo, 
wsparcie psychologiczne, w 

formach grupowych i 
indywidualnych, staże 
zawodowe, kreujące i 

rozwijające umiejętności 
społeczne i zawodowe, w tym 
prowadzone w formach klubów 
pracy, klubów samopomocy, 

świetlic środowiskowych.

1.2 - Podniesienie, do 31.12.2023 
r., poziomu aktywności społecznej 

i obywatelskiej, społeczności 
Miasta Bydgoszczy objętej 
Lokalną Strategią Rozwoju.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 -
Działania aktywizujące z 
zakresu pozaszkolnych i 

pozasystemowych formach 
edukacyjnych. 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 -
Prozdrowotne działania 

aktywizujące z zakresu sportu 
i rekreacji ruchowej.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.3 -
Działania kulturalne i z 

zakresu dziedzictwa lokalnego 
prowadzące do aktywizacji 

społeczności lokalnej.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.4 -
Działania w zakresie 

kreowania liderów 
społeczności lokalnej. 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.5 -
Działania w zakresie 

inicjowania i realizowania 
inicjatyw lokalnych. 

1.3 - Podniesienie, do 31.12.2023 
r., poziomu aktywności społeczno-
gospodarczej społeczności Miasta 

Bydgoszczy objętej Lokalną 
Strategią Rozwoju, w tym wsparcie 

w zakresie rozwoju gospodarki 
społecznej i przedsiębiorczości 

społecznej.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.1 -
Szkoleniowe, doradcze i 
warsztatowe działania w 

zakresie promocji 
przedsiębiorczości i rozwoju 
postaw przedsiębiorczych. 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.2-
Szkoleniowe, doradcze i 
warsztatowe działania w 

zakresie ekonomii społecznej, 
w tym przedsiębiorczości 

społecznej.



CELE DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH

• informowanie o możliwościach pozyskiwania środków w ramach LSR 
oraz doradztwo w procesie tworzenia i realizacji projektów

• aktywizacja grup defaworyzowanych i środowisk działających na ich 
rzecz

• integracja i aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o współpracę 
trzech sektorów (publicznego, społecznego, gospodarczego) oraz 
mieszkańców

• pozyskanie informacji od lokalnej społeczności o skuteczności 
środków przekazu i działań komunikacyjnych oraz kierunkach realizacji 
LSR

• prezentacja efektów wdrażania LSR



GRUPA DOCELOWA DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH

• Sektor społeczny

• Sektor gospodarczy

• Sektor publiczny

• Mieszkańcy, w tym:

✓Osoby 50+ (bezrobotne, potrzebujące przede wszystkim aktywizacji 
społecznej i zawodowej)

✓Osoby niepełnosprawne

✓Osoby samotnie wychowujące dzieci, w tym osoby z trudnościami 
opiekuńczo-wychowawczymi

✓Dzieci i młodzież zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym

✓Osoby starsze 60+ (potrzebujące przede wszystkim aktywizacji społecznej)



Elementy działań animacyjnych

kampanie informacyjno-promocyjne

działania informacyjne

działania szkoleniowe (edukacyjne)

działania mające na celu zbieranie 
informacji zwrotnej od odbiorców LSR i 
innych interesariuszy, w tym ewaluacja



FORMY REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ 
ANIMACYJNYCH

LSR- DZIAŁANIA 
ANIMACYJNE

SZKOLENIA/WARSZTATY
SPOTKANIA 

INFORMACYJNE
DORADZTWO

INDYWIDUALNE GRUPOWE 



ZAKRES DORADZTWA

ZAKRES DORADZTWA:
✓informacje ogólne odnośnie LGD

✓ w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR

✓ pomoc w przygotowaniu wniosków o przyznanie pomocy operacji, grantu realizujących cele

LSR

✓ pomoc w przygotowaniu wniosków o płatność na operacje, rozliczenie grantu realizujących

cele LSR

✓ sprawozdawczość

✓ informacja nt. przepisów prawnych regulujących wybór operacji, grantu

✓ inne, jakie? ……………………………………………………..



Harmonogram Naborów









NAJBLIŻSZY NABÓR

Aktywizacja społeczno-zawodowa (operacje) – 1 nabór z 
alokacją: 

560 300,00 zł

CZERWIEC 2017



NAJBLIŻSZE DZIAŁANIA ANIMACYJNE

• SPOTKANIE INFORMACYJNE W ZAKRESIE TENATYKI 
NABORU – CZERWIEC 2017

•WARSZTATY Z ZAKRESU KONSTRUOWANIA 
WNIOSKÓW - CZERWIEC 2017

•DORADZTWO W BIURZE LGD – NA BIEŻĄCO I CIĄGLE 

•MOBILNE PUNKTY DORADCZE – MAJ 2017



Zapraszam na 
doradztwo Biura LGD i 
Głównego Punktu 
Informacyjny Funduszy 
Europejskich w 
Bydgoszczy

Dziękuję za uwagę.


