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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów:  Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Wiejskich Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Jak zostać członkiem Zarządu LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ 
  

Zarząd składa się z przedstawicieli wybranych przez Walne zebranie członków. 

 Jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju czyli decyduje m.in. 

o tym, kiedy i na jakie działania ogłaszać nabory wniosków,  decyduje o przesunięciach 

niewykorzystanych środków w konkursach, kieruje działalnością statutową stowarzyszenia.  

Jest również odpowiedzialny za nadzorowanie pracy biura i monitorowanie realizacji projektów.  

Zarząd składa się z 7 osób . 

 

Obowiązki członka Zarządu:  

 - udział w posiedzeniach zarządu, średnio 1 raz w miesiącu w godzinach popołudniowych, 

 - udział w wydarzeniach organizowanych przez wnioskodawców i partnerów, 

 - podpisywanie umów i poręczeń w imieniu stowarzyszenia 

- reprezentowanie w kontaktach z urzędami i instytucjami oraz mediami, 

 - przygotowanie i udział w imprezach np. targach, wystawach, 

 - nadzorowanie pracy biura,  

- kontrola działań Rady LGD  

 

Korzyści z członkostwa w Zarządzie:   

- decydowanie o zadaniach, których  się podejmuje, 

 - zwrot kosztów związanych z dojazdami w ramach reprezentowania Stowarzyszenia ,  

- decydowanie o składzie walnego zebrania  

- nabywanie doświadczenia w zarządzaniu organizacją pozarządową, 

 - możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji przez udział w szkoleniach i wyjazdach.  

  

Aby zostać członkiem Zarządu należy :                                                            

 - być członkiem stowarzyszenia i  zgłosić chęć startowania w wyborach podczas walnego 

      zebrania członków  

-  wykazywać się znajomością dokumentów strategicznych obowiązującym w stowarzyszeniu,. 

- mieć doświadczenie  lub wiedzę z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł   

    zewnętrznych, 

- mieszkać i aktywnie działać na obszarze działania Krainy Dinozaurów’’,  tj. gmin: Chrząstowic,   

    Dobrodzienia , Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie , Zębowice  

- być gotowym do udziału w spotkaniach, wyjazdach po godzinach pracy i weekendy jeśli to  

    będzie konieczne,                                            

- być gotowym do pracy na posiedzeniach Zarządu oraz  pozostałych pracach stowarzyszenia,  

- być ambasadorem misji i wartości Kraina Dinozaurów  na poziomie lokalnym i regionalnym. 

 

Dodatkowe kwalifikacje to: 

 pełnienie funkcji społecznych, działalność w stowarzyszeniach i organizacjach funkcjonujących na 

terenach wiejskich, współpracę z organizacjami pozarządowymi. 
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