
 
 
 

 

Regulamin świadczenia usług przez pracowników  

Biura Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z 14.12.2017r. 

Wszystkie usługi świadczone przez Biuro Lokalnej Grupy Działania Dla Miasta Torunia są bezpłatne.  

Ponadto, klient może wypełnić zgłoszenie do newslettera i otrzymywać bieżące wiadomości dot. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Lp. 

 

Nazwa usługi 

 

Odbiorcy usługi Opis usługi 

1. Dyżur informacyjny 

 

Wszyscy mieszkańcy: w tym grupy 

defaworyzowane,  

w rozumieniu osób fizycznych, które nie 

reprezentują żadnej 

instytucji/podmiotu/organizacji. 

 

Pracownik Biura LGD świadczy dyżur informacyjny w godzinach pracy 
Biura dostępnych na stronie internetowej oraz na drzwiach Biura LGD. 

 
Po skorzystaniu z dyżuru informacyjnego wypełniana jest Karta 

Informacyjna z udzielonej informacji. 

Zakres merytoryczny wsparcia: 

- Upowszechnianie wiedzy o LGD i LSR w zakresie celów, przedsięwzięć  
i efektów realizacji LSR, 

- Zwiększenie partycypacji społeczeństwa w LSR poprzez wspieranie 

społeczności lokalnej, w tym grup defaworyzowanych (w tym: udzielanie 

informacji o wybranych instytucjach z Torunia, które świadczą pomoc 

osobom zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 

udzielanie informacji o NGO i projektach realizowanych dla Torunian). 

2. Doradztwo 

 

1. Do momentu ogłoszenia naboru 
wniosków, doradztwo świadczone jest 

dla: 

• wszystkich mieszkańców, w tym grup 
defaworyzowanych, w rozumieniu osób 

Klient zainteresowany usługą doradczą umawia się na spotkanie  
w godzinach pracy biura lub w godzinach popołudniowych. 

Doradztwo jest świadczone indywidualnie. LGD nie zakłada świadczenia 
doradztwa w formie doradztwa grupowego. 



 
 
 

fizycznych, które nie reprezentują 
żadnej instytucji/podmiotu/organizacji. 

• instytucji działających na rzecz osób 
defaworyzowanych 

• instytucji, organizacji i podmiotów 
gospodarczych działających na 

obszarze LSR (w tym członkowie, 
organy LGD). 

 

2. Po ogłoszeniu pierwszego naboru z 
usługi doradczej mogą skorzystać: 

• instytucje/podmioty/organizacje 
planujące złożenie wniosku w ramach 

konkretnego naboru, 

• instytucje/podmioty/organizacje 
realizujące projekty w oparciu o 

konkretne umowy o dofinansowanie 
zawarte z LGD, 

• pozostałe 
instytucje/podmioty/organizacje 
zainteresowane usługami LGD. 

3. Osoby fizyczne po ogłoszeniu 
pierwszego naboru wniosków o 
dofinansowanie mogą korzystać 

wyłącznie z dyżuru informacyjnego. 

Doradztwo jest świadczone w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Dla Miasta Torunia” lub w miejscu wskazanym przez Klienta, w 

przypadku świadczenia doradztwa dla osób z niepełnosprawnościami. 
Wówczas doradztwo jest realizowane w miejscu dostosowanym 

architektonicznie do potrzeb ww. osób. 

Po zakończonym doradztwie wypełniana jest Karta doradztwa. 

Zakres merytoryczny wsparcia: 

- upowszechnianie wiedzy o LGD i LSR w zakresie celów, przedsięwzięć i 

efektów realizacji LSR 

- wsparcie podmiotów na etapie składania wniosków 

- rozliczania projektów z budżetu LSR. 

3. Wizyta 
wspierająca 

 

Z wizyty wspierającej skorzystać mogą: 

• instytucje/podmioty/organizacje 
planujące złożenie wniosku w ramach 

konkretnego naboru, 

• instytucje/podmioty/organizacje 
realizujące projekty w oparciu o 

konkretne umowy o dofinansowanie 
zawarte z LGD, 

Wizyta wspierająca jest świadczona w formie doradztwa. 

Klient zainteresowany usługą wizyty wspierającej umawia się na spotkanie 
w dogodnym terminie. 

Wizyta wspierająca jest świadczona w siedzibie podmiotu 
zainteresowanego usługą. 



 
 
 

• pozostałe 
instytucje/podmioty/organizacje 
zainteresowane usługami LGD. 

Nie ma możliwości skorzystania z wizyty 
wspierającej przez osoby fizyczne, w 
rozumieniu osób fizycznych, które nie 

reprezentują żadnej 
instytucji/podmiotu/organizacji. 

Wizyta wspierająca jest świadczona 
wyłącznie dla 

instytucji/podmiotów/organizacji. 

Po zakończonym doradztwie wypełniana jest Karta wizyty wspierającej. 

Zakres merytoryczny wsparcia: 

- upowszechnianie wiedzy o LGD i LSR w zakresie celów, przedsięwzięć i 

efektów realizacji LSR 

- wsparcie podmiotów na etapie składania wniosków 

- wsparcie podmiotów na etapie rozliczania projektów z budżetu LSR. 

 

4. Spotkanie 
informacyjne 

 

• wszyscy mieszkańcy, w tym grupy 
defaworyzowane, w rozumieniu osób 

fizycznych, które nie reprezentują 
żadnej instytucji/podmiotu/organizacji. 

• instytucje działające na rzecz osób 
defaworyzowanych, 

• instytucje, organizacje i podmioty 
gospodarcze działające na obszarze 

LSR (w tym członkowie, organy LGD). 

Tematyka spotkań informacyjnych jest bezpośrednio związana  
z ogłaszanymi naborami. 

Informacja o planowanym spotkaniu jest zamieszczana na stronie 
internetowej: www.dlatorunia.pl / portalu społecznościowym 

facebook/Lokalna Grupa Działania DLA MIASTA TORUNIA. W celu 
wzięcia udziału w spotkaniu należy dostarczyć wypełniony: Formularz 

zgłoszeniowy. 

Osoba, która bierze udział w spotkaniu potwierdza swoją obecność na 
Liście obecności. 

Zakres merytoryczny wsparcia: 

- upowszechnianie wiedzy o LGD i LSR w zakresie celów, przedsięwzięć i 

efektów realizacji LSR 

- wsparcie podmiotów na etapie składania wniosków 

- rozliczania projektów z budżetu LSR. 

5. Szkolenie 

(realizowane 
zgodnie z celem 1 

• Instytucje, organizacje i podmioty 
gospodarcze działające na obszarze 

LSR (w tym członkowie, organy LGD). 

Informacja o planowanym szkoleniu wraz z Programem jest zamieszczana 
na stronie internetowej: www.dlatorunia.pl/ portalu społecznościowym 
facebook/Lokalna Grupa Działania DLA MIASTA TORUNIA. W celu 

http://www.dlatorunia.pl/
http://www.dlatorunia.pl/


 
 
 

Planu 
Komunikacji) 

 

1. W pierwszej kolejności na szkolenia 
przyjmowane są: 

• instytucje/podmioty/organizacje 
planujące złożenie wniosku w ramach 

konkretnego naboru, 

• instytucje/podmioty/organizacje 
realizujące projekty w oparciu o 

konkretne umowy o dofinansowanie 
zawarte z LGD, 

• pozostałe 
instytucje/podmioty/organizacje 
zainteresowane usługami LGD. 

2. W drugiej kolejności zakłada się udział 
osób fizycznych w szkoleniach, które nie 

reprezentują żadnej 
instytucji/podmiotu/organizacji. 

wzięcia udziału w szkoleniu należy dostarczyć wypełniony: Formularz 
zgłoszeniowy. 

Osoba, która bierze udział w szkoleniu potwierdza swoją obecność na 
Liście obecności. 

Zakres merytoryczny wsparcia zgodnie z załącznikiem nr 7 do Umowy 
ramowej. 

6. Szkolenie 

(realizowane 
zgodnie z celem 2 

Planu 
Komunikacji) 

Osoby fizyczne należące do grup 
defaworyzowanych, zgodnie z opisem w 

LSR w punkcie 3.1. Określenie grup 
szczególnie istotnych z punktu widzenia 

realizacji LSR 

Szkolenie jest realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb ww. grupy 
docelowej w zakresie doboru tematu szkoleń. 

Informacja o planowanym szkoleniu jest zamieszczana na stronie 
internetowej: www.dlatorunia.pl/ portalu społecznościowym 
facebook/Lokalna Grupa Działania DLA MIASTA TORUNIA. 

Uczestnicy są zobowiązani do wypełnienia dokumentów zgodnie z 
wymaganiami EFS w zakresie zbioru żadnych niezbędnych do 

uzupełniania  w systemie SL2014. 

Zakres merytoryczny wsparcia: 

- Zwiększenie partycypacji społeczeństwa w LSR poprzez aktywizację 
grup defaworyzowanych. 

7. Spotkanie 
networkingowe 

• wszyscy mieszkańcy, w tym grupy 
defaworyzowane, w rozumieniu osób 

fizycznych, które nie reprezentują 
żadnej instytucji/podmiotu/organizacji. 

Tematy spotkań networkingowych są bezpośrednio związane z zakresem 
merytorycznym ogłaszanych naborów. Przedmiotem spotkań będzie 

merytoryczna współpraca/wymiana informacja związana z zagadnieniami 

http://www.dlatorunia.pl/


 
 
 

• instytucje działające na rzecz osób 
defaworyzowanych, 

• instytucje, organizacje i podmioty 
gospodarcze działające na obszarze 

LSR (w tym członkowie, organy LGD). 

dot. grup defaworyzowanych z Torunia, w tym m.in.: prowadzenie klubów 
młodzieżowych, aktywizacja zawodowa. 

Informacja o planowanym spotkaniu networkingowym wraz z Programem 
jest zamieszczana na stronie internetowej: www.dlatorunia.pl/ portalu 
społecznościowym facebook/Lokalna Grupa Działania DLA MIASTA 

TORUNIA. W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy dostarczyć 
wypełniony: Formularz zgłoszeniowy. 

Osoba, która bierze udział w spotkaniu potwierdza swoją obecność na 
Liście obecności. 

Zakres merytoryczny wsparcia: 

- Zwiększenie partycypacji społeczeństwa w LSR poprzez wspieranie 
społeczności lokalnej, w tym grup defaworyzowanych 

 

 

http://www.dlatorunia.pl/

