
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  

poszukuje kandydatów na informatorów gminnych odpowiedzialnych za udzielanie 

informacji nt. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Lokalnej 

Grupy Rybackiej Kaszuby 

 

1. Wymagania konieczne: 

a) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

b) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia 

publicznego, w tym przestępstwa karno - skarbowe, 

c) Bardzo dobra znajomość obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów 

Rybackich LGR KASZUBY, 

d) Wykształcenie minimum średnie, 

e) Znajomość: 

 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty  

i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 

4 –Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą  

w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz.U z2009r. Nt 177,  

poz. 1371), 

 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. z 2009 r.  

Nr 72,poz. 619), 

 Dokumentów regulujących działalność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

Kaszuby (Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Statutu 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby), 

f) Dyspozycyjność. 

 

2. Wymagania pożądane: 

 

a) samodzielność, wnikliwość, sumienność,  

b) komunikatywność,  

c) umiejętność pracy w zespole. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

a) Udzielanie informacji potencjalnym beneficjentom osi priorytetowej  

4 –Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą  

w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, 

b) Przeprowadzanie konsultacji,  

c) Udział w spotkaniach informacyjnych nt. LSROR, PO RYBY, 

d) Współorganizowanie spotkań, konsultacji i warsztatów dla potencjalnych 

Beneficjentów, 

e) Udział w szkoleniach z zakresu osi priorytetowej 4 –Zrównoważony rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa,    

f) Udział w spotkaniach roboczych dotyczących wdrażania LSROR, 

g) Dokumentowanie działalności gminnego punktu informacyjnego. 

 

4. Tygodniowy wymiar czasu pracy: 
4 godziny, w tym 3 godziny w punkcie informacyjnym 

 

5. Forma zatrudnienia: 
umowa zlecenie 

 

6. Wymagane dokumenty: 
a) list motywacyjny oraz CV 

b) kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

c) kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

d) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 

ścigane z oskarżenia publicznego, w tym przestępstwa karno – skarbowe, oraz że nie 

toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 

e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych 

osobowych zawartych w aplikacji: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez LGR 

KASZUBY (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, 
Dz. Ust Nr 133 poz. 883 ze zm.)." 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie, w terminie do 21 kwietnia 2011r. ,ofert 

osobiście lub listownie (w godz. 8.00-15.00)  na adres: 

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby 

Wieżyca 1 

83-315 Szymbark 

 



 
 
 
 
 
 

Unia Europejska  

Europejski  

Fundusz  

Rybacki 

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy 

kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej LGR Kaszuby (www.lgrkaszuby.pl) 

umieszczona zostanie informacja o wyniku naboru. 

Informacji dodatkowych o naborze udziela Ewelina Lila –Dyrektor Biura LGR Kaszuby, 

tel. 533 500 541. 

LGR Kaszuby zastrzega sobie prawo nie zwracania ofert, prawo do odpowiedzi tylko na 

wybrane oferty oraz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych osób, 

które przejdą selekcję wstępną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacja realizowana w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”  

w zakresie „Funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacji 

lokalnych społeczności”, objętego osią priorytetową 4, w ramach Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”  

zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00005-6173-SW1100003/10/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych  

Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo 

 


