Zarządzenie Nr 110a/2021
Wójta Gminy Miedziana Góra
z dnia 01 grudnia 2021 roku
w sprawie powołania Koordynatora Gminnego KOF w Urzędzie Gminy Miedziana
Góra
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 5 Porozumienia z dnia 11 maja 2015 roku
określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania
i realizacji zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 27 maja 2015 r., Aneksem nr 2 z dnia 20 lipca
2020 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 26 kwietnia 2021 r. zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuję Panią Annę Gad – Inspektora ds. aktywizacji gospodarczej i oświaty
na Koordynatora Gminnego KOF w Urzędzie Gminy Miedziana Góra.
§ 2.
Do obowiązków Koordynatora Gminnego KOF należy:
1) Współpraca z Biurem KOF m.in. w zakresie:
- przygotowania Strategii rozwoju ponadlokalnego KOF na lata 2021 – 2027 i innych
opracowań służących rozwojowi KOF,
- inicjowania projektów partnerskich służących rozwojowi KOF,
- monitoringu Strategii ZIT KOF ma lata 2014 – 2020 i Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
KOF 2030+,
- sprawozdawczości i monitoringu postępów z realizacji projektów, zadań i osiąganych
wskaźników, wynikających z aktualnej Strategii ZIT KOF na lata 2014 – 2020 i tych, które
będą służyły realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+,
- uczestnictwo w spotkaniach i przedsięwzięciach inicjowanych przez Biuro KOF,
- zgłaszanie inicjatyw projektów partnerskich służących rozwojowi KOF.
2) Koordynacja przygotowania i realizacji w gminie projektów służących rozwojowi
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym kwalifikujących się do wsparcia w ramach ZIT,
3) Sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji projektów ZIT i innych projektów
partnerskich realizowanych w ramach Porozumienia na terenie gminy,
4) Udział w pracach grup tematycznych i zespołów powoływanych w ramach Porozumienia
KOF,
5) współpraca z innymi Koordynatorami w gminach KOF w zakresie prawidłowego
przygotowania i realizacji projektów realizowanych w ramach Porozumienia KOF, w tym
ZIT.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. aktywizacji gospodarczej i oświaty.

§ 4.
Traci moc Zarządzenie Nr 79a/2021 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 16 lipca 2021 roku
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 grudnia
2021 roku.
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