
LEADERYaklaşımıKapsamında-YerelKalklnmaStratejilerininUygulanması
,.Yeni Yerel Eylem Grupları,na (YEG) Yönelik Farkındahk oluşturma, Kapasite

Geliştirme ve Yerel Kalkrnma Stratejisi (YKS) Hazırlanması Projesi" İçin Kısa

Dönemli Bağımsrz .LEADER proje Görevlisi (Lpo)" istihdam Edilecektir.

AB adaylık sürecinde kırsal kalkınmanın yerelde yaşayan kırsal topluluklar aracılığıyla

gerçekleştirilmesi ve bu toplulukların harekete geçirilmesi için AB'de LEADER yaklaşlmı

olarak bilinen bu yöntem konusunda eğitmek ve "yeni yEG,lere yönelik Farkındal*

oluşturma, Kapasite Geliştirme ve YKS Hazırlanması Projesi" için kısa dönemli çalıŞtırılmak
üzere LEADER proje görevlisi adayları belirlenecektir. Seçilen adaylar AB Kırsal Kalkınma

Programı kapsamında desteklenen özel_kamu_sivil toplum (STK) ortaklı Yerel Kalkınma

Gruplarının kurulması ve Yerel Kalkınma Stratejilerinin yazılması konusunda eğitileceklerdir.

Adaylar eğitim sonrasında AB kırsal kalkınma programı kapsamında yürütülecek olan

yukarıda adı geçen projede kısa dönemli bağımsız LEADER proje görevlisi olarak

çalıştırllacaktır. Adayların temel nitelikleri;

ı Lisans diploması (En az 4 yıllık)
. Bilgisayar kullanımı (Office uygulamalan, Word, Excel, Outlook, PowerPoint)

ı yazılı doküman oluşturabilme becerisi (resmi yazı, mektup, bilgi notu, rapor vb.)

. Toplantı. eğitim. çalışlay organizasyonu
o Farklı gruptan insanlarla birlikte çalışma, iletişim kurma, iş planlama ye analiz

etme becerilerine sahip olmaları
o konaklama ve seyahate engel durumu olmamak

15 ile toplam 96 (Doksan altı) proje görevlisi belirlenmesi planlanmakta olup başvuruların ön

değerlendirilmesi söz konusu illerde kurulmuş olan Il Değerlendirme Komiteleri tarafindan
yapılacaktır,

İlan edilen bu pozisyon. "Yeni Yerel Eylem Grupları'na Yönelik Farlrrndalık Oluşturma,
Kapasite Geliştirme ve Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazrrlanması Projesi"
çalışmalarında yetkilendirilen proje yürütücüsü tarafından istihdam edilecek olup,
kamu nersonel alrmı ile bir ilişkisi bulunmamıktadır.

Program ve LEADER yaklaşımı hakkında ayrıntılı bilgi için: http://ipard.tarim.qov.trl

İlan detay açıklamaları iç in https://i pard.tarim. sov.trllpo

Başvuruların yapılacağı elektronik adres: https://www.leaderbasvuru.com

Başvurular: 21l051202|-30l0512021 tarih|eri arasında elektronik ortamdan yapılacaktır

Yukarıdaki kriterleri karşılamayan başvurular dikkate ahnmayacaktır.



LEADER Yaklaşımı Kapsamında - Yerel KaIl<lnma Stratejilerinin Uygulanması
"Yeni Yerel Eylem Grupları'na (YEG) Yönelik Farkındalık Oluşturma, Kapasite
Geliştirme ve Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) Hazırlanması Projesi'' İçin Krsa

Dönemli Bağımsız *LEADER Proje Görevlisi (LPO)" İstihdam Edilecektir.

AB adaYlık sürecinde kırsal kalkınmanın yerelde yaşayarı kırsal topluluklar aracılığıyla
gerçekleştirilmesi ve bu toplulukların harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. AB'de
LEADER YaklaŞımı olarak bilinen bu yöntem yerel düzeyde hem kalkınma stratejilerinin
hazırlanmasını hem de uygulanmasını desteklemektedir.

Bu kapsamda. LEADER yaklaşımı konusunda eğitmek ve "Yeni YEG'lere Yönelik
Farkındalık oluşturma. kapasite Geliştirme ve yl(s Hazırlanması pğesi" için kısa dönemli
ÇahŞtırılmak üzere LEADER proje görevlisi istihdam edilecektir. Seçilen adaylar AB Kırsal
kalkınma programı kapsamında desteklenen özel-kamu-sivil toplum (sTk) ortaklı yerel
Kalkınma GruPlannın kurulması ve Yerel Kalkınma Stratejilerinin yazılması konusunda
eğiıileceklerdir. Eğitim sonrasında AB kırsal kalkınma programı kapsamında yi,irütülecek
olan söz konusu projede kısa dönemti LEADER proje görevlisi olarak çalıştırılacaktır.

AŞağıdaki illerde görevlendirmek tizere toplam 96 (Doksan altı) proje görevlisi belirlenmesi
planlanmakta olup başvuruların ön değerlendirilmesi projelerin uygulanacağı illerde kurulmuş
olan İl Degerlendirme Komiteleri tarafından yapılacaktır.

ilan edilen bu pozisyon. "yeni yerel Eylem Grupları'na yönelik Farkrndalık oluşturma,
kapasite Geliştirme ve yerel |(alkrnma strateji|erinin Hazırlanması projesi''
çalrşmalarında proje yürütücüsü tarafından istihdam ediIecek olup, kamu nersonet
ahnı ile bir iliskisi bulunmamaktadır.



LEADER yaklaşımının uygulanacağı iller ve görevli sayısı;

IL LPo
sayısı

l BALIKESİR 5

2 BURDUR 9

J l}URsA 6

1 ÇANKIzu 6

ELAZlĞ 9

6 ERZİNCAN
7 GiRJSUN 7

8 HATAY
9 lsPARTA 7

l0 KARAMAN J
ll KüTAHYA 5

12 MAru)İN -t

1_3 MUŞ 5

l{ UŞAK 6

15 YoZGAT 8

LEADER REHBERLİĞİ YAPACAK
ARANACAK ÖZELLİKLER

OLAN PROJE GÖREVLiLERİNDE

I. Zorunlu kriterler:

Lisans diploması (En az 4 yılhk)
Bilgisayar kullanımt (Office uygulamalan, Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
Yazı[ı doküman oluşturabilme becerisi (resmi yazı, mektup, bilgi notu, rapor vb.)
Toplantı. eğitim. çalıştay organizasyonu
Farklı gruptan insanlarla birlikte çalışma, itetişim kurma, iş planlama ve analiz etme
becerilerine sahip olmaları
Konaklama ve seyahate engel durumu olmamak

II. Tercih kriterleri

I I.1. Kişisel öze|lik]er
Kendi kapasite ve sınırlarının farkında olma, kendisi ve toplumla banşık olm4
insanlarda güven oluşturma. birlikte yaşama becerisi, özgüven, ulum, iç tutarhlık;
İletişim kurabilme, iş planlama ve analiz, harekete geçme ve uygulama becerisi;
inisiyatif kullanabilme, insanları motive edebilme, yaratıcı fikirler oluşturabilme ve
onlardan faydalanabilme, ileri görüşlü olmak, olumlu düşünme, stres durumlan ile
başa çıkma yeteneği;

l0



- Organize olabilme, öz disiplin" bağımsızlık, atılganlık, dayanıklılık;
- Ögrenme ve kendini geliştirmcye istekli olmak;

II.2. İsteklilik ve devam çalışmaları için müsait olma
- Başvuru sahipleri kırsal alanda. kırsal nüfusu harekete geçirmek ve özel-kamu-sivil

toplum (STK) ortaklı Yerel Kalkınma Gruplan'nı kurmak için benzer görevleri
yapmaya istekli ve müsait olmalıdır.

II.3. 15 IPARD ili ile bığlantılı olarak:
- İlgili il veya bölgede ikamet ediyor olmak veya ilgili il veya bölgede iş tecrübesine

sahip olmak.
II.4. Deneyim:

- Alan temelli katılımcı kalkınma projelerinde çalışmış olmak.
- Saha araştırması (anket vb.), panel ve veri toplama teknikleri konusunda deneyimi

olmak.
- STK veya kalkınma ajanslarında çahşmış olmak.
- STK'lar ve demekler ile ilgili hukuki işlemler konusunda bilgi sahibi otmak.
- Avrupa Birliği dillerinden birini bilmek.

Program ve LEADER yaklaşımı hakkında ayrıntılı bilgi iç in: hlto://inard. tarim.gov.trl

Başvuruların 1,apılacağı elektronik adres: https://rrrı.w.leadcr basıuru.com/

Başvurular: 21/05/2021-30l05/202| ıarihleri arasında elektronik o(amdan yapılacaktır

yukarıdaki zorunlu kriterleri karşılamayan ve son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular
dikkate alınmayacaktır (online ve/vcya yüz yüze mülakat zamanı adaylara daha sonra
bildirilecektir).

Başvuru için hazırlanacak özgeçmiş }ukardaki hususlan içerecek şekilde hazırlanmah ve ek
belgeler ile (diploma, katılım belgesi, sertifika vb.) desteklenerek başvuru sisteme
aktarılmahdır.

Ek açıklamalar:

Göreı,alacak personel LEADER yaklaşımı konusunda eğitim alarak kurulacak olan Yerel
EYlem GruPlarının; Kapasite Geliştirme ve Yerel Kalkınma Stratejileri hazırlama ve Teknik
Destek konularında kırsalda faaliyet g(isterecektir. Kısa dönemli olarak yapılacak bu istihdam;

yeni yerel Eylem Grupları'na yönelik Farkındalık oluşturma, kapasite Geliştirme ve
yerel kalkınma stratejilerinin Hazırlınması projesi" çalışmalarında proje yürütücüsü
tarafından istihdam edilecek olup, kam u nersonel alım ı ile bir iliskisi bulunmamaktadır.

Alınacak personeller, proje yürütücüstı ile sözleşme imzalayacaktır. Yürütülecek faaliyetlerde
istihdam edilecek uzmanlar (brüt 2l5 Tllgünlük ) ücret verilecektir. Proje süresince 41 iş
giinü için ödeme yapılacaktır.

Proje kaPsamında T.C. Tanm ve Orman Bakanlığı ilanda belirtilen hususlarda değişiklik
yapabilir.



EK: Seçim Kriterleri

Not: Yönetim otoritesi kriterlerde değişiklik yapabilir
*Her bir İl Değerleme Komite üyesi 1 puan verebilir.

slra Kriterler+ Puan
1 Lisans diploması (En az 4 yıllık) zorunlu
2 Bilgisayar kullanma ve rapor yazma yeteneklerine sahip

olmaları(Office uygulamaları kullanabilmek)
Zorunlu

3 Toplantl, eğitim, çahştay organize etme becerisi
taşlmalarl

zorunlu

4 Farklı gruptan insanlarla birlikte çalışma, iletişim kurma,
iş planlama ve analiz etme becerilerine sahip olmaları

zorunlu

5 Konaklama ve seyahate engel durumu olmamak Zorunlu
6 Yüksek lisans Ve üzeri eğitim 1puan
7 Yüksek lisans ve üzeri eğitim alanlar için 1 yll Ve üzeri

deneyim
1Puan

8 Bilgisayar kullanma ve rapor yazma yeteneklerin
belgeleme (kurs, katılım belgesi vb.)

9 Toplantl, eğitim, çahştay organize etme katılımcı belgesi 1puan

10 Farkll gruptan insanlarla birlikte çallşma, iletişim kurma, iş
planlama Ve ana|iz etme becerilerine sahip olma be|geleri

11 Sürücü belgesine sahip olma 1 Puan

72 İş deneyimi5 yıl ve üzeri 1puan
1a ilgili il veya bölgede ikamet ediyor olmak 1puan
t4 ilgılı il veya bölgede iş tecrübesine sahip olmak 1pua n

Başvuru sahipleri kırsal alanda, kırsal nüfusu harekete
geçirmek ve özel-kamu-sivil toplum (sTK) ortakll Yerel
Kalkınma Gruplarının kurmak için benzer görevlera
ya maya istekli ve müsait olmak (be li)

16 Alan temelli katılımcı kalkınma projelerinde çalışmış olmak
STK (Koop.,üretici birlikler vb.) veya kalkınma ajansları ile
çalışm ış olmak

1puan

17 STK'lar ve dernekler ile ilgili hukuki işlemler konusunda
bilgi sahibi olmak

1puan

18 Avru a Birliği dillerinden birini bilmek 1puan
19 1puan
20 il Değerlendirme Komite üyesi *) 1puan

il erlendirme komite Ü e saylslna re satür eklenebilir
iı oe rlendirme komate Ba şkanı 2 pua n
Yönetim otoritesi (Nihai kararl Vermede yetkilidir) 5 puan

1puan

1puan

15 1puan

Yaşl (40 yaş altl)

21
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