
Spotkanie odbyło się 

z wykorzystaniem 

środków komunikacji 

elektronicznej 

[TAK / NIE]
4

1.

NIE

2. Harmonogram 

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań 

1. Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów

strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań

LGD planuje przeprowadzić po jednym spotkaniu konsultacyjnym w każdej z gmin planowanych do objęcia LSR. Informacja o terminach oraz miejscach spotkań będzie wysłana 

do gmin z prośbą o udostępnienie informacji na swoich stronach internetowych gmin lub prowadzonych profilach na portalach społecznościowych. W ten sposób dotrzemy do 

mieszkańców poszczególnych gmin, którzy chcieliby się właczyć w proces budowania strategii. W celu dotarcia do zróżnicowanej grupy odbiorców informacja o planowanych 

spotkaniach będzie przesyłana także do instytucji wspólpracujących z LGD np. biura infromacji turystycznej, powiatowe urzędy pracy, domy pomocy społecznej. Ponadto 

informacja o procesie konsultacji oraz planowanych spotkaniach bedzie wysłana mailowo do wszystkich członków stowarzyszenia, którzy są przedstawicielami różnych sektorów z 

całego obszaru. Taka informacja zostanie umieszczona także na stronie internetowej stowarzyszenia. LGD od kilku lat prowadzi także swój funpage na portalu społecznościowym, 

który obecnie ma ponad 620 osób obserwujących. Jest to kanał informacji szczególnie skuteczny, zwłaszcza w dotarciu do osób młodych. W związku z tym na profilu LGD na 

bieżąco będą umieszczane informacje o planowanych do przeprowadzenia spotkaniach w poszczególnych gminach, a także informacje zachęcające mieszkańców do włączenia 

się w proces budowania strategii np. poprzez udział w badaniach ankietowych. Planuje się także wydruk materiałów informacyjnych w formie papierowej i udostepnienie ich w 

różnych miejscach w poszczególnych gminach np. w sklapach, ma stolikach informacyjnych w urzędach gminy. Takie działanie pozwoli nam dotrzeć z informacją do mieszkańców 

nie korzystających z internetowych form przekazu.

Nazwa Gminy 
Miejscowość / Miejsce 

spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z 

godzinami spotkania
Program spotkania

1 2 3 5

Biskupice 
Tomaszkowice 455, Urząd 

Gminy Biskupice 

22.08.2022                        

godz.10.00 - 12.00

1. Powitanie uczestników spotkania 2. Zapoznanie 

uczestników spotkania z obszarem planowanym do 

objęcia w ramach LSR 3. Analiza SWOT obszaru - 

podział na grupy, praca warsztatowa 4. analiza 

zagadnień w kontekście obszaru - innowacyjność, 

cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, 

partnerstwo w realizacji LSR 5. Wielofunduszowość 

strategii (EFRROW, EFS, EFRR) - możliwe kierunki 

wsparcia 6. Wyznaczenie kierunków oraz celów 

planowanego LSR 7. Podsumowanie spotkania

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy
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2.

NIE

3.

NIE

4. NIE

Gdów
Gdów, Rynek 40, Urząd Gminy 

Gdów

22.08.2022                  

godz. 13.00 - 15.00

1. Powitanie uczestników spotkania 2. Zapoznanie 

uczestników spotkania z obszarem planowanym do 

objęcia w ramach LSR 3. Analiza SWOT obszaru - 

podział na grupy, praca warsztatowa 4. analiza 

zagadnień w kontekście obszaru - innowacyjność, 

cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, 

partnerstwo w realizacji LSR 5. Wielofunduszowość 

strategii (EFRROW, EFS, EFRR) - możliwe kierunki 

wsparcia 6. Wyznaczenie kierunków oraz celów 

planowanego LSR 7. Podsumowanie spotkania

Łapanów
Łapanów 10, Centrum Kultury 

w Łapanowie

24.08.2022                                       

godz.10.00 - 12.00

1. Powitanie uczestników spotkania 2. Zapoznanie 

uczestników spotkania z obszarem planowanym do 

objęcia w ramach LSR 3. Analiza SWOT obszaru - 

podział na grupy, praca warsztatowa 4. analiza 

zagadnień w kontekście obszaru - innowacyjność, 

cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, 

partnerstwo w realizacji LSR 5. Wielofunduszowość 

strategii (EFRROW, EFS, EFRR) - możliwe kierunki 

wsparcia 6. Wyznaczenie kierunków oraz celów 

planowanego LSR 7. Podsumowanie spotkania

Trzciana

Trzciana 302, Urząd Gminy 

Trzciana

24.08.2022                           

godz. 13.00 - 15.00

1. Powitanie uczestników spotkania 2. Zapoznanie 

uczestników spotkania z obszarem planowanym do 

objęcia w ramach LSR 3. Analiza SWOT obszaru - 

podział na grupy, praca warsztatowa 4. analiza 

zagadnień w kontekście obszaru - innowacyjność, 

cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, 

partnerstwo w realizacji LSR 5. Wielofunduszowość 

strategii (EFRROW, EFS, EFRR) - możliwe kierunki 

wsparcia 6. Wyznaczenie kierunków oraz celów 

planowanego LSR 7. Podsumowanie spotkania
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5. NIE

6. NIE

7.

8.

9.

10.

…

Nowy Wiśnicz

Nowy Wiśnicz, Rynek 39, Sala 

widowiskowa MOK

26.08.2022                 

godz.13.00 - 15.00

1. Powitanie uczestników spotkania 2. Zapoznanie 

uczestników spotkania z obszarem planowanym do 

objęcia w ramach LSR 3. Analiza SWOT obszaru - 

podział na grupy, praca warsztatowa 4. analiza 

zagadnień w kontekście obszaru - innowacyjność, 

cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, 

partnerstwo w realizacji LSR 5. Wielofunduszowość 

strategii (EFRROW, EFS, EFRR) - możliwe kierunki 

wsparcia 6. Wyznaczenie kierunków oraz celów 

planowanego LSR 7. Podsumowanie spotkania

Żegocina

Żegocina 378, Centrum 

Kultury Sportu i Turystyki w 

Żegocinie 

26.08.2022                   

godz.10.00 - 12.00

1. Powitanie uczestników spotkania 2. Zapoznanie 

uczestników spotkania z obszarem planowanym do 

objęcia w ramach LSR 3. Analiza SWOT obszaru - 

podział na grupy, praca warsztatowa 4. analiza 

zagadnień w kontekście obszaru - innowacyjność, 

cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, 

partnerstwo w realizacji LSR 5. Wielofunduszowość 

strategii (EFRROW, EFS, EFRR) - możliwe kierunki 

wsparcia 6. Wyznaczenie kierunków oraz celów 

planowanego LSR 7. Podsumowanie spotkania

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok) podpis osoby /  osób reprezentujących Beneficjenta / pełnomocnika Beneficjenta

7 - 2 0 2 2
Chrostowa

0 1 - 0

PROW_19.1/v.2/z 3 z 3


