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Gmina Grzegorzew

Grzegorzew/świetlica 

wiejska (62-640 

Grzegorzew; ul. 

Szkolna 5)

22.07.2022; godz. 16:00 - 20:00 NIE

1. Przedstawienie ogólnych założeń dotyczących możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich.

2. Diagnoza istniejących, rzeczywistych i aktualnych: dostrzeganych przez uczestników spotkania problemów, 

niezaspokojonych potrzeb, niewykorzystanych zasobów oraz analiza zmian demograficznych występujących na 

obszarze.

3. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru (w tym  analiza słabych i mocnych stron obszaru, szans i 

zagrożeń).

4. Określenie kierunków rozwoju i celów Lokalnej Strategii Rozwoju z uwzględnieniem zagadnień dotyczących 

innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu.

5. Wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności przy partnerskiej realizacji przedsięwzięć i projektów.

6. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego i wstępne wnioski.

Gmina Kłodawa

Kłodawa/sala 

widowiskowa GOK (62-

560 Kłodawa; ul. 

Kościelna 5)

28.07.2022; godz. 16:00 - 20:00 NIE

1. Przedstawienie ogólnych założeń dotyczących możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich.

2. Diagnoza istniejących, rzeczywistych i aktualnych: dostrzeganych przez uczestników spotkania problemów, 

niezaspokojonych potrzeb, niewykorzystanych zasobów oraz analiza zmian demograficznych występujących na 

obszarze.

3. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru (w tym  analiza słabych i mocnych stron obszaru, szans i 

zagrożeń).

4. Określenie kierunków rozwoju i celów Lokalnej Strategii Rozwoju z uwzględnieniem zagadnień dotyczących 

innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu.

5. Wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności przy partnerskiej realizacji przedsięwzięć i projektów.

6. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego i wstępne wnioski.

Gmina Chodów

Chodów/Szkoła 

Podstawowa (62-652 

Chodów; Chodów 45)

26.07.2022r., godz. 16:00 - 20:00 NIE

1. Przedstawienie ogólnych założeń dotyczących możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich.

2. Diagnoza istniejących, rzeczywistych i aktualnych: dostrzeganych przez uczestników spotkania problemów, 

niezaspokojonych potrzeb, niewykorzystanych zasobów oraz analiza zmian demograficznych występujących na 

obszarze.

3. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru (w tym  analiza słabych i mocnych stron obszaru, szans i 

zagrożeń).

4. Określenie kierunków rozwoju i celów Lokalnej Strategii Rozwoju z uwzględnieniem zagadnień dotyczących 

innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu.

5. Wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności przy partnerskiej realizacji przedsięwzięć i projektów.

6. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego i wstępne wnioski.

Gmina Dąbie 

Dąbie/sala 

widowiskowa w MGOK 

(62-660 Dąbie; ul. 3 

Maja 4)

20.07.2022; godz. 16:00 - 20:00 NIE

1. Przedstawienie ogólnych założeń dotyczących możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich.

2. Diagnoza istniejących, rzeczywistych i aktualnych: dostrzeganych przez uczestników spotkania problemów, 

niezaspokojonych potrzeb, niewykorzystanych zasobów oraz analiza zmian demograficznych występujących na 

obszarze.

3. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru (w tym  analiza słabych i mocnych stron obszaru, szans i 

zagrożeń).

4. Określenie kierunków rozwoju i celów Lokalnej Strategii Rozwoju z uwzględnieniem zagadnień dotyczących 

innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu.

5. Wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności przy partnerskiej realizacji przedsięwzięć i projektów.

6. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego i wstępne wnioski.

Nazwa Gminy 
Miejscowość / Miejsce 

spotkania (adres)
Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Spotkanie odbędzie się  z 

wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej 

[TAK / NIE]

Planowany program spotkania

1 2 3 4 5

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:
Konsultacyjne spotkania warsztatowe z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, jst. oraz mieszkańców obszaru, przeprowadzane zostaną na terenie każdej z gmin członkowskich. Tematem spotkania

będzie analiza mocnych i słabych stron obszaru, szans i zagrożeń, definiowanie potrzeb i problemów mieszkańców oraz celów LSR. Spotkania zostaną przeprowadzone w celu uzyskania informacji o aktualnej sytuacji społecznej i

gospodarczej obszaru oraz wstępnemu określeniu kierunków wsparcia i założeń rozwojowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

W celu poinformowania mieszkańców obszaru o spotkaniach zostaną zamieszczone ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin oraz przekazane tzw. "okólniki" dla mieszkańców wsi. Do lokalnych liderów, przedstawicieli

organizacji pozarządowych, radnych, sołtysów, przedstawicieli  jst., przedsiębiorców - dostarczone zostaną indywidualne zaproszenia.

Na stronach www LGD i urzędów gmin oraz fanpage LGD - zostaną zamieszczone plakaty zapraszające na spotkania. Dodatkowo wykorzystana będzie baza danych stowarzyszenia - informacje o spotkaniach przekazywane będą także

mailowo.

2. Harmonogram 
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5.

6.

2 2

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

Kłodawa
1 9 - 0 7 - 2 0

Gmina Olszówka

Olszówka/świetlica 

wiejska (62-641 

Olszówka; Olszówka 

19)

21.07.2022; godz. 16:00 - 20:00 NIE

1. Przedstawienie ogólnych założeń dotyczących możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich.

2. Diagnoza istniejących, rzeczywistych i aktualnych: dostrzeganych przez uczestników spotkania problemów, 

niezaspokojonych potrzeb, niewykorzystanych zasobów oraz analiza zmian demograficznych występujących na 

obszarze.

3. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru (w tym  analiza słabych i mocnych stron obszaru, szans i 

zagrożeń).

4. Określenie kierunków rozwoju i celów Lokalnej Strategii Rozwoju z uwzględnieniem zagadnień dotyczących 

innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu.

5. Wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności przy partnerskiej realizacji przedsięwzięć i projektów.

6. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego i wstępne wnioski.

Gmina Przedecz

Przedecz/sala 

widowiskowa Miejsko-

Gminny Ośrodek 

Kultury (62-635 

Przedecz; ul. Zamkowa 

5)

27.07.2022; godz. 16:00 - 20:00 NIE

1. Przedstawienie ogólnych założeń dotyczących możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich.

2. Diagnoza istniejących, rzeczywistych i aktualnych: dostrzeganych przez uczestników spotkania problemów, 

niezaspokojonych potrzeb, niewykorzystanych zasobów oraz analiza zmian demograficznych występujących na 

obszarze.

3. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru (w tym  analiza słabych i mocnych stron obszaru, szans i 

zagrożeń).

4. Określenie kierunków rozwoju i celów Lokalnej Strategii Rozwoju z uwzględnieniem zagadnień dotyczących 

innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu.

5. Wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności przy partnerskiej realizacji przedsięwzięć i projektów.

6. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego i wstępne wnioski.
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