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Myślenice
0 1 - 20 9 - 2 0 2

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

Gmina Myślenice
Trzemesnia 218,   

32-425

13-10-2022

godz. 17.00-20.00
NIE

1. Informacja na temat LGD, głównych założeń RLKS na lata 

2021-2027

2. Analiza potrzeb rozwojowych  potencjału danego obszaru, 

celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych 

dotyczących rezultatów, oraz odnośnych, planowanych działań.

3. Ocena zasobów obszaru LGD (ocena barier rozwoju obszaru 

LGD, ocena szans płynących z wewnątrz i zewnątrz obszaru 

LGD).

4. Dyskusja

Gmina Myślenice
Myślenice, ul. Reja 

13, 32-400

03.11.2022

godz. 17.00-20.00
NIE

1. Podsumowanie działań związanych z przygotowaniem do 

tworzenia LSR.                             

2. Prezentacja wypracowanych założeń z przebiegu konsultacji 

społecznych i spotkań  z mieszkańcami.

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:

2. Harmonogram 

Społeczność lokalna będzie informowana o prowadzonych konsultacjach i spotkaniach w sposób zwyczajowo przyjęty, czyli: ogłoszenie na stronie internetowej, ogłoszenia

w kościołach, przekaz informacji przez liderów lokalnych, którzy zostaną poinformowani telefonicznie, emailowo lub osobiście, oraz przez wywieszenie informacji na

tablicach ogłoszeniowych, miejscach integracji społecznej w poszczególnych miejscowościach. 

Gmina Sułkowice
Sułkowice, Rynek 6 

32-440

06-10-2022

godz. 17.00-20.00
NIE

1. Informacja na temat LGD, głównych założeń RLKS na lata 

2021-2027

2. Analiza potrzeb rozwojowych  potencjału danego obszaru, 

celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych 

dotyczących rezultatów, oraz odnośnych, planowanych działań.

3. Ocena zasobów obszaru LGD (ocena barier rozwoju obszaru 

LGD, ocena szans płynących z wewnątrz i zewnątrz obszaru 

LGD).

4. Dyskusja

5. Podsumowanie

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
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podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika
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