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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

Gmina Iłża

Iłża 21.07.2022 godz. 10:00 NIE

1. Otwarcie spotkania, przywitanie przybyłych, lista 

obecności. 

2. Prezentacja dobrych praktyk LGD, obszaru i celów 

działalności.

3. Prezentacja złożenia okresu programowania PROW 

2023-2027 oraz RLKS.

a) priorytety, które będą wspierane

b) lista zakresów, które będą podlegać wsparciu w 

nowej perspektywie 

c) zasady finansowania projektów, formy wsparcia, itp.  

4. Diagnoza obszaru i analiza SWOT

5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz wypracowanie 

propozycji celów - planowane działania i rezultaty

6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi. 

7. Konsultacje indywidualne z możliwością zgłoszenia 

uwag i propozycji do LSR. 

8. Spotkanie zostanie podsumowane odpowiednim 

raportem / sprawozdaniem, wnioski z którego zostaną 

wykorzystane w czasie tworzenia LSR 2023 – 2027.

Czas trwania każdego spotkania ok. 3-4h. 

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 

Lgd Wspólny Trakt wydała publikację Przykładów projektów zrealizowanych w ramach LSR na lata 2014-2022 w nakładzie 1000 szt., które zostały wystawione dla

mieszkańców w Urzędach Gmin na terenie LGD Wspólny Trakt. W publikacji znajduje się informacja o mozliwości korzystania ze środków w nowym okresie 2014-2020.

Dodatkowo zostanie przeprowadzone po jednym spotkaniu konsultacyjnym na jedną gminę wg harmonogramu. Informacje nt. spotkań w zakresie analizie mocnych i

słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR, zostana przekazane za pośrednictwem strony internetowej naszej LGD i stron wszystkich Gmin należących do LGD.

Profil Facebook informacyjny – ogłoszenia o konsultacjach oraz relacje z procesu przebiegu tych konsultacji.
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2.

3. Gmina Skaryszew

Skaryszew 22.07.2022 godz. 15:00 NIE

1. Otwarcie spotkania, przywitanie przybyłych, lista 

obecności. 

2. Prezentacja dobrych praktyk LGD, obszaru i celów 

działalności.

3. Prezentacja złożenia okresu programowania PROW 

2023-2027 oraz RLKS.

a) priorytety, które będą wspierane

b) lista zakresów, które będą podlegać wsparciu w 

nowej perspektywie 

c) zasady finansowania projektów, formy wsparcia, itp.  

4. Diagnoza obszaru i analiza SWOT

5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz wypracowanie 

propozycji celów - planowane działania i rezultaty

6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi. 

7. Konsultacje indywidualne z możliwością zgłoszenia 

uwag i propozycji do LSR. 

8. Spotkanie zostanie podsumowane odpowiednim 

raportem / sprawozdaniem, wnioski z którego zostaną 

wykorzystane w czasie tworzenia LSR 2023 – 2027.

Czas trwania każdego spotkania ok. 3-4h. 

Gmina Kowala

Kowala 22.07.2022 godz. 10:00 NIE

1. Otwarcie spotkania, przywitanie przybyłych, lista 

obecności. 

2. Prezentacja dobrych praktyk LGD, obszaru i celów 

działalności.

3. Prezentacja złożenia okresu programowania PROW 

2023-2027 oraz RLKS.

a) priorytety, które będą wspierane

b) lista zakresów, które będą podlegać wsparciu w 

nowej perspektywie 

c) zasady finansowania projektów, formy wsparcia, itp.  

4. Diagnoza obszaru i analiza SWOT

5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz wypracowanie 

propozycji celów - planowane działania i rezultaty

6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi. 

7. Konsultacje indywidualne z możliwością zgłoszenia 

uwag i propozycji do LSR. 

8. Spotkanie zostanie podsumowane odpowiednim 

raportem / sprawozdaniem, wnioski z którego zostaną 

wykorzystane w czasie tworzenia LSR 2023 – 2027.

Czas trwania każdego spotkania ok. 3-4h. 
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4. Gmina Wierzbica

Wierzbica 21.07.2022 godz. 15:00 NIE

1. Otwarcie spotkania, przywitanie przybyłych, lista 

obecności. 

2. Prezentacja dobrych praktyk LGD, obszaru i celów 

działalności.

3. Prezentacja złożenia okresu programowania PROW 

2023-2027 oraz RLKS.

a) priorytety, które będą wspierane

b) lista zakresów, które będą podlegać wsparciu w 

nowej perspektywie 

c) zasady finansowania projektów, formy wsparcia, itp.  

4. Diagnoza obszaru i analiza SWOT

5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz wypracowanie 

propozycji celów - planowane działania i rezultaty

6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi. 

7. Konsultacje indywidualne z możliwością zgłoszenia 

uwag i propozycji do LSR. 

8. Spotkanie zostanie podsumowane odpowiednim 

raportem / sprawozdaniem, wnioski z którego zostaną 

wykorzystane w czasie tworzenia LSR 2023 – 2027.

Czas trwania każdego spotkania ok. 3-4h. 

podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

0 4 - 2 0 2

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

Kowala - Stępocina
2 7 - 2
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