
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 zostanie poinformowana o miejscach i terminach spotkań konsultacyjnych. W celu zachęcenia jak największej liczby mieszkańców do włączenia się w

tworzenie LSR zostanie przeprowadzona akcja promocyjna. Poinformowanie społeczności lokalnej o miejscach i terminach spotkań- w celu zachęcenia jak największej

liczby mieszkańców do włączenia się w tworzenie LSR aby strategia zawierała analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru oraz cele strategiczne, w tym

wymierne cele końcowe dotyczące rezultatów, oraz odnośnych planowanych działań (zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021). W celu zapewnienia skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną w zakresie opracowywania LSR,

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki planuje wykorzystanie następujących instrumentów komunikacji:

- strona internetowa pod adresem: www.leader.frrl.org.pl na której umieszczone będą najważniejsze informacje związane z przygotowywaniem LSR oraz nowym okresem

programowania, w tym harmonogramem planowanych spotkań;

- strony internetowe gmin i GOK-ów z obszaru LGD;

- wiadomości e-mail do członków LGD- informujące o spotkaniach;

- konsultacje społeczne za pośrednictwem strony internetowej w postaci badań ankietowych.  

Przeprowadzone zostaną ankiety wśród członków LGD i mieszkańców, na temat oczekiwań stawianych wobec LGD i LSR w nowym okresie programowania.

Informacje o terminach spotkań zostaną przekazane w prasie lokalnej, na stronie internetowej LGD oraz fanpage'u Facebook. Zostaną wysłane również e-maile do

członków LGD i osób współpracujących z LGD.

O terminach spotkań zostaną powiadomieni również przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy i rolnicy.

Następnie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w każdej z gmin, obszaru LSR w miejscu dogodnym dla wszystkich zainteresowanych. Na każdym spotkaniu

mieszkańcom zostanie przedstawiona diagnoza i opis obszaru, następnie uczestnicy zostaną podzieleni na grupy i samodzielnie wskażą mocne i słabe strony oraz szanse i

zagrożenia swojej gminy. Z wypracowanej analizy SWOT powstanie drzewo problemów, a w rezultacie mieszkańcy wskażą cele główne i cele szczegółowe dla obszaru

LSR. Dodatkowo osoby, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniach będą miały wpływ na tworzenie LSR poprzez wypełnienie ankiety dostępnej w wersji elektronicznej i

papierowej. 

1 2 3 4 5

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
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1.

2.

3.

Gmina Grunwald

Gminny Ośrodek 

Kultury 

Gierzwałd 7,

14-107 Gierzwałd

14.07.2022 r.

godz. 16.30-18.30
NIE

1. Rejestracja gości, prezentacja uczestników.

2. Prezentacja ogólnych założeń programowych w nowej 

perspektywie finansowej.

3.Zaprezentowanie diagnozy i opisu obszaru.

4. Podział na grupy oraz opracowanie mocnych i słabych 

stron, oraz szans i zagrożeń.

5. Prezentacja poszczególnych grup, wspólne 

wypracowanie analizy SWOT.

6. Zbudowanie drzewa problemów.

7. Przekształcenie drzewa problemów w cele główne i 

szczegółowe.

8. Dyskusja na temat wizji rozwoju obszaru 

Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oraz potrzeb i 

problemów jego mieszkańców.

Gmina Jonkowo

Gminny Ośrodek 

Kultury

ul. Klonowa 2

11-042 Jonkowo

21.07.2022 r.

godz. 16.30-18.30 NIE

1. Rejestracja gości, prezentacja uczestników.

2. Prezentacja ogólnych założeń programowych w nowej 

perspektywie finansowej.

3.Zaprezentowanie diagnozy i opisu obszaru.

4. Podział na grupy oraz opracowanie mocnych i słabych 

stron, oraz szans i zagrożeń.

5. Prezentacja poszczególnych grup, wspólne 

wypracowanie analizy SWOT.

6. Zbudowanie drzewa problemów.

7. Przekształcenie drzewa problemów w cele główne i 

szczegółowe.

8. Dyskusja na temat wizji rozwoju obszaru 

Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oraz potrzeb i 

problemów jego mieszkańców.

Gmina Dąbrówno

Gminne Centrum 

Kulturalno- 

Biblioteczne, 

ul. Kościuszki 11c, 

14-120 Dąbrówno

07.07.2022

godz. 16.30-18.30
NIE

1. Rejestracja gości, prezentacja uczestników.

2. Prezentacja ogólnych założeń programowych w nowej 

perspektywie finansowej.

3.Zaprezentowanie diagnozy i opisu obszaru.

4. Podział na grupy oraz opracowanie mocnych i słabych 

stron, oraz szans i zagrożeń.

5. Prezentacja poszczególnych grup, wspólne 

wypracowanie analizy SWOT.

6. Zbudowanie drzewa problemów.

7. Przekształcenie drzewa problemów w cele główne i 

szczegółowe.

8. Dyskusja na temat wizji rozwoju obszaru 

Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oraz potrzeb i 

problemów jego mieszkańców.
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Gmina Morąg

Miejska Biblioteka 

Publiczna

ul. Ogrodowa 16

14-300 Morąg

12.07.2022 r.

godz. 16.30-18.30 NIE

1. Rejestracja gości, prezentacja uczestników.

2. Prezentacja ogólnych założeń programowych w nowej 

perspektywie finansowej.

3.Zaprezentowanie diagnozy i opisu obszaru.

4. Podział na grupy oraz opracowanie mocnych i słabych 

stron, oraz szans i zagrożeń.

5. Prezentacja poszczególnych grup, wspólne 

wypracowanie analizy SWOT.

6. Zbudowanie drzewa problemów.

7. Przekształcenie drzewa problemów w cele główne i 

szczegółowe.

8. Dyskusja na temat wizji rozwoju obszaru 

Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oraz potrzeb i 

problemów jego mieszkańców.

Gmina Łukta

Miłakowski Dom 

Kultury, 

ul. O.Wł. Włodyki 20

14-310 Miłakowo

28.07.2022 r.

godz. 16.30-18.30
NIE

1. Rejestracja gości, prezentacja uczestników.

2. Prezentacja ogólnych założeń programowych w nowej 

perspektywie finansowej.

3.Zaprezentowanie diagnozy i opisu obszaru.

4. Podział na grupy oraz opracowanie mocnych i słabych 

stron, oraz szans i zagrożeń.

5. Prezentacja poszczególnych grup, wspólne 

wypracowanie analizy SWOT.

6. Zbudowanie drzewa problemów.

7. Przekształcenie drzewa problemów w cele główne i 

szczegółowe.

8. Dyskusja na temat wizji rozwoju obszaru 

Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oraz potrzeb i 

problemów jego mieszkańców.

Fundacja Rozwoju 

Regionu Łukta,

ul. Mazurska 30 

14-105 Łukta

Gmina Miłakowo
05.07.2022 r.

godz. 16.30-18.30
NIE

1. Rejestracja gości, prezentacja uczestników.

2. Prezentacja ogólnych założeń programowych w nowej 

perspektywie finansowej.

3.Zaprezentowanie diagnozy i opisu obszaru.

4. Podział na grupy oraz opracowanie mocnych i słabych 

stron, oraz szans i zagrożeń.

5. Prezentacja poszczególnych grup, wspólne 

wypracowanie analizy SWOT.

6. Zbudowanie drzewa problemów.

7. Przekształcenie drzewa problemów w cele główne i 

szczegółowe.

8. Dyskusja na temat wizji rozwoju obszaru 

Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oraz potrzeb i 

problemów jego mieszkańców.
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8.

podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

0 5 - 2 0 2

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

Łukta
2 4 - 2

NIE

1. Rejestracja gości, prezentacja uczestników.

2. Prezentacja ogólnych założeń programowych w nowej 

perspektywie finansowej.

3.Zaprezentowanie diagnozy i opisu obszaru.

4. Podział na grupy oraz opracowanie mocnych i słabych 

stron, oraz szans i zagrożeń.

5. Prezentacja poszczególnych grup, wspólne 

wypracowanie analizy SWOT.

6. Zbudowanie drzewa problemów.

7. Przekształcenie drzewa problemów w cele główne i 

szczegółowe.

8. Dyskusja na temat wizji rozwoju obszaru 

Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oraz potrzeb i 

problemów jego mieszkańców.

Gmina Ostróda

Świetlica w 

Lubajnach

Lubajny

14-100 Ostróda

19.07.2022 r.

godz. 16.30-18.30
NIE

1. Rejestracja gości, prezentacja uczestników.

2. Prezentacja ogólnych założeń programowych w nowej 

perspektywie finansowej.

3.Zaprezentowanie diagnozy i opisu obszaru.

4. Podział na grupy oraz opracowanie mocnych i słabych 

stron, oraz szans i zagrożeń.

5. Prezentacja poszczególnych grup, wspólne 

wypracowanie analizy SWOT.

6. Zbudowanie drzewa problemów.

7. Przekształcenie drzewa problemów w cele główne i 

szczegółowe.

8. Dyskusja na temat wizji rozwoju obszaru 

Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oraz potrzeb i 

problemów jego mieszkańców.

Gmina Świątki

Gminna Biblioteka 

Publiczna w 

Świątkach

Świątki 5A

11-008 Świątki

26.07.2022 r.

godz. 16.30-18.30
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