
Spotkanie odbyło się 

z wykorzystaniem 

środków komunikacji 

elektronicznej 

[TAK / NIE]
4

1.

TAK

2.

TAK

Nazwa Gminy 
Miejscowość / Miejsce 

spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z 

godzinami spotkania
Program spotkania

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy

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

Wszystkie artykuły i ogłoszenia zamieszczane będą na stronie internetowej LGD i w miarę możliwości na stronach internetowych gmin należących do LGD, oraz zamieszczane 

będą posty na portalu społecznościowym LGD

2. Harmonogram 

1 2 3 5

Kluczewsko
Urząd Gminy w Kluczewsku ul. 

Spółdzielcza 12 
05.09.2022 godz. 9:00

Spotkanie będzie dotyczyło w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i 

zagrożeń, a także celów LSR.

Planowany program spotkań związanych z tworzeniem LSR na lata 2021-2027:

1. Przedstawienie celu spotkania oraz harmonogramu prac nad projektem Lokalnej Strategii 

Rozwoju.

2. Praca nad oceną potencjału LGD w tym diagnoza i analiza potrzeb rozwojowych (w tym 

innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym 

uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do 

objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i 

projektów),  i potencjału danego obszaru, zgłaszanie opinii, pomysłów, wyznaczanie 

kierunków (celów) rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń 

programowych.

3. Podsumowanie, wnioski.

Przewidywany czas trwania spotkania – 2 godziny.

Kobiele Wielkie
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 

Kobielach Wielkich ul. Reymonta 75
05.09.2022r. godz. 12:00

Spotkanie będzie dotyczyło w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i 

zagrożeń, a także celów LSR.

Planowany program spotkań związanych z tworzeniem LSR na lata 2021-2027:

1. Przedstawienie celu spotkania oraz harmonogramu prac nad projektem Lokalnej Strategii 

Rozwoju.

2. Praca nad oceną potencjału LGD w tym diagnoza i analiza potrzeb rozwojowych (w tym 

innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym 

uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do 

objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i 

projektów) i potencjału danego obszaru, zgłaszanie opinii, pomysłów, wyznaczanie kierunków 

(celów) rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych.

3. Podsumowanie, wnioski.

Przewidywany czas trwania spotkania – 2 godziny.
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3.

TAK

4.

TAK

5.

TAK

6.

TAK

Żytno Urząd Gmin w Żytnie ul. Krótka 4 05.09.2022r. godz. 15:00

Spotkanie będzie dotyczyło w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i 

zagrożeń, a także celów LSR.

Planowany program spotkań związanych z tworzeniem LSR na lata 2021-2027:

1. Przedstawienie celu spotkania oraz harmonogramu prac nad projektem Lokalnej Strategii 

Rozwoju.

2. Praca nad oceną potencjału LGD w tym diagnoza i analiza potrzeb rozwojowych (w tym 

innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym 

uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do 

objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i 

projektów) i potencjału danego obszaru, zgłaszanie opinii, pomysłów, wyznaczanie kierunków 

(celów) rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych.

3. Podsumowanie, wnioski.

Przewidywany czas trwania spotkania – 2 godziny.

Ładzice
Urząd Gminy w Ładzicach ul. 

Wyzwolenia 36
06.09.2022r. godz. 9:00 

Spotkanie będzie dotyczyło w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i 

zagrożeń, a także celów LSR.

Planowany program spotkań związanych z tworzeniem LSR na lata 2021-2027:

1. Przedstawienie celu spotkania oraz harmonogramu prac nad projektem Lokalnej Strategii 

Rozwoju.

2. Praca nad oceną potencjału LGD w tym diagnoza i analiza potrzeb rozwojowych (w tym 

innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym 

uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do 

objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i 

projektów) i potencjału danego obszaru, zgłaszanie opinii, pomysłów, wyznaczanie kierunków 

(celów) rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych.

3. Podsumowanie, wnioski.

Przewidywany czas trwania spotkania – 2 godziny.

Radomsko
Urząd Gminy Radomsko ul. 

Piłsudskiego 34
06.09.2022r. godz. 12:00 

Spotkanie będzie dotyczyło w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i 

zagrożeń, a także celów LSR.

Planowany program spotkań związanych z tworzeniem LSR na lata 2021-2027:

1. Przedstawienie celu spotkania oraz harmonogramu prac nad projektem Lokalnej Strategii 

Rozwoju.

2. Praca nad oceną potencjału LGD w tym diagnoza i analiza potrzeb rozwojowych (w tym 

innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym 

uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do 

objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i 

projektów) i potencjału danego obszaru, zgłaszanie opinii, pomysłów, wyznaczanie kierunków 

(celów) rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych.

3. Podsumowanie, wnioski.

Przewidywany czas trwania spotkania – 2 godziny.

Gidle
Urząd Gminy w Gidlach ul. Pławińska 

22
06.09.2022r. godz. 15:00

Spotkanie będzie dotyczyło w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i 

zagrożeń, a także celów LSR.

Planowany program spotkań związanych z tworzeniem LSR na lata 2021-2027:

1. Przedstawienie celu spotkania oraz harmonogramu prac nad projektem Lokalnej Strategii 

Rozwoju.

2. Praca nad oceną potencjału LGD w tym diagnoza i analiza potrzeb rozwojowych (w tym 

innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym 

uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do 

objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i 

projektów) i potencjału danego obszaru, zgłaszanie opinii, pomysłów, wyznaczanie kierunków 

(celów) rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych.

3. Podsumowanie, wnioski.

Przewidywany czas trwania spotkania – 2 godziny.
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7.

TAK

8.

TAK

9.

TAK

10.

TAK

Radków Urząd Gminy w Radkowie, Radków 99 07.09.2022r. godz.11:00

Spotkanie będzie dotyczyło w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i 

zagrożeń, a także celów LSR.

Planowany program spotkań związanych z tworzeniem LSR na lata 2021-2027:

1. Przedstawienie celu spotkania oraz harmonogramu prac nad projektem Lokalnej Strategii 

Rozwoju.

2. Praca nad oceną potencjału LGD w tym diagnoza i analiza potrzeb rozwojowych (w tym 

innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym 

uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do 

objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i 

projektów) i potencjału danego obszaru, zgłaszanie opinii, pomysłów, wyznaczanie kierunków 

(celów) rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych.

3. Podsumowanie, wnioski.

Przewidywany czas trwania spotkania – 2 godziny.

Moskorzew
Wiejskie Centrum Kulturalno-

Turystyczne w Moskorzewie, 

Moskorzew 97

07.09.2022r. godz.14:00

Spotkanie będzie dotyczyło w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i 

zagrożeń, a także celów LSR.

Planowany program spotkań związanych z tworzeniem LSR na lata 2021-2027:

1. Przedstawienie celu spotkania oraz harmonogramu prac nad projektem Lokalnej Strategii 

Rozwoju.

2. Praca nad oceną potencjału LGD w tym diagnoza i analiza potrzeb rozwojowych (w tym 

innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym 

uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do 

objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i 

projektów) i potencjału danego obszaru, zgłaszanie opinii, pomysłów, wyznaczanie kierunków 

(celów) rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych.

3. Podsumowanie, wnioski.

Przewidywany czas trwania spotkania – 2 godziny.

Koniecpol
Centrum Społeczno-Kulturalne w 

Koniecpolu, ul. Szkolna 1  
08.09.2022r. godz. 11:00

Spotkanie będzie dotyczyło w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i 

zagrożeń, a także celów LSR.

Planowany program spotkań związanych z tworzeniem LSR na lata 2021-2027:

1. Przedstawienie celu spotkania oraz harmonogramu prac nad projektem Lokalnej Strategii 

Rozwoju.

2. Praca nad oceną potencjału LGD w tym diagnoza i analiza potrzeb rozwojowych (w tym 

innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym 

uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do 

objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i 

projektów) i potencjału danego obszaru, zgłaszanie opinii, pomysłów, wyznaczanie kierunków 

(celów) rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych.

3. Podsumowanie, wnioski.

Przewidywany czas trwania spotkania – 2 godziny.

Secemin
Gminna Biblioteka Publiczna w 

Seceminie ul. Ogrodowa 1
08.09.2022r. godz. 14:00

Spotkanie będzie dotyczyło w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i 

zagrożeń, a także celów LSR.

Planowany program spotkań związanych z tworzeniem LSR na lata 2021-2027:

1. Przedstawienie celu spotkania oraz harmonogramu prac nad projektem Lokalnej Strategii 

Rozwoju.

2. Praca nad oceną potencjału LGD w tym diagnoza i analiza potrzeb rozwojowych (w tym 

innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym 

uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do 

objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i 

projektów) i potencjału danego obszaru, zgłaszanie opinii, pomysłów, wyznaczanie kierunków 

(celów) rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych.

3. Podsumowanie, wnioski.

Przewidywany czas trwania spotkania – 2 godziny.
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11.

TAK

12.

Włoszczowa Dom Kultury we Włoszczowie 09.09.2022r. godz. 14:00 TAK

Włoszczowa
Dom Kultury we Włoszczowie ul. 

Wiśniowa 19
09.09.2022r. godz. 11:00

Spotkanie będzie dotyczyło w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i 

zagrożeń, a także celów LSR.

Planowany program spotkań związanych z tworzeniem LSR na lata 2021-2027:

1. Przedstawienie celu spotkania oraz harmonogramu prac nad projektem Lokalnej Strategii 

Rozwoju.

2. Praca nad oceną potencjału LGD w tym diagnoza i analiza potrzeb rozwojowych (w tym 

innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym 

uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do 

objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i 

projektów) i potencjału danego obszaru, zgłaszanie opinii, pomysłów, wyznaczanie kierunków 

(celów) rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych.

3. Podsumowanie, wnioski.

Przewidywany czas trwania spotkania – 2 godziny.

Spotkanie będzie dotyczyło w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i 

zagrożeń, a także celów LSR.

Planowany program spotkań związanych z tworzeniem LSR na lata 2021-2027:

1. Przedstawienie celu spotkania oraz harmonogramu prac nad projektem Lokalnej Strategii 

Rozwoju.

2. Praca nad oceną potencjału LGD w tym diagnoza i analiza potrzeb rozwojowych (w tym 

innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym 

uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do 

objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i 

projektów) i potencjału danego obszaru, zgłaszanie opinii, pomysłów, wyznaczanie kierunków 

(celów) rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych.

3. Podsumowanie, wnioski.

Przewidywany czas trwania spotkania – 2 godziny.

Włoszczowa
2 4 - 0 6 - 2 0 2 2

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