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
1. Strona internetowa organizacji www.lgdvistula.org - aktualizowana na bieżąco.
2. Profil społecznościowy Facebook organizacji.
3. Plakaty informacyjne i inne materiały pisemno-graficzne zamieszczane na stronie internetowej organizacji oraz na tablicach ogłoszeń - w Biurze LGD, w urzędach gmin, na
terenie sołectw,
4. Pisemna korespondencja - zaproszenia, pisma.
5. Mail – korespondencja mailowa.
6. Przekaz słowny – podczas wizyt w Biurze LGD, podczas kontaktu ze społecznością lokalną w ramach prowadzonej bieżącej działalności organizacji, w tym dodatkowo podczas
sesji gminnych, spotkań, podczas zadań wdrażanych w ramach [podstawowej działalności statutowej przez organizację, podczas Walnych Zebrań Członków, posiedzeń Zarządu.
7. Spotkania bezpośrednie ogólne na terenie 10 gmin planowanych do objęcia LSR.
8. Spotkania branżowe – z przedstawicielami z KGW, z OSP, NGO, przedsiębiorcami.
9. Ankietyzacja – bezpośrednia - rozdawana, internetowa.

2. Harmonogram
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Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce
spotkania (adres)

1

2

Chełmno
Stolno
Płużnica
Lisewo
Świecie nad Osą
Radzyń Chełmiński
Łasin
Gruta
Rogóźno
Grudziądz

Sztynwag

3

Klamry
Stolno
Płużnica
Lisewo
Świecie nad Osą
Radzyń Chełmiński
Łasin
Gruta
Rogóźno
Biały Bór

1

3

-

0

7

-

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

PROW_19.1/v.2/z

Spotkanie odbyło się
z wykorzystaniem
Termin spotkania wraz z
środków komunikacji
godzinami spotkania
elektronicznej
[TAK / NIE]

2

4

19.09.2022; 16:00-17:30
19.09.2022; 18:00-19:30
20.09.2022; 16:00-17:30
20.09.2022; 18:00-19:30
21.09.2022; 16:00-17:30
21.09.2022; 18:00-19:30
22.09.2022; 16:00-17:30
22.09.2022; 18:00-19:30
23.09.2022; 16:00-17:30
23.09.2022; 18:00-19:30

0

2

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

Program spotkania

5

Program dla każdego z 10 spotkań:
1) Przedstawienie uczestnikom celu i zakresu
tematycznego spotkania; ustalenie ram czasowych
spotkania; zebranie podstawowych danych o
uczestnikach spotkania, niezbędnych do opracowania
Raportów ze spotkania.
2) Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego
obszaru - dyskusje, „burza mózgów”, „word cafe” –
podział na sektory, grupy, zespoły.
3) Wypracowanie ostatecznych kierunków działań –
opracowanie analizy SWOT, w tym określenie celów,
przyporządkowanie budżetu na poszczególne
przedsięwzięcia.
4) Podsumowanie i poinformowanie o kolejnych
etapach budowania nowej LSR.
Podczas spotkań poruszane będą zagadnienia
dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i
klimatu, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na
wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów, zmian
demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem
starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się
obszaru planowanego do objęcia LSR.

2
podpis osoby / osób reprezentujących Beneficjenta / pełnomocnika Beneficjenta
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