
Spotkanie odbyło się 
z wykorzystaniem 

środków komunikacji 
elektronicznej 

[TAK / NIE]
4

1. NIE

2. NIE

3. NIE

2. Harmonogram 

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

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka" przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dokona przy udziale lokalnej społeczności. Działaniem poprzedzającym będzie 
realizacja cyklu spotkań ze społecznością lokalną w każdej gminie członkowskiej. Sposobem poinformowania o planowanych spotkania będzie umieszczenie informacji na stronie 
intrnetowej LGD oraz w każdej gminie, w których zostało zaplanowane spotkanie. Na spotkaniach przedstawiona zostanie charakterystyka Lokalnej Grupy Działania, informacje o 
możliwościach wykorzystania funduszy programu PROW 2014-2020 na poszczególne działania przez odpowiednie instytucje, organizację, przedsiębiorstwa bądź osoby fizyczne. 
Na każdym spotkaniu przedstawione będą słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia a także ustalone zostaną cele i wskaźniki, które zostana zawarte w LSR. Aby poprawnie 
i skutecznie przygotować LSR opracowane zostaną 4 ankiet ( dla gmin, przedsiębiorców, organizacji oraz instytucji gminnych tj. gok, bibliotek, gops). Ankiety te trafią do 
społeczności lokalnej oraz instytucji gminczłonkowskich. Zostaną one zamieszczone na stronie internetowej LGD www.zw-s.pl aby każdy odwiedzający mógł wypełnic ją 
elektronicznie. Przeprowadzenie ankietyzacji pozwoli na zebranie informacji o potrzebach i oczekiwaniach a także wskaże główne problemy społeczeństwa. Spotkania ze 
społecznością lokalną i ankietyzacja są narzędziami umozliwiającymi pozyskanie informacji zwrotnej ze strony społeczeństwa. Powołana zostanie grupa robocza, której 
obowiązkiem będzie poprawne przygotowanie LSR na konkurs. Grupa robocza składa się z osób wytypowanych przez przedstawicieli gmin członkowskich. Osoby te posiadają 
odpowiednią wiedzę o gminach a także znają słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia obszaru objetego LSR. Będą oni zbierać wnioski i dokonywać analizy z zebranych 
materiałów informacyjnych ze spotkań ze społecznością lokalną a także z przeprowadzonej ankietyzacji. Zagadnienia omawiane na planowanych spotkaniach dotycząc będą 
głównie: innowacyjności, cyfryzacji, środowisko i klimat, zmian demograficznych uwzględniających starzenie spoleczeństwa oraz wyludnienia, partnerstwo w realizacji LSR w 
szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów.  Przygotowanie LSR współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nazwa Gminy 
Miejscowość / Miejsce 

spotkania (adres)
Termin spotkania wraz z 

godzinami spotkania
Program spotkania

1 2 3 5

Skomlin
Skomlin  ul. Trojanowskiego 1, 

Urząd Gminy Skomlin
03.11.2022                

godz. od  9.00 do 11.30

Charakterystka LGD , przedstawienie informacji o 
możliwości pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 

z poszczególnych działań, przedstawienie słabych i 
mocnych stron a także szans i zagrożeń, określenie 
głównych i szczegółowych celi w Lokalnej Strategii 

Rozwoju 

Mokrsko
Mokrsko 231, Urząd Gminy 

Mokrsko
03.11.2022                

godz. od  12.30 do 15.00

Charakterystka LGD , przedstawienie informacji o 
możliwości pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 

z poszczególnych działań, przedstawienie słabych i 
mocnych stron a także szans i zagrożeń, określenie 
głównych i szczegółowych celi w Lokalnej Strategii 

Rozwoju 

Biała
Biała druga 4B,  Urząd Gminy 

Biała
04.11.2022                

godz. od  9.00 do 11.30

Charakterystka LGD , przedstawienie informacji o 
możliwości pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 

z poszczególnych działań, przedstawienie słabych i 
mocnych stron a także szans i zagrożeń, określenie 
głównych i szczegółowych celi w Lokalnej Strategii 

Rozwoju 
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4. NIE

5. NIE

6. NIE

7. NIE

8. NIE

9. NIE

10. NIE

…

Weluń

Wieluń, ul. Krakowskie 
Przedmieście 5, Wieluński 

Dom Kultury
04.11.2022                

godz. od  12.30 do 15.00

Charakterystka LGD , przedstawienie informacji o 
możliwości pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 

z poszczególnych działań, przedstawienie słabych i 
mocnych stron a także szans i zagrożeń, określenie 
głównych i szczegółowych celi w Lokalnej Strategii 

Rozwoju 

Złoczew
Złoczew, ul. Szkolna 16,  

Urząd Miesjki w Złoczewie
07.11.2022                

godz. od  9.00 do 11.30

Charakterystka LGD , przedstawienie informacji o 
możliwości pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 

z poszczególnych działań, przedstawienie słabych i 
mocnych stron a także szans i zagrożeń, określenie 
głównych i szczegółowych celi w Lokalnej Strategii 

Rozwoju 

Brąszewice

Brąszewice,  ul. Starowiejska 
1, Gminna Bibioteka Publiczna 

w Brąszewicach
07.11.2022                

godz. od  12.30 do 15.00

Charakterystka LGD , przedstawienie informacji o 
możliwości pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 

z poszczególnych działań, przedstawienie słabych i 
mocnych stron a także szans i zagrożeń, określenie 
głównych i szczegółowych celi w Lokalnej Strategii 

Rozwoju 

Brzeźnio
Brzeźnio,  ul. Wspólna 44, 

Urząd Gminy Brzeźnio
08.11.2022                

godz. od  9.00 do 11.30

Charakterystka LGD , przedstawienie informacji o 
możliwości pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 

z poszczególnych działań, przedstawienie słabych i 
mocnych stron a także szans i zagrożeń, określenie 
głównych i szczegółowych celi w Lokalnej Strategii 

Rozwoju 

Wróblew
Wróblew 15,  Ulewrząd Gminy 

Wróblew
08.11.2022                

godz. od  12.30 do 15.00

Charakterystka LGD , przedstawienie informacji o 
możliwości pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 

z poszczególnych działań, przedstawienie słabych i 
mocnych stron a także szans i zagrożeń, określenie 
głównych i szczegółowych celi w Lokalnej Strategii 

Rozwoju 

Ostrówek

Ostrówek 94, Gminny Ośrodek 
Upowszechniania Kultury i 

Sportu
09.11.2022                

godz. od  9.00 do 11.30

Charakterystka LGD , przedstawienie informacji o 
możliwości pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 

z poszczególnych działań, przedstawienie słabych i 
mocnych stron a także szans i zagrożeń, określenie 
głównych i szczegółowych celi w Lokalnej Strategii 

Rozwoju 

Czarnożyły

Czarnożyły 48A,  Gminny 
Ośrodek Kultury w 

Czarnożyłach
09.11.2022                

godz. od  12.30 do 15.00

Charakterystka LGD , przedstawienie informacji o 
możliwości pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 

z poszczególnych działań, przedstawienie słabych i 
mocnych stron a także szans i zagrożeń, określenie 
głównych i szczegółowych celi w Lokalnej Strategii 

Rozwoju 

2

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

9 - 2 0 2
Wieluń

0 9 - 0
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