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1. Zaprezentowanie diagnozy i opisu obszaru,                                                                           

2. Podział na grupy oraz opracowanie  mocnych i 

słabych stron, oraz szans i zagrożeń,                                                                    

3. Prezentacja poszczególnych grup i wspólne 

wypracowanie analizy SWOT,                                

4. Zbudowanie drzewa problemów,                                

5. Przekształcenie drzewa problemów w cele 

główne i szczegółowe.                                                                                                                   

03.09.2015 r. godz. 

16:30-18:30

Planowany program spotkania

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. Planuje się 

wysłanie zaproszeń do wszystkich radnych, sołtysów i liderów lokalnych, dodatkowo zostaną rozdystrybuowane plakaty i ulotki. O 

terminie spotkań zostaną powiadomieni również przedstwiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz 

przedsiebiorcy i rolnicy. Zakłada się również umieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej, na stronie internetowej LGD oraz fanpage 

facebook. Zostaną wysłane również e-maile do członków LGD i osób współpracujących z LGD.                                                                                                                                                                                                      

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 podzielni na grupy i samodzielnie wskażą mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia swojej gminy. Z wypracownej 

analizy SWOT powstanie drzewo problemów, a w rezultacie mieszkańcy wskażą cele gółwne 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.                                                                                                                                         

2. Harmonogram 

27.08.2015 r. godz. 

16:30-18:30

1

1. Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie mocnych i

słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.

2 3 4

Gmina Dąbrówno

1. Zaprezentowanie diagnozy i opisu obszaru,                                                                           

2. Podział na grupy oraz opracowanie  mocnych i 

słabych stron, oraz szans i zagrożeń,                                                                    

3. Prezentacja poszczególnych grup i wspólne 

wypracowanie analizy SWOT,                                

4. Zbudowanie drzewa problemów,                                

5. Przekształcenie drzewa problemów w cele 

główne i szczegółowe.   

25.08.2015 r. godz. 

16:30-18:30

Gmina Grunwald

Gminny Ośrodek Kultury, 

Gierzwałd 7, 14-107 

Gierzwałd

1. Zaprezentowanie diagnozy i opisu obszaru,                                                                           

2. Podział na grupy oraz opracowanie  mocnych i 

słabych stron, oraz szans i zagrożeń,                                                                    

3. Prezentacja poszczególnych grup i wspólne 

wypracowanie analizy SWOT,                                

4. Zbudowanie drzewa problemów,                                

5. Przekształcenie drzewa problemów w cele 

główne i szczegółowe.    

Załącznik nr 8

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań 

Nazwa Gminy 
Miejscowość / Miejsce 

spotkania (adres)

Termin spotkania 

wraz z godzinami 

spotkania

Gmina Miłakowo

Miłakowski Dom Kultury, ul. 

O. Wł. Włodyki 20, 14-310 

Świątki

1. Zaprezentowanie diagnozy i opisu obszaru,                                                                           

2. Podział na grupy oraz opracowanie  mocnych i 

słabych stron, oraz szans i zagrożeń,                                                                    

3. Prezentacja poszczególnych grup i wspólne 

wypracowanie analizy SWOT,                                

4. Zbudowanie drzewa problemów,                                

5. Przekształcenie drzewa problemów w cele 

główne i szczegółowe. 

26.08.2015 r. godz. 

16:30-18:30

Gmina Jonkowo

Urząd Gminy Jonkowo - sala 

sesyjna, ul. Klonowa 2, 11-

042 Jonkowo

Gminne Centrum Kulturalno-

Biblioteczne, ul. Kościuszki 

11 C, 14-120 Dąbrówno
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5.

6.

7.

8.

…

1. Zaprezentowanie diagnozy i opisu obszaru,                                                                           

2. Podział na grupy oraz opracowanie  mocnych i 

słabych stron, oraz szans i zagrożeń,                                                                    

3. Prezentacja poszczególnych grup i wspólne 

wypracowanie analizy SWOT,                                

4. Zbudowanie drzewa problemów,                                

5. Przekształcenie drzewa problemów w cele 

główne i szczegółowe.   

02.09.2015 r. 

godz.16:30-18:30
Gmina Morąg

Miejska Biblioteka 

Publiczna, ul. Ogrodowa 16, 

14-300 Morąg

10.09.2015 r. godz. 

16:30-18:30

Gmina Świątki

Urząd Gminy Świątki - sala 

narad, Świątki 87, 11-008 

Świątki

Gmina Ostróda

Świetlica Wiejska w 

Idzbarku, Idzbark 46, 14-100 

Ostróda

1. Zaprezentowanie diagnozy i opisu obszaru,                                                                           

2. Podział na grupy oraz opracowanie  mocnych i 

słabych stron, oraz szans i zagrożeń,                                                                    

3. Prezentacja poszczególnych grup i wspólne 

wypracowanie analizy SWOT,                                

4. Zbudowanie drzewa problemów,                                

5. Przekształcenie drzewa problemów w cele 

główne i szczegółowe.    

09.09.2015 r. 

godz.16:30-18:30

1. Zaprezentowanie diagnozy i opisu obszaru,                                                                           

2. Podział na grupy oraz opracowanie  mocnych i 

słabych stron, oraz szans i zagrożeń,                                                                    

3. Prezentacja poszczególnych grup i wspólne 

wypracowanie analizy SWOT,                                

4. Zbudowanie drzewa problemów,                                

5. Przekształcenie drzewa problemów w cele 

główne i szczegółowe. 

Gmina Łukta

Fundacja Rozwoju Regionu 

Łukta, ul. Mazurska 30, 14-

105 Łukta

1. Zaprezentowanie diagnozy i opisu obszaru,                                                                           

2. Podział na grupy oraz opracowanie  mocnych i 

słabych stron, oraz szans i zagrożeń,                                                                    

3. Prezentacja poszczególnych grup i wspólne 

wypracowanie analizy SWOT,                                

4. Zbudowanie drzewa problemów,                                

5. Przekształcenie drzewa problemów w cele 

główne i szczegółowe. 

07.09.2015 r. godz. 

16:30-18:30

2 0     1 5
Łukta

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

2 4 - 0 8 -
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