
HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

W GMINACH OBJĘTYCH DZIAŁANIEM LGD „DŁUGOSZ KRÓLEWSKI” 

DATA GMINA 
MIEJSCE 

KONSULTACJI 
GODZ. PROGRAM 

17 
sierpnia 
2015r. 

(poniedziałek) 

Gmina 
Brzeziny 

Gminny Ośrodek 
Kultury w 

Brzezinach 
Ul. 1000-lecia 10 

od 
12:00 

do 
15:30 

1. Przywitanie się i przedstawienie celu 
spotkania oraz źródła finansowania  

2. Prezentacja ogólnych założeo Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - 
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny 
kierowany przez społecznośd) – prezentacja 
multimedialna  

3. Warsztat z podziałem na cztery grupy 
zadaniowe – słabe, mocne strony obszaru 
oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju 
lokalnego. Każda grupa pracuje nad każdym 
obszarem 5 minut po czym następuję 
wymiana – dzięki takiej metodzie każda grupa 
może pracowad nad każdym elementem 
analizy SWOT  

4. Przedstawienie wyników poszczególnych 
elementów analizy SWOT  

5. Potrzeby lokalne a działania – warsztat 
wskazujący na przetransportowanie słabych 
stron obszaru na potrzeby i wskazywanie 
kierunków działao korelujących z zakresem w 
ramach działania 19.2  

6. Podsumowanie spotkania 
 

17 
sierpnia 
2015r. 

(poniedziałek) 

Gmina 
Szczytniki 

Budynek 
Ochotniczej 

Straży Pożarnej w 
Szczytnikach 
Szczytniki 5 

od 
16:00 

do 
19:30 

1. Przywitanie się i przedstawienie celu 
spotkania oraz źródła finansowania  

2. Prezentacja ogólnych założeo Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - 
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny 
kierowany przez społecznośd) – prezentacja 
multimedialna  

3. Warsztat z podziałem na cztery grupy 
zadaniowe – słabe, mocne strony obszaru 
oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju 
lokalnego. Każda grupa pracuje nad każdym 
obszarem 5 minut po czym następuję 
wymiana – dzięki takiej metodzie każda grupa 
może pracowad nad każdym elementem 
analizy SWOT  

4. Przedstawienie wyników poszczególnych 
elementów analizy SWOT  

5. Potrzeby lokalne a działania – warsztat 
wskazujący na przetransportowanie słabych 
stron obszaru na potrzeby i wskazywanie 
kierunków działao korelujących z zakresem w 
ramach działania 19.2  

6. Podsumowanie spotkania 



DATA GMINA 
MIEJSCE 

KONSULTACJI 
GODZ. PROGRAM 

18 
sierpnia 
2015r. 
(wtorek) 

Gmina 
Sieroszewice 

Gminny Ośrodek 
Kultury w 

Sieroszewicach 
Ul. Ostrowska 49 

od 
10:00 

do 
13:30 

1. Przywitanie się i przedstawienie celu 
spotkania oraz źródła finansowania  

2. Prezentacja ogólnych założeo Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - 
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny 
kierowany przez społecznośd) – prezentacja 
multimedialna  

3. Warsztat z podziałem na cztery grupy 
zadaniowe – słabe, mocne strony obszaru 
oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju 
lokalnego. Każda grupa pracuje nad każdym 
obszarem 5 minut po czym następuję 
wymiana – dzięki takiej metodzie każda grupa 
może pracowad nad każdym elementem 
analizy SWOT  

4. Przedstawienie wyników poszczególnych 
elementów analizy SWOT  

5. Potrzeby lokalne a działania – warsztat 
wskazujący na przetransportowanie słabych 
stron obszaru na potrzeby i wskazywanie 
kierunków działao korelujących z zakresem w 
ramach działania 19.2  

6. Podsumowanie spotkania 

18 
sierpnia 
2015r. 
(wtorek) 

Gmina 
i Miasto 
Błaszki 

Centrum Kultury 
w Błaszkach 
Lubanów 27 

od 
14:00 

do 
17:30 

1. Przywitanie się i przedstawienie celu 
spotkania oraz źródła finansowania  

2. Prezentacja ogólnych założeo Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - 
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny 
kierowany przez społecznośd) – prezentacja 
multimedialna  

3. Warsztat z podziałem na cztery grupy 
zadaniowe – słabe, mocne strony obszaru 
oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju 
lokalnego. Każda grupa pracuje nad każdym 
obszarem 5 minut po czym następuję 
wymiana – dzięki takiej metodzie każda grupa 
może pracowad nad każdym elementem 
analizy SWOT  

4. Przedstawienie wyników poszczególnych 
elementów analizy SWOT  

5. Potrzeby lokalne a działania – warsztat 
wskazujący na przetransportowanie słabych 
stron obszaru na potrzeby i wskazywanie 
kierunków działao korelujących z zakresem w 
ramach działania 19.2  

6. Podsumowanie spotkania 

 


