Załącznik nr 8
Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań
1. Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie mocnych i
słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.
Informacja o terminach spotkań poświęconych konsultacji tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju upowszechniana będzie
poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.lgd.mazurskiemorze.pl oraz na stronach internetowych gmin
wchodzacych w obszar planowany do objęcia LSR. Na stronie LGD zamieszczony zostanie z odpowiednim
wyprzedzeniem harmonogram wszystkich spotkań konsultacyjnych planowanych przy tworzeniu LSR. Informacja o
spotkaniach rozpowszechniana będzie również za pomocą plakatów. Informacja zamieszczona zostanie także na
stronach internetowych powiatu piskiego i powiatu mrągowskiego. Zaproszenia na spotkania zamieszczone zostaną na
takich portalach internetowych jak: www.ngo.pl, oraz na portalach społecznościowych, oraz na stronach internetowych
adresowanych do przedsiębiorców. Do członków Stowarzyszenia LGD zaproszenie na spotkania wysyłanie będzie
każdorazowo drogą elektroniczną poprzez bazę e-mail.
2. Harmonogram

Nazwa Gminy
1

1. Pisz
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Miejscowość /
Termin spotkania wraz z
Miejsce spotkania
godzinami spotkania
(adres)
2

Pisz, Urząd Miejski w
Piszu, Ul.G.Gizewiusza
5, sala konferencyjna

3

Planowany program spotkania
4

1. Powitanie, przedstawienie celu i programu spotkania
– 5 minut
2. Przedstawienie się uczestników – 10 minut
3. Podstawowe informacje o programach PROW 20142020 i RYBACTWO I MORZE 2014-2020 – 12 minut
4. Wprowadzenie do prac nad analizą SWOT (krótka
informacja o obszarze objętym LSR), podział na grupy –
10 minut
5. Praca warsztatowa nad opracowaniem mocnych i
słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD
03.09.2015, godz.od 10,00 do „Mazurskie Morze” – 30 minut
12.35
6. Podsumowanie pracy warsztatowej – 7 minut
Przerwa – 15 minut
7. Wprowadzenie do prac nad celami do LSR, podział
na grupy – 10 minut
8. Praca warsztatowa nad opracowaniem propozycji
celów do LSR – 30 minut
9. Podsumowanie pracy warsztatowej – 7 minut.
10. Podsumowanie spotkania, informacja o kolejnych
działaniach w ramach oporacowywania LSR – 5 minut
Razem: 2 godziny 35 minut
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2. Biała Piska

3. Orzysz
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Biała Piska, Urząd
Miejski w Białej Piskiej,
Ul. Sikorskiego 21

Orzysz, sala
widowiskowo-sportowa
Oś. Robotniecze 11 A

1. Powitanie, przedstawienie celu i programu spotkania
– 5 minut
2. Przedstawienie się uczestników – 10 minut
3. Podstawowe informacje o programach PROW 20142020 i RYBACTWO I MORZE 2014-2020 – 12 minut
4. Wprowadzenie do prac nad analizą SWOT (krótka
informacja o obszarze objętym LSR), podział na grupy –
10 minut
5. Praca warsztatowa nad opracowaniem mocnych i
słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD
02.09.2015, godz.od 12,00 do „Mazurskie Morze” – 30 minut
14.35
6. Podsumowanie pracy warsztatowej – 7 minut
Przerwa – 15 minut
7. Wprowadzenie do prac nad celami do LSR, podział
na grupy – 10 minut
8. Praca warsztatowa nad opracowaniem propozycji
celów do LSR – 30 minut
9. Podsumowanie pracy warsztatowej – 7 minut.
10. Podsumowanie spotkania, informacja o kolejnych
działaniach w ramach oporacowywania LSR – 5 minut
Razem: 2 godziny 35 minut

25.08.2015, godz. Od 15,00
do 17.35

1. Powitanie, przedstawienie celu i programu spotkania
– 5 minut
2. Przedstawienie się uczestników – 10 minut
3. Podstawowe informacje o programach PROW 20142020 i RYBACTWO I MORZE 2014-2020 – 12 minut
4. Wprowadzenie do prac nad analizą SWOT (krótka
informacja o obszarze objętym LSR), podział na grupy –
10 minut
5. Praca warsztatowa nad opracowaniem mocnych i
słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD
„Mazurskie Morze” – 30 minut
6. Podsumowanie pracy warsztatowej – 7 minut
Przerwa – 15 minut
7. Wprowadzenie do prac nad celami do LSR, podział
na grupy – 10 minut
8. Praca warsztatowa nad opracowaniem propozycji
celów do LSR – 30 minut
9. Podsumowanie pracy warsztatowej – 7 minut.
10. Podsumowanie spotkania, informacja o kolejnych
działaniach w ramach oporacowywania LSR – 5 minut
Razem: 2 godziny 35 minut
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4. Ruciane-Nida

5. Mrągowo
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Ruciane-Nida, Urząd
Miasta i Gminy w
Rucianem-Nidzie, Aleja
Wczasów 4, sala obrad

Marcinkowo, Szkoła
Podstawowa,
Marcinkowo 27

26.08.2015, godz. Od 10,00
do 12.35

03.09.2015, godz. Od
14,00 do 16.35

1. Powitanie, przedstawienie celu i programu spotkania
– 5 minut
2. Przedstawienie się uczestników – 10 minut
3. Podstawowe informacje o programach PROW 20142020 i RYBACTWO I MORZE 2014-2020 – 12 minut
4. Wprowadzenie do prac nad analizą SWOT (krótka
informacja o obszarze objętym LSR), podział na grupy –
10 minut
5. Praca warsztatowa nad opracowaniem mocnych i
słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD
„Mazurskie Morze” – 30 minut
6. Podsumowanie pracy warsztatowej – 7 minut
Przerwa – 15 minut
7. Wprowadzenie do prac nad celami do LSR, podział
na grupy – 10 minut
8. Praca warsztatowa nad opracowaniem propozycji
celów do LSR – 30 minut
9. Podsumowanie pracy warsztatowej – 7 minut.
10. Podsumowanie spotkania, informacja o kolejnych
działaniach w ramach oporacowywania LSR – 5 minut
Razem: 2 godziny 35 minut

1. Powitanie, przedstawienie celu i programu spotkania
– 5 minut
2. Przedstawienie się uczestników – 10 minut
3. Podstawowe informacje o programach PROW 20142020 i RYBACTWO I MORZE 2014-2020 – 12 minut
4. Wprowadzenie do prac nad analizą SWOT (krótka
informacja o obszarze objętym LSR), podział na grupy –
10 minut
5. Praca warsztatowa nad opracowaniem mocnych i
słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD
„Mazurskie Morze” – 30 minut
6. Podsumowanie pracy warsztatowej – 7 minut
Przerwa – 15 minut
7. Wprowadzenie do prac nad celami do LSR, podział
na grupy – 10 minut
8. Praca warsztatowa nad opracowaniem propozycji
celów do LSR – 30 minut
9. Podsumowanie pracy warsztatowej – 7 minut.
10. Podsumowanie spotkania, informacja o kolejnych
działaniach w ramach oporacowywania LSR – 5 minut
Razem: 2 godziny 35 minut
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6. Sorkwity

7. Piecki

8. Mikołajki
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Sorkwity, Publiczne
24.08.2015, godz. Od
Gimnazjum w Sorkwitach
15,00 do 17.35
Ul. Szkolna 17b

Piecki, Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i
31.08.2015, godz. Od
Rekreacji w Pieckach, Ul.
16,30 do 19.05
Zwycięstwa 6, sala
konferencyjna

Mikołajki, Urząd
Miasta i Gminy w
Mikołajkach, ul.
Kolejowa 7, sala
obrad

02.09.2015, godz. Od
16,00 do 18.35

1. Powitanie, przedstawienie celu i programu spotkania
– 5 minut
2. Przedstawienie się uczestników – 10 minut
3. Podstawowe informacje o programach PROW 20142020 i RYBACTWO I MORZE 2014-2020 – 12 minut
4. Wprowadzenie do prac nad analizą SWOT (krótka
informacja o obszarze objętym LSR), podział na grupy –
10 minut
5. Praca warsztatowa nad opracowaniem mocnych i
słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD
„Mazurskie Morze” – 30 minut
6. Podsumowanie pracy warsztatowej – 7 minut
Przerwa – 15 minut
7. Wprowadzenie do prac nad celami do LSR, podział
na grupy – 10 minut
8. Praca warsztatowa nad opracowaniem propozycji
celów do LSR – 30 minut
9. Podsumowanie pracy warsztatowej – 7 minut.
10. Podsumowanie spotkania, informacja o kolejnych
działaniach w ramach oporacowywania LSR – 5 minut
Razem: 2 godziny 35 minut

1. Powitanie, przedstawienie celu i programu spotkania
– 5 minut
2. Przedstawienie się uczestników – 10 minut
3. Podstawowe informacje o programach PROW 20142020 i RYBACTWO I MORZE 2014-2020 – 12 minut
4. Wprowadzenie do prac nad analizą SWOT (krótka
informacja o obszarze objętym LSR), podział na grupy –
10 minut
5. Praca warsztatowa nad opracowaniem mocnych i
słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD
„Mazurskie Morze” – 30 minut
6. Podsumowanie pracy warsztatowej – 7 minut
Przerwa – 15 minut
7. Wprowadzenie do prac nad celami do LSR, podział
na grupy – 10 minut
8. Praca warsztatowa nad opracowaniem propozycji
celów do LSR – 30 minut
9. Podsumowanie pracy warsztatowej – 7 minut.
10. Podsumowanie spotkania, informacja o kolejnych
działaniach w ramach oporacowywania LSR – 5 minut
Razem: 2 godziny 35 minut

1. Powitanie, przedstawienie celu i programu spotkania
– 5 minut
2. Przedstawienie się uczestników – 10 minut
3. Podstawowe informacje o programach PROW 20142020 i RYBACTWO I MORZE 2014-2020 – 12 minut
4. Wprowadzenie do prac nad analizą SWOT (krótka
informacja o obszarze objętym LSR), podział na grupy –
10 minut
5. Praca warsztatowa nad opracowaniem mocnych i
słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD
„Mazurskie Morze” – 30 minut
6. Podsumowanie pracy warsztatowej – 7 minut
Przerwa – 15 minut
7. Wprowadzenie do prac nad celami do LSR, podział
na grupy – 10 minut
8. Praca warsztatowa nad opracowaniem propozycji
celów do LSR – 30 minut
9. Podsumowanie pracy warsztatowej – 7 minut.
10. Podsumowanie spotkania, informacja o kolejnych
działaniach w ramach oporacowywania LSR – 5 minut
Razem: 2 godziny 35 minut
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26.
27.
28.
29.
30.
…

-

-

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