
1.

2.

Lubaczów

Lubaczów/Sala 

Narad w Starostwie 

Powiatowym w 

Lubaczowie, 

ul.Jasna 1 26.08.2015 godz.13.00

Program spotkania: 1) Informacja na temat 

LGD, podejścia LEADER i głównych założeń 

w nowym okresie programowania. 2) 

Przeprowadzenia analizy mocnych i słabych 

stron, szans i zagrożeń obszaru - z 

uwzględnieniem danych statystycznych z 

poszczególnych gmin. 3) Wypracowanie 

propozycji celów ogólnych oraz 

szczegółowych LSR. 4) Badanie ankietowe. 

5) Dyskusja.

Cieszanów

Cieszanów/ 

Centrum Edukacji 

Ekologicznej w 

Cieszanowie, ul. 

Sobieskiego 8 27.08.2015 godz.14.00

Program spotkania: 1) Informacja na temat 

LGD, podejścia LEADER i głównych założeń 

w nowym okresie programowania. 2) 

Przeprowadzenia analizy mocnych i słabych 

stron, szans i zagrożeń obszaru - z 

uwzględnieniem danych statystycznych z 

poszczególnych gmin. 3) Wypracowanie 

propozycji celów ogólnych oraz 

szczegółowych LSR. 4) Badanie ankietowe. 

5) Dyskusja.

Nazwa Gminy 

Miejscowość / 

Miejsce spotkania 

(adres)

Termin spotkania wraz z 

godzinami spotkania
Planowany program spotkania

1 2 3 4

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.
Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju będzie poprzedzone kampanią 

informacyjną. Na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR zostanie zorganizowane jedno spotkanie, które 

będzie poświęcone w szczególności: diagnozie obszaru, analizie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń oraz 

celów LSR (8 spotkań). Następnie zostanie zorganizowane 1 spotkanie (9 spotkanie) na terenie Gminy Lubaczów, na 

którym zostaną wypracowane cele ogólne oraz szczegółowe LSR, przedsięwzięcia oraz wskaźniki osiągnięcia celu, 

rezultatu i produktu. 

Wśród lokalnej społeczności zostanie przeprowadzone również badania ankietowe, celem diagnozy obszary, analizy 

mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

Wstępna wypracowana wersja strategii zostanie umieszczona na stronie internetowej LGD i lokalne społeczność będzie 

miała możliwość zgłoszenia uwag, opinii w określonym terminie. Wszelkie zmiany zgłaszane po upływie terminu nie 

będą rozpatrywane.

Końcowa wersja LSR po konsultacjach społecznych oraz po naniesionych uwagach, uwzględnionych przez zespół 

roboczy opracowujący LSR zostanie przedstawiona na spotkaniu w gminie Lubaczów (10 spotkanie) celem ostatecznej 

konsultacji. 

Ogłoszenia informacyjne w tym przedmiocie będą zawierać podstawowe informacje o spotkaniu tj. termin, miejsce oraz 

program. 

Akcja informacyjna o konsultacjach społecznych, w celu szerokiego upublicznienia, będzie prowadzona poprzez:

1.umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej: LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, powiatu lubaczowskiego oraz 

Gmin członkowskich (Lubaczów, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz miasto 

Lubaczów),

2. rozpropagowanie informacji o spotkaniach na ogólnodostępnych tablicach na terenie gmin wchodzących w skład 

LGD, tablicach ogłoszeń urzędów gmin wchodzących w skład LGD, 

3. ulotki rozpropagowywane przez pracowników biura w ogólnodostępnych miejscach na terenie gmin wchodzących w 

skład LGD, 

4. za pośrednictwem lokalnej prasy. 

W/w środki komunikacji zapewnią dotarcie informacji o prowadzonych konsultacjach społecznych w ramach LSR do 

przedstawicieli trzech sektorów oraz mieszkańców obszaru LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

2. Harmonogram 
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Miasto Lubaczów

Lubaczów/Miejski 

Dom Kultury w 

Lubaczowie, ul. 

Konopnickiej 2 08.09.2015 godz. 17.00

Program spotkania: 1) Informacja na temat 

LGD, podejścia LEADER i głównych założeń 

w nowym okresie programowania. 2) 

Przeprowadzenia analizy mocnych i słabych 

stron, szans i zagrożeń obszaru - z 

uwzględnieniem danych statystycznych z 

poszczególnych gmin. 3) Wypracowanie 

propozycji celów ogólnych oraz 

szczegółowych LSR. 4) Badanie ankietowe. 

5) Dyskusja.

Narol

Narol/ Sala Narad w 

Urzędzie Gminy 

Narol, ul. Rynek 1 16.09.2015 godz. 10.00

Program spotkania: 1) Informacja na temat 

LGD, podejścia LEADER i głównych założeń 

w nowym okresie programowania. 2) 

Przeprowadzenia analizy mocnych i słabych 

stron, szans i zagrożeń obszaru - z 

uwzględnieniem danych statystycznych z 

poszczególnych gmin. 3) Wypracowanie 

propozycji celów ogólnych oraz 

szczegółowych LSR. 4) Badanie ankietowe. 

5) Dyskusja.

Wielkie Oczy

Wielkie Oczy/ 

Świetlica w 

Urzędzie Gminy w 

Wielkich Oczach, ul. 

Leśna 2 04.09.2015 godz. 10.00

Program spotkania: 1) Informacja na temat 

LGD, podejścia LEADER i głównych założeń 

w nowym okresie programowania. 2) 

Przeprowadzenia analizy mocnych i słabych 

stron, szans i zagrożeń obszaru - z 

uwzględnieniem danych statystycznych z 

poszczególnych gmin. 3) Wypracowanie 

propozycji celów ogólnych oraz 

szczegółowych LSR. 4) Badanie ankietowe. 

5) Dyskusja.

 Stary Dzików

Stary Dzików/ 

Gminny Ośrodek 

Kultury w Starym 

Dzikowie, 

ul.Kościuszki 83 06.09.2015 godz. 14.00

Program spotkania: 1) Informacja na temat 

LGD, podejścia LEADER i głównych założeń 

w nowym okresie programowania. 2) 

Przeprowadzenia analizy mocnych i słabych 

stron, szans i zagrożeń obszaru - z 

uwzględnieniem danych statystycznych z 

poszczególnych gmin. 3) Wypracowanie 

propozycji celów ogólnych oraz 

szczegółowych LSR. 4) Badanie ankietowe. 

5) Dyskusja.

Horyniec-Zdrój

Horyniec-Zdrój, 

Gminny Ośrodek 

Kultury w Horyńcu 

Zdroju, ul. Jana III 

Sobieskiego 4 28.08.2015 godz. 9.00

Program spotkania: 1) Informacja na temat 

LGD, podejścia LEADER i głównych założeń 

w nowym okresie programowania. 2) 

Przeprowadzenia analizy mocnych i słabych 

stron, szans i zagrożeń obszaru - z 

uwzględnieniem danych statystycznych z 

poszczególnych gmin. 3) Wypracowanie 

propozycji celów ogólnych oraz 

szczegółowych LSR. 4) Badanie ankietowe. 

5) Dyskusja.

Oleszyce

Oleszyce, Miejsko-

Gminny Ośrodek 

Kultury w 

Oleszycach 

ul.Rynek 6 03.09.2015 godz. 9.00

Program spotkania: 1) Informacja na temat 

LGD, podejścia LEADER i głównych założeń 

w nowym okresie programowania. 2) 

Przeprowadzenia analizy mocnych i słabych 

stron, szans i zagrożeń obszaru - z 

uwzględnieniem danych statystycznych z 

poszczególnych gmin. 3) Wypracowanie 

propozycji celów ogólnych oraz 

szczegółowych LSR. 4) Badanie ankietowe. 

5) Dyskusja.
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9.

10.

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

-
Lubaczów,

-

Lubaczów

Lubaczów/Sala 

Narad w Starostwie 

Powiatowym w 

Lubaczowie, ul. 

Jasna 1 22.09.2015 godz. 13.00

Wypracowanie roboczej wersji celów LSR- 

celów strategicznych (ogólnych), celów 

szczegółowych i przedsięwzięć oraz 

wskaźników osiągnięcia celu, rezultatu, 

produktu.

Lubaczów

Lubaczów/Sala 

Narad w Starostwie 

Powiatowym w 

Lubaczowie, ul. 

Jasna 1 17.11.2015 godz. 13.00

PODSUMOWANIE PRAC nad Lokalną 

Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 

"Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" na lata 2014-

2020. Prezentacja ostatecznej wersji 

strategii. 
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