
Spotkanie odbyło się 

z wykorzystaniem 

środków komunikacji 

elektronicznej 

[TAK / NIE]
4

1.

TAK

2.

TAK

3.

TAK

4.

TAK

5.

TAK

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy

12.07.2022 r., godz. 9:00 - 11:00

Trzebinia

 Dwór Zieleniewskich ul. marsz. 

Józefa Piłsudskiego 47a, 

32-540 Trzebinia

12.07.2022 r., godz. 11:30 - 13:30

1 2 3 5

Alwernia

sala nr 5 w budynku Gminy 

Alwernia ul. Zbigniewa 

Gęsikowskiego 7, 

32-566 Alwernia

11.07.2022 r., godz. 9:00 - 11:00

1. Wprowadzenie.

2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania 

LGD „Partnerstwo na Jurze”.

3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD 

„Partnerstwo na Jurze”.

4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania 

LGD " Partnerstwo na Jurze ".

5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR " 

Partnerstwo na Jurze ". 

6. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych 

celów LSR "Partnerstwo na Jurze".

7. Podsumowanie spotkania.

Babice

sala konferencyjna w budynku 

Gminy Babice ul. Krakowska 56, 

32-551 Babice

11.07.2022 r., godz. 11:30 - 13:30

Chrzanów

sala nr 201 (drugie piętro) w 

budynku PCKU  ul. Focha 3, 32-

500 Chrzanów

11.07.2022 r., godz. 14:00 - 16:00

Libiąż

Kawiarnia Nisza - Libiąskie 

Centrum Kultury ul. Górnicza 1 

32-590 Libiąż 

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

Informacja o spotkaniach zostanie udostępniona środkami komunikacji elektronicznej oraz tradycyjnej, w tym i zostanie skierowana do wszystkich sektorów zainteresowanych realizacją LSR:                                                                                                                                                                         

a. zamieszczona na stronie internetowej LGD oraz na portalu społecznościowym,                                                                                                                                                           

b. zamieszczona na tablicach ogłoszeń w gminach obszaru działania LGD,                                                                                                                    

c. wysłana e-mailem do zaprzyjaźnionych instytucji i osób z obszaru działania LGD,

d. zostaną wykonane telefony do przedstawicieli zaprzyjaźnionych NGO, przedsiębiorców oraz reprezentantów gmin, z którymi w obecnym okresie programowania współpracujemy

e. wszyscy członkowie LGD, a więc reprezentanci trzech sektorów zostaną poinformowani drogą mailową i poproszeni o rozpowszechnienie informacji

Nazwa Gminy 
Miejscowość / Miejsce spotkania 

(adres)

Termin spotkania wraz z godzinami 

spotkania
Program spotkania
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