
Spotkanie odbyło 

się z 

wykorzystaniem 

środków 

komunikacji 
4

1. NIE

1 2 3 5

Gmina Bytoń

sala konferencyjna w 

Urzędzie Gminy Bytoń

Bytoń 72

88-231 Bytoń

07.09.2022

godz. 10.00-12.00

1.Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego" jako partnerstwo trójsektorowe – 

prezentacja dotychczasowego dorobku na przykładzie 

zrealizowanych projektów i osiągniętych efektów.

2. Podejście LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność (RLKS)  w okresie 2023–2027.

3. Debata o potrzebach rozwojowych i potencjale obszaru 

gmin objętych planowaną Lokalną Strategią Rozwoju.

4. Propozycje wyznaczenia głównych celów strategii oraz 

planowanych rezultatów.

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy

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

Spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące planowania Lokalnej Strategii Rozwoju odbędą się każdej gminie obszaru LSR tj. Gmina Bytoń, Gmina Dobre, Gmina Osięciny, 

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, Gmina Topólka, Gmina Radziejów, Gmina Miasto Radziejów. LGD zamierza dotrzeć do wszystkich grup interesariuszy lokalnych (w tym między 

innymi: sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straż Pożarne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządy terytorialnego, mieszkańcy, przedsiębiorcy) z informacją 

o spotkaniach oraz całym procesie planowania LSR poprzez różne kanały komunikacji. Na stronie internetowej została utworzona zakładka przeznaczona tematyce tworzenia 

nowej strategii. Będą w niej zamieszczane wszystkie informacje dotyczące procesu przygotowania/tworzenia LSR, terminy i miejsca spotkań, konsultacje wypracowanych 

materiałów. Informacje na bieżąco będą przekazywane również za pośrednictwem portalu społecznościowego, który prowadzi LGD. Informacje dotyczące przede wszystkim 

procesu konsultacyjnego będą przekazywane również bezpośrednio do podmiotów z obszaru LSR (telefonicznie/e-mail). Planuje się również kazdorazowo przed każdym 

spotkaniem przekazanie informacji urzędom gmin, w celu zamieszczenia na ich stonach internetowych. Podczas spotkań z mieszkańcami (co najmniej jedno spotkanie w gminie) 

zostanie zaprezentowane podeście LAEDER, funkcjonowanie LGD jako partnerstwa trójsektorowego, poparte przykładami zrealizowanych dotychczas projektów i osiągniętych 

efektów. Spotkania będą prowadzone w formule debaty na temat potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru gmin objętych planowaną LSR, a także zebraniu propozycji celów 

strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów. Z każdego spotkania zostanie sporządzony raport z analizą informacji zebranych od uczestników.

2. Harmonogram 

Nazwa Gminy 
Miejscowość / Miejsce 

spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z 

godzinami spotkania
Program spotkania
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2. NIE

3. NIE

4. NIEMiasto i Gmina Piotrków Kujawski

sala konferencyjna w 

Urzędzie Miasta i Gminy 

Piotrków Kujawski

ul. Kościelna 1

88-230 Piotrków Kujawski

14.09.2022

godz. 10.00-12.00

1.Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego" jako partnerstwo trójsektorowe – 

prezentacja dotychczasowego dorobku na przykładzie 

zrealizowanych projektów i osiągniętych efektów.

2. Podejście LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność (RLKS)  w okresie 2023–2027.

3. Debata o potrzebach rozwojowych i potencjale obszaru 

gmin objętych planowaną Lokalną Strategią Rozwoju.

4. Propozycje wyznaczenia głównych celów strategii oraz 

planowanych rezultatów.

Gmina Dobre

Gminny Ośrodek Kultury w 

Dobrem

ul. Fabryczna 26a

88-210 Dobre

08.09.2022

godz. 13.00 - 15.00

1.Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego" jako partnerstwo trójsektorowe – 

prezentacja dotychczasowego dorobku na przykładzie 

zrealizowanych projektów i osiągniętych efektów.

2. Podejście LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność (RLKS)  w okresie 2023–2027.

3. Debata o potrzebach rozwojowych i potencjale obszaru 

gmin objętych planowaną Lokalną Strategią Rozwoju.

4. Propozycje wyznaczenia głównych celów strategii oraz 

planowanych rezultatów.

Gmina Osięciny

sala konferencyjna w 

Urzędzie Gminy Osięciny

ul. Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

13.09.2022

godz. 10.00-12.00

1.Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego" jako partnerstwo trójsektorowe – 

prezentacja dotychczasowego dorobku na przykładzie 

zrealizowanych projektów i osiągniętych efektów.

2. Podejście LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność (RLKS)  w okresie 2023–2027.

3. Debata o potrzebach rozwojowych i potencjale obszaru 

gmin objętych planowaną Lokalną Strategią Rozwoju.

4. Propozycje wyznaczenia głównych celów strategii oraz 

planowanych rezultatów.
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5. NIE

6. NIE

7. NIE

2 2

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

Radziejów 2 5 - 0 7 - 2 0

Gmina Radziejów

Gminny Ośrodek Kulturalno-

Biblioteczny w Skibinie

Skibin 52

88-200 Radziejów

06.09.2022

godz. 10.00 - 12.00

1.Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego" jako partnerstwo trójsektorowe – 

prezentacja dotychczasowego dorobku na przykładzie 

zrealizowanych projektów i osiągniętych efektów.

2. Podejście LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność (RLKS)  w okresie 2023–2027.

3. Debata o potrzebach rozwojowych i potencjale obszaru 

gmin objętych planowaną Lokalną Strategią Rozwoju.

4. Propozycje wyznaczenia głównych celów strategii oraz 

planowanych rezultatów.

Gmina Miasto Radziejów

sala konferencyjna nr 27

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

06.09.2022

godz. 13.00 - 15.00

1.Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego" jako partnerstwo trójsektorowe – 

prezentacja dotychczasowego dorobku na przykładzie 

zrealizowanych projektów i osiągniętych efektów.

2. Podejście LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność (RLKS)  w okresie 2023–2027.

3. Debata o potrzebach rozwojowych i potencjale obszaru 

gmin objętych planowaną Lokalną Strategią Rozwoju.

4. Propozycje wyznaczenia głównych celów strategii oraz 

planowanych rezultatów.

Gmina Topólka

Gminny Ośrodek Kultury w 

Topólce

Topólka 19

87-875 Topólka

15.09.2022

godz. 10.00-12.00

1.Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego" jako partnerstwo trójsektorowe – 

prezentacja dotychczasowego dorobku na przykładzie 

zrealizowanych projektów i osiągniętych efektów.

2. Podejście LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność (RLKS)  w okresie 2023–2027.

3. Debata o potrzebach rozwojowych i potencjale obszaru 

gmin objętych planowaną Lokalną Strategią Rozwoju.

4. Propozycje wyznaczenia głównych celów strategii oraz 

planowanych rezultatów.

PROW_19.1/v.2/z 3 z 3


