
Harmonogram spotkań dotyczących przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD 

PONIDZIE 

  
Nazwa 
Gminy  

Miejscowość / Miejsce 
spotkania (adres) 

Termin spotkania 
wraz z godzinami 

spotkania 
Program spotkania 

  1 2 3 5 

1. 

Gmina  
Złota 

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Złotej, 
ul. Parkowa 8,  
28-425 Złota 

21 czerwiec 2022  
godz. 16 

1. Informacja o Lokalnej Grupie Działania 
Ponidzie.  
2. Informacje na temat elementów Planu 
Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, 
które będą mogły być realizowane w ramach 
podejścia LEADER.  
3. Informowanie o konieczności zgodności celów 
i przedsięwzięć planowanych w LSR z 
obowiązującymi na obszarze LGD dokumentami 
strategicznymi przyjmowanymi przez lokalne 
samorządy. 
4. Informacja z jakich środków finansowana 
będzie realizacja LSR 5. Omówienie zagadnień 
na, które ukierunkowany będzie proces 
przygotowania LSR. 
6. Dyskusja i analiza potencjału i potrzeb 
rozwojowych obszaru oraz celów strategii. 
7. Wypełnianie przez uczestników spotkania 
ankiety. 
8. Przekazywanie wzoru arkusza pomysłu/fiszki.  

2. 

Gmina  
Kije 

SIK " Kasztelania", ul. 
Kasztelańska 3, 28-404 
Kije 

27 czerwiec 2022  
godz. 16 

1. Informacja o Lokalnej Grupie Działania 
Ponidzie.  
2. Informacje na temat elementów Planu 
Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, 
które będą mogły być realizowane w ramach 
podejścia LEADER.  
3. Informowanie o konieczności zgodności celów 
i przedsięwzięć planowanych w LSR z 
obowiązującymi na obszarze LGD dokumentami 
strategicznymi przyjmowanymi przez lokalne 
samorządy. 
4. Informacja z jakich środków finansowana 
będzie realizacja LSR  
5. Omówienie zagadnień na, które 
ukierunkowany będzie proces przygotowania 
LSR. 
6. Dyskusja i analiza potencjału i potrzeb 
rozwojowych obszaru oraz celów strategii 
7. Wypełnianie przez uczestników spotkania 
ankiety. 
8. Przekazywanie wzoru arkusza pomysłu/fiszki.  



3. 

Gmina 
Pińczów 

Urząd Miasta i Gminy 
Pińczów, 
ul.3 Maja 10,28-400 
Pińczów 

28 czerwiec 2022  
godz. 15 

1. Informacja o Lokalnej Grupie Działania 
Ponidzie.  
2. Informacje na temat elementów Planu 
Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, 
które będą mogły być realizowane w ramach 
podejścia LEADER.  
3. Informowanie o konieczności zgodności celów 
i przedsięwzięć planowanych w LSR z 
obowiązującymi na obszarze LGD dokumentami 
strategicznymi przyjmowanymi przez lokalne 
samorządy. 
4. Informacja z jakich środków finansowana 
będzie realizacja LSR  
5. Omówienie zagadnień na, które 
ukierunkowany będzie proces przygotowania 
LSR. 
6. Dyskusja i analiza potencjału i potrzeb 
rozwojowych obszaru oraz celów strategii. 
7. Wypełnianie przez uczestników spotkania 
ankiety. 
8. Przekazywanie wzoru arkusza pomysłu/fiszki.  

4. 

Gmina 
Michałów 

Urząd Gminy Michałów, 
 Michałów 115, 28-411 
Michałów 

27 czerwiec 2022 
 godz. 16 

1. Informacja o Lokalnej Grupie Działania 
Ponidzie.  
2. Informacje na temat elementów Planu 
Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, 
które będą mogły być realizowane w ramach 
podejścia LEADER.  
3. Informowanie o konieczności zgodności celów 
i przedsięwzięć planowanych w LSR z 
obowiązującymi na obszarze LGD dokumentami 
strategicznymi przyjmowanymi przez lokalne 
samorządy. 
4. Informacja z jakich środków finansowana 
będzie realizacja LSR  
5. Omówienie zagadnień na, które 
ukierunkowany będzie proces przygotowania 
LSR. 
6. Dyskusja i analiza potencjału i potrzeb 
rozwojowych obszaru oraz celów strategii 
7. Wypełnianie przez uczestników spotkania 
ankiety. 
8. Przekazywanie wzoru arkusza pomysłu/fiszki.  



5. 

Gmina 
Działoszyce 

Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury w 
Działoszycach 
ul. Ogrodowa 6, 
28-440 Działoszyce 

28 czerwiec 2022 
 godz. 16 

1. Informacja o Lokalnej Grupie Działania 
Ponidzie.  
2. Informacje na temat elementów Planu 
Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, 
które będą mogły być realizowane w ramach 
podejścia LEADER.  
3. Informowanie o konieczności zgodności celów 
i przedsięwzięć planowanych w LSR z 
obowiązującymi na obszarze LGD dokumentami 
strategicznymi przyjmowanymi przez lokalne 
samorządy. 
4. Informacja z jakich środków finansowana 
będzie realizacja LSR.  
5. Omówienie zagadnień na, które 
ukierunkowany będzie proces przygotowania 
LSR. 
6. Dyskusja i analiza potencjału i potrzeb 
rozwojowych obszaru oraz celów strategii. 
7. Wypełnianie przez uczestników spotkania 
ankiety. 
8. Przekazywanie wzoru arkusza pomysłu/fiszki.  

6. 

Gmina 
Pińczów 

Dom Ariański,  
ul. Batalionów 
Chłopskich 32,  
28-400 Pińczów 

11 lipca.2022 
 godz. 15 

1. Informacja o Lokalnej Grupie Działania 
Ponidzie.  
2. Informacje na temat elementów Planu 
Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, 
które będą mogły być realizowane w ramach 
podejścia LEADER.  
3. Informowanie o konieczności zgodności celów 
i przedsięwzięć planowanych w LSR z 
obowiązującymi na obszarze LGD dokumentami 
strategicznymi przyjmowanymi przez lokalne 
samorządy. 
4. Informacja z jakich środków finansowana 
będzie realizacja LSR  
5. Omówienie zagadnień na, które 
ukierunkowany będzie proces przygotowania 
LSR. 
6. Dyskusja i analiza potencjału i potrzeb 
rozwojowych obszaru oraz celów strategii 
7. Wypełnianie przez uczestników spotkania 
ankiety. 
8. Przekazywanie wzoru arkusza pomysłu/fiszki.  

 

 

 


