
Spotkanie odbyło się 

z wykorzystaniem 

środków komunikacji 

elektronicznej 

[TAK / NIE]
4

1. TAK

2. TAK

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy

Gmina Gołdap

Urząd Gminy w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14

19-500 Gołdap

20.09.2022 r.

godz. 10:00-12:00

1. Powitanie i przedstawienie celów spotkania. 

2. Krótkie przedstawienie się jego uczestników w zależności od liczby 

uczestników

3. Prezentacja diagnozy obszaru oraz wstępnych wyników ankiet dla 

podmiotów obszaru LGD, w tym mieszkańców nt. potrzeb rozwojowych i 

potencjału danego obszaru oraz celów strategii, w tym wymiernych celów 

końcowych dotyczących rezultatów, a także odnośnych działań.

4. Weryfikacja SWOT metodą World Cafe, dyskusje w grupach lub z użyciem 

internetowych narzędzi komunikacyjnych.

5. Dyskusja ogólna nt. weryfikacji celów LSR z użyciem internetowych narzędzi 

komunikacyjnych.

6. Dyskusja ogólna lub z podziałem na grupy nt. działań dla osiągnięcia celów 

wraz celów końcowych i ich rezultatów. 

7. Podsumowanie efektów spotkania i przedstawienie dalszych działań 

opracowania LSR.

1 2 3 5

Gmina Ełk

Urząd Gminy Ełk

ul. T. Kościuszki 28A

19-300 Ełk

19.09.2022 r.

godz. 16:00-18:00

1. Powitanie i przedstawienie celów spotkania. 

2. Krótkie przedstawienie się jego uczestników w zależności od liczby 

uczestników

3. Prezentacja diagnozy obszaru oraz wstępnych wyników ankiet dla 

podmiotów obszaru LGD, w tym mieszkańców nt. potrzeb rozwojowych i 

potencjału danego obszaru oraz celów strategii, w tym wymiernych celów 

końcowych dotyczących rezultatów, a także odnośnych działań.

4. Weryfikacja SWOT metodą World Cafe, dyskusje w grupach lub z użyciem 

internetowych narzędzi komunikacyjnych.

5. Dyskusja ogólna nt. weryfikacji celów LSR z użyciem internetowych narzędzi 

komunikacyjnych.

6. Dyskusja ogólna lub z podziałem na grupy nt. działań dla osiągnięcia celów 

wraz celów końcowych i ich rezultatów. 

7. Podsumowanie efektów spotkania i przedstawienie dalszych działań 

opracowania LSR.

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 11-stu spotkaniach LGD "Lider w EGO" (po jednym w każdej gminie z terenu LSR) według harmonogramu w pkt. 2 - Harmonogram, zostanie umieszczona na stronie 

internetowej LGD (www.liderwego.pl), tablicy informacyjnej w biurze LGD, tablicach informacyjnych oraz stronach internetowych poszczególnych gmin. Zostanie również wysłane 

zaproszenie drogą elektorniczną do bazy danych newslettera, zaproszenia e-mailowe do wszystkich gmin, członków i sympatyków LGD, Kół Gospodyń Wiejskich wraz z prośba o 

rozpowszechnienie informacji wśród mieszkanców, przedsiębiorców oraz innych jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych. Zaproszenia wysłane będą także pocztą 

tradycyjną do w/w instytucji.

Nazwa Gminy 
Miejscowość / Miejsce 

spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z 

godzinami spotkania
Program spotkania
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3. TAK

4. TAK

5. TAK

Gmina Dubeninki

Siedziba Parku Krajobrazowego 

Puszczy Rominckiej

ul. Szkolna 1

19-504 Dubeninki

21.09.2022 r

godz. 10:00-12:00

1. Powitanie i przedstawienie celów spotkania. 

2. Krótkie przedstawienie się jego uczestników w zależności od liczby 

uczestników

3. Prezentacja diagnozy obszaru oraz wstępnych wyników ankiet dla 

podmiotów obszaru LGD, w tym mieszkańców nt. potrzeb rozwojowych i 

potencjału danego obszaru oraz celów strategii, w tym wymiernych celów 

końcowych dotyczących rezultatów, a także odnośnych działań.

4. Weryfikacja SWOT metodą World Cafe, dyskusje w grupach lub z użyciem 

internetowych narzędzi komunikacyjnych.

5. Dyskusja ogólna nt. weryfikacji celów LSR z użyciem internetowych narzędzi 

komunikacyjnych.

6. Dyskusja ogólna lub z podziałem na grupy nt. działań dla osiągnięcia celów 

wraz celów końcowych i ich rezultatów. 

7. Podsumowanie efektów spotkania i przedstawienie dalszych działań 

opracowania LSR.

Gmina Kowale Oleckie

Gminne Centrum Kultury

ul. Kościuszki 46

19-420 Kowale Oleckie

21.09.2022 r. 

godz. 16:00-18:00

1. Powitanie i przedstawienie celów spotkania. 

2. Krótkie przedstawienie się jego uczestników w zależności od liczby 

uczestników

3. Prezentacja diagnozy obszaru oraz wstępnych wyników ankiet dla 

podmiotów obszaru LGD, w tym mieszkańców nt. potrzeb rozwojowych i 

potencjału danego obszaru oraz celów strategii, w tym wymiernych celów 

końcowych dotyczących rezultatów, a także odnośnych działań.

4. Weryfikacja SWOT metodą World Cafe, dyskusje w grupach lub z użyciem 

internetowych narzędzi komunikacyjnych.

5. Dyskusja ogólna nt. weryfikacji celów LSR z użyciem internetowych narzędzi 

komunikacyjnych.

6. Dyskusja ogólna lub z podziałem na grupy nt. działań dla osiągnięcia celów 

wraz celów końcowych i ich rezultatów. 

7. Podsumowanie efektów spotkania i przedstawienie dalszych działań 

opracowania LSR.

Gmina Banie Mazurskie

Gminny Ośrodek Kultury 

i Promocji w Baniach Mazurskich

ul. Sportowa 2

19-520 Banie Mazurskie

20.09.2022 r.

godz. 16:00-18:00

1. Powitanie i przedstawienie celów spotkania. 

2. Krótkie przedstawienie się jego uczestników w zależności od liczby 

uczestników

3. Prezentacja diagnozy obszaru oraz wstępnych wyników ankiet dla 

podmiotów obszaru LGD, w tym mieszkańców nt. potrzeb rozwojowych i 

potencjału danego obszaru oraz celów strategii, w tym wymiernych celów 

końcowych dotyczących rezultatów, a także odnośnych działań.

4. Weryfikacja SWOT metodą World Cafe, dyskusje w grupach lub z użyciem 

internetowych narzędzi komunikacyjnych.

5. Dyskusja ogólna nt. weryfikacji celów LSR z użyciem internetowych narzędzi 

komunikacyjnych.

6. Dyskusja ogólna lub z podziałem na grupy nt. działań dla osiągnięcia celów 

wraz celów końcowych i ich rezultatów. 

7. Podsumowanie efektów spotkania i przedstawienie dalszych działań 

opracowania LSR.
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6. TAK

7. TAK

8. TAKGmina Stare Juchy

Biblioteka - Centrum 

Informacji i Kultury

ul. Ełcka 8

19-330 Stare Juchy

23.09.2022 r

godz. 10:00-12:00

1. Powitanie i przedstawienie celów spotkania. 

2. Krótkie przedstawienie się jego uczestników w zależności od liczby 

uczestników

3. Prezentacja diagnozy obszaru oraz wstępnych wyników ankiet dla 

podmiotów obszaru LGD, w tym mieszkańców nt. potrzeb rozwojowych i 

potencjału danego obszaru oraz celów strategii, w tym wymiernych celów 

końcowych dotyczących rezultatów, a także odnośnych działań.

4. Weryfikacja SWOT metodą World Cafe, dyskusje w grupach lub z użyciem 

internetowych narzędzi komunikacyjnych.

5. Dyskusja ogólna nt. weryfikacji celów LSR z użyciem internetowych narzędzi 

komunikacyjnych.

6. Dyskusja ogólna lub z podziałem na grupy nt. działań dla osiągnięcia celów 

wraz celów końcowych i ich rezultatów. 

7. Podsumowanie efektów spotkania i przedstawienie dalszych działań 

opracowania LSR.

Gmina Olecko

Sala Konferencyjna LGD

Plac Wolności 2

19-400 Olecko

22.09.2022 r.

godz. 10:00-12:00

1. Powitanie i przedstawienie celów spotkania. 

2. Krótkie przedstawienie się jego uczestników w zależności od liczby 

uczestników

3. Prezentacja diagnozy obszaru oraz wstępnych wyników ankiet dla 

podmiotów obszaru LGD, w tym mieszkańców nt. potrzeb rozwojowych i 

potencjału danego obszaru oraz celów strategii, w tym wymiernych celów 

końcowych dotyczących rezultatów, a także odnośnych działań.

4. Weryfikacja SWOT metodą World Cafe, dyskusje w grupach lub z użyciem 

internetowych narzędzi komunikacyjnych.

5. Dyskusja ogólna nt. weryfikacji celów LSR z użyciem internetowych narzędzi 

komunikacyjnych.

6. Dyskusja ogólna lub z podziałem na grupy nt. działań dla osiągnięcia celów 

wraz celów końcowych i ich rezultatów. 

7. Podsumowanie efektów spotkania i przedstawienie dalszych działań 

opracowania LSR.

Gmina Wieliczki

Gminny Ośrdek Kultury 

w Wieliczkach

ul. Lipowa 33

19-404 Wieliczki

22.09.2022 r. 

godz. 16:00-18:00

1. Powitanie i przedstawienie celów spotkania. 

2. Krótkie przedstawienie się jego uczestników w zależności od liczby 

uczestników

3. Prezentacja diagnozy obszaru oraz wstępnych wyników ankiet dla 

podmiotów obszaru LGD, w tym mieszkańców nt. potrzeb rozwojowych i 

potencjału danego obszaru oraz celów strategii, w tym wymiernych celów 

końcowych dotyczących rezultatów, a także odnośnych działań.

4. Weryfikacja SWOT metodą World Cafe, dyskusje w grupach lub z użyciem 

internetowych narzędzi komunikacyjnych.

5. Dyskusja ogólna nt. weryfikacji celów LSR z użyciem internetowych narzędzi 

komunikacyjnych.

6. Dyskusja ogólna lub z podziałem na grupy nt. działań dla osiągnięcia celów 

wraz celów końcowych i ich rezultatów. 

7. Podsumowanie efektów spotkania i przedstawienie dalszych działań 

opracowania LSR.
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9. TAK

10. TAK

11. TAK

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

--

Gmina Prostki

Dom Spotkań z Kulturą 

ul. 1 Maja 34

19-335 Prostki

28.09.2022 r. 

godz. 11:00-13:00

1. Powitanie i przedstawienie celów spotkania. 

2. Krótkie przedstawienie się jego uczestników w zależności od liczby 

uczestników

3. Prezentacja diagnozy obszaru oraz wstępnych wyników ankiet dla 

podmiotów obszaru LGD, w tym mieszkańców nt. potrzeb rozwojowych i 

potencjału danego obszaru oraz celów strategii, w tym wymiernych celów 

końcowych dotyczących rezultatów, a także odnośnych działań.

4. Weryfikacja SWOT metodą World Cafe, dyskusje w grupach lub z użyciem 

internetowych narzędzi komunikacyjnych.

5. Dyskusja ogólna nt. weryfikacji celów LSR z użyciem internetowych narzędzi 

komunikacyjnych.

6. Dyskusja ogólna lub z podziałem na grupy nt. działań dla osiągnięcia celów 

wraz celów końcowych i ich rezultatów. 

7. Podsumowanie efektów spotkania i przedstawienie dalszych działań 

opracowania LSR.

Gmina Świętajno

Gminny Ośrodek Kultury 

w Świętajnie

Świętajno 22

19-411 Świętajno

23.09.2022 r.

godz. 15:00-17:00

1. Powitanie i przedstawienie celów spotkania. 

2. Krótkie przedstawienie się jego uczestników w zależności od liczby 

uczestników

3. Prezentacja diagnozy obszaru oraz wstępnych wyników ankiet dla 

podmiotów obszaru LGD, w tym mieszkańców nt. potrzeb rozwojowych i 

potencjału danego obszaru oraz celów strategii, w tym wymiernych celów 

końcowych dotyczących rezultatów, a także odnośnych działań.

4. Weryfikacja SWOT metodą World Cafe, dyskusje w grupach lub z użyciem 

internetowych narzędzi komunikacyjnych.

5. Dyskusja ogólna nt. weryfikacji celów LSR z użyciem internetowych narzędzi 

komunikacyjnych.

6. Dyskusja ogólna lub z podziałem na grupy nt. działań dla osiągnięcia celów 

wraz celów końcowych i ich rezultatów. 

7. Podsumowanie efektów spotkania i przedstawienie dalszych działań 

opracowania LSR.

Gmina Kalinowo

Gminny Ośrodek Kultury 

w Kalinowie

ul. Mazurska 8

19-314 Kalinowo

27.09.2022 r.

godz. 13:00-15:00

1. Powitanie i przedstawienie celów spotkania. 

2. Krótkie przedstawienie się jego uczestników w zależności od liczby 

uczestników

3. Prezentacja diagnozy obszaru oraz wstępnych wyników ankiet dla 

podmiotów obszaru LGD, w tym mieszkańców nt. potrzeb rozwojowych i 

potencjału danego obszaru oraz celów strategii, w tym wymiernych celów 

końcowych dotyczących rezultatów, a także odnośnych działań.

4. Weryfikacja SWOT metodą World Cafe, dyskusje w grupach lub z użyciem 

internetowych narzędzi komunikacyjnych.

5. Dyskusja ogólna nt. weryfikacji celów LSR z użyciem internetowych narzędzi 

komunikacyjnych.

6. Dyskusja ogólna lub z podziałem na grupy nt. działań dla osiągnięcia celów 

wraz celów końcowych i ich rezultatów. 

7. Podsumowanie efektów spotkania i przedstawienie dalszych działań 

opracowania LSR.
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