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Legionowo, 06 maja 2022 r.
LGDZZ/66/2022

Zaproszenie
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza mieszkańców gmin planowanych
do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowania dla podejścia LEADER
do udziału w konsultacjach społecznych obejmujących co najmniej po jednym spotkaniu
na obszarze każdej z gmin. Konsultacje będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb
rozwojowych i potencjału obszaru, a także celów strategii w tym wymiernych celów
końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.
Spotkania będą się odbywać w terminach zgodnie z załączonym harmonogramem.
Podczas organizowanych konsultacji społecznych na terenie LGD będą omawiane
następujące kwestie:
1. zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW działanie:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w tym zapewnienie
informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy dla potencjalnych
beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy dot. projektów,
2. podsumowanie realizacji działań LGD Zalew Zegrzyński,
3. przeprowadzenie analizy SWOT - mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru
LGD,
4. przeprowadzenie działań animacyjnych, których efektem będą m.in. cele lokalnej
strategii rozwoju na przyszłą perspektywę finansową.
W późniejszym terminie zaplanowane będą warsztaty, które podsumują zgromadzone
na spotkaniach informacje o potrzebach mieszkańców i przyczynią się do wypracowania
celów, przedsięwzięć i wskaźników.
Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli sektorów: publicznego,
gospodarczego i społecznego. Spotkania będą miały formułę ogólnodostępną, aby umożliwić
udział w nich każdej zainteresowanej osobie. Zapraszamy przedstawicieli urzędów gmin i ich
jednostek organizacyjnych, starostw powiatowych, sołtysów, radnych, przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, przedsiębiorców, rolników itd.
Czas trwania jednego spotkania to 3 do 4 godzin.
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Planowany ramowy program spotkań:
Rozpoczęcie spotkania - godz. 10.00
1. Przywitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki przygotowania LSR.
2. Prezentacja złożeń dla okresu programowania PROW 2023-2027 oraz dla RLKS.
4. Omówienie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru LSR (analiza SWOT).
5. Wypracowanie głównych kierunków rozwoju, celów i przedsięwzięć.
6. Dyskusja z moderatorem.
7. Podsumowanie spotkania.
8. Konsultacje indywidualne.
Zakończenie spotkania – 14.00
Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestników do biura LGD na adres mailowy:
biuro@lgdzz.pl lub telefonicznie (22) 76 40 203.
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Harmonogram planowanych spotkań

Nazwa gminy

Planowany termin spotkania

Wieliszew

12.05.2022

Dąbrówka

20.05.2022

Jabłonna

26.05.2022

Zakroczym

02.06.2022

Somianka

09.06.2022

Pomiechówek

15.06.2022

Nieporęt

23.06.2022

Radzymin

30.06.2022

Serock

07.07.2022

