
Spotkanie odbyło 

się z 

wykorzystaniem 

środków 

komunikacji 
4

1. TAK

2. TAK

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

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” o organizacji spotkań dotyczących przygotowania LSR na przyszły okres programowania będzie 

informować za pośrednictwem Internetu oraz metodami tradycyjnymi – poprzez druk plakatów.  Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową: www.mazurylgr.pl na której 

informacja o organizowanych spotkanych będzie odstępna w Aktualnościach oraz w zakładce dedykowanej do przygotowania nowej LSR na przyszły okres programowania. 

Stowarzyszenie prowadzi również aktywny fanpage w mediach społecznościowych na Facbooku. Informacje o spotkaniach wraz z zaproszeniem zostaną umieszczone również 

tam. 

Metodą tradycyjną to druk zaproszeń (plakatów) na spotkania dedykowane dla każdej gminy, które zostanie powieszone w Urzędzie Gminy. Dodatkowo każda gmina informacje 

o organizowanym spotkaniu również będzie umieszczać na swojej stronie internetowej oraz jeśli prowadzi aktywny profil w mediach społecznościowych, to również na tym 

profilu.  Dodatkowo informacje o spotkaniach będą rozsyłane wśród członków Stowarzyszenia. 

Nazwa Gminy 
Miejscowość / Miejsce 

spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z 

godzinami spotkania
Program spotkania

1 2 3 5

Miłki

Miłki/ Gminny Ośrodek Kultury 

w Miłkach, ul. Szkolna 1B, 11-

513 Miłki

22.08.2022r.                           

godz. 15.00-19.00

1. Prezentacja doczasowych efektów wdrażania LSR w danej 

gminie

2. Koncepcja rozwoju lokalnego obszaru LSR (charakterystyka 

obszaru i jego spójności oraz plan włączenia społeczności lokalnej 

w przygotowanie LSR)

3. Diagnoza obszaru, analiza SWOT

4. Zdiagnozowanie problemów, opracowanie celów,  wskaźników, 

kryteriów

5. Plan komunikacji, procedury ewaluacji i monitoringu wdrażania 

LSR

6. Podsumowanie warsztatów strategicznych

Wydminy

Wydminy/ Centrum Aktywności 

Lokalnej, Plac Rynek 1/1; 11-

510 Wydminy

23.08.2022r.                           

godz. 15.00-19.00

1. Prezentacja doczasowych efektów wdrażania LSR w danej 

gminie

2. Koncepcja rozwoju lokalnego obszaru LSR (charakterystyka 

obszaru i jego spójności oraz plan włączenia społeczności lokalnej 

w przygotowanie LSR)

3. Diagnoza obszaru, analiza SWOT

4. Zdiagnozowanie problemów, opracowanie celów,  wskaźników, 

kryteriów

5. Plan komunikacji, procedury ewaluacji i monitoringu wdrażania 

LSR

6. Podsumowanie warsztatów strategicznych
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3. TAK

4. TAK

5. TAK

6. TAK

Srokowo

Srokowo/ Gminny Ośrodek 

Kultury w Srokowie, Plac 

Rynkowy 14; 11-420 Srokowo

24.08.2022r.                           

godz. 15.00-19.00

1. Prezentacja doczasowych efektów wdrażania LSR w danej 

gminie

2. Koncepcja rozwoju lokalnego obszaru LSR (charakterystyka 

obszaru i jego spójności oraz plan włączenia społeczności lokalnej 

w przygotowanie LSR)

3. Diagnoza obszaru, analiza SWOT

4. Zdiagnozowanie problemów, opracowanie celów,  wskaźników, 

kryteriów

5. Plan komunikacji, procedury ewaluacji i monitoringu wdrażania 

LSR

6. Podsumowanie warsztatów strategicznych

Węgorzewo

Węgorzewo/ Urzad Miejski w 

Węgorzewie, ul. Zamkowa 3; 

11-600 Węgorzewo

25.08.2022r.                           

godz. 15.00-19.00

1. Prezentacja doczasowych efektów wdrażania LSR w danej 

gminie

2. Koncepcja rozwoju lokalnego obszaru LSR (charakterystyka 

obszaru i jego spójności oraz plan włączenia społeczności lokalnej 

w przygotowanie LSR)

3. Diagnoza obszaru, analiza SWOT

4. Zdiagnozowanie problemów, opracowanie celów,  wskaźników, 

kryteriów

5. Plan komunikacji, procedury ewaluacji i monitoringu wdrażania 

LSR

6. Podsumowanie warsztatów strategicznych

Ryn

Ryn/ Urząd Miasta i Gminy 

Ryn, ul. Ratuszowa 2;  11-520 

Ryn

29.08.2022r.                           

godz. 15.00-19.00

1. Prezentacja doczasowych efektów wdrażania LSR w danej 

gminie

2. Koncepcja rozwoju lokalnego obszaru LSR (charakterystyka 

obszaru i jego spójności oraz plan włączenia społeczności lokalnej 

w przygotowanie LSR)

3. Diagnoza obszaru, analiza SWOT

4. Zdiagnozowanie problemów, opracowanie celów,  wskaźników, 

kryteriów

5. Plan komunikacji, procedury ewaluacji i monitoringu wdrażania 

LSR

6. Podsumowanie warsztatów strategicznych

Kruklanki

Kruklanki/ Bibloteka i Ośrodek 

Ośrodek Kultury Gminy 

Kruklanki ul. 22 Lipca 19; 11-

612 Kruklanki 

30.08.2022r.                           

godz. 15.00-19.00

1. Prezentacja doczasowych efektów wdrażania LSR w danej 

gminie

2. Koncepcja rozwoju lokalnego obszaru LSR (charakterystyka 

obszaru i jego spójności oraz plan włączenia społeczności lokalnej 

w przygotowanie LSR)

3. Diagnoza obszaru, analiza SWOT

4. Zdiagnozowanie problemów, opracowanie celów,  wskaźników, 

kryteriów

5. Plan komunikacji, procedury ewaluacji i monitoringu wdrażania 

LSR

6. Podsumowanie warsztatów strategicznych
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7. TAK

8. TAK

9. TAK

10. TAK

… TAK

Giżycko

Wilkasy/ Gminny Ośrodek 

Kultury i Rekreacji w 

Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, 

11-500 Gizycko

31.08.2022r.                           

godz. 15.00-19.00

1. Prezentacja doczasowych efektów wdrażania LSR w danej 

gminie

2. Koncepcja rozwoju lokalnego obszaru LSR (charakterystyka 

obszaru i jego spójności oraz plan włączenia społeczności lokalnej 

w przygotowanie LSR)

3. Diagnoza obszaru, analiza SWOT

4. Zdiagnozowanie problemów, opracowanie celów,  wskaźników, 

kryteriów

5. Plan komunikacji, procedury ewaluacji i monitoringu wdrażania 

LSR

6. Podsumowanie warsztatów strategicznych

Pozezdrze

Pozezdrze/ Gminny Ośrodek 

Kultury w Pozezdrzu ul. 

Wolności4; 11-610 Pozezdrze

05.09.2022r.                           

godz. 15.00-19.00

1. Prezentacja doczasowych efektów wdrażania LSR w danej 

gminie

2. Koncepcja rozwoju lokalnego obszaru LSR (charakterystyka 

obszaru i jego spójności oraz plan włączenia społeczności lokalnej 

w przygotowanie LSR)

3. Diagnoza obszaru, analiza SWOT

4. Zdiagnozowanie problemów, opracowanie celów,  wskaźników, 

kryteriów

5. Plan komunikacji, procedury ewaluacji i monitoringu wdrażania 

LSR

6. Podsumowanie warsztatów strategicznych

Budry

Budry/ Urząd Gminy w 

Budrach, aleja Wojska 

Polskiego 27; 11-606 Budry

07.09.2022r.                           

godz. 15.00-19.00

1. Prezentacja doczasowych efektów wdrażania LSR w danej 

gminie

2. Koncepcja rozwoju lokalnego obszaru LSR (charakterystyka 

obszaru i jego spójności oraz plan włączenia społeczności lokalnej 

w przygotowanie LSR)

3. Diagnoza obszaru, analiza SWOT

4. Zdiagnozowanie problemów, opracowanie celów,  wskaźników, 

kryteriów

5. Plan komunikacji, procedury ewaluacji i monitoringu wdrażania 

LSR

6. Podsumowanie warsztatów strategicznych

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

8 - 2 0 2 2
Ogonki

1 6 - 0
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