
 

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 konsultacjach społecznych związanych z przygotowaniem strategii rozwoju w ramach, w tym w szczególności poświęcone analizie mocnych stron i słabych stron szans i zagrożeń obszaru lokalnej 
grupy działania  oraz wypracowaniu celów, zostanie rozpowszechniana za pośrednictwem strony www.partnerstwowrozwoju.pl, lokalnych portali internetowych (www.kamienskie.info), stronach internetowych 
partnerskich gmin. Zawiadomienia o konsultacjach zostaną ponadto przesłane drogą elektroniczną do członków LGD oraz lokalnych liderów obszaru LGD. Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostaną  
przedstawiciele instytucji publicznych, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. Na potrzeby informowania o konsultacjach, stowarzyszenie przygotuje plakaty 
informacyjne, które zostaną rozdysponowane na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych działaniem oraz na  lokalnych portalach internetowych. 

2. Harmonogram 

  Nazwa Gminy  Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) 
Termin spotkania wraz z 

godzinami spotkania 

Spotkanie odbyło się z 
wykorzystaniem środków 

komunikacji 
elektronicznej  
[TAK / NIE] 

Program spotkania 

  1 2 3 4 5 

1. Wolin 
Wolin,( Dworek)  
ul. Zamkowa 24, 

72-510 Wolin  
 17 X 2022 NIE 

1. Rejestracja uczestników, 2. powitanie, przedstawienie celu i programu 
spotkania. 3.Podsumowanie działalności LGD  "Partnerstwo w Rozwoju" 

zrealizowane projekty PROW 2014-2020, 4. Założenia i kierunki Programu 
zagadnienia 2022-2027 5. Analiza potrzeb rozwojowych  i potencjału 

obszaru LGD a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych 
dotyczących rezultatów, oraz odnośnych planowanych działań. 

Ukierunkowanie na zagadnienia: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i 
klimat, zmiany demograficzne ze szczególnym uwzględnieniem starzenia   
się społeczeństwa oraz wyludnienia się obszaru planowanego do objęcia, 

partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji 
przedsięwzięć i projektów, 6. Podsumowanie, zakończenie spotkania. 

2. Golczewo 

Golczewo  
 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  

w Golczewie 
 ul. Zwycięstwa 12, 72-410 Golczewo 

20 X 2022 NIE jw. 

3. Świerzno 
Świerzno,  

Urząd Gminy w Świerznie,  
ul. Długa 8,72-405 Świerzno 

21 X 2022 NIE jw. 

4. Kamień Pomorski 

Kamień Pomorski                                  
Urząd Miejski w Kamieniu 

Pomorskim 
ul. Stary Rynek 1, 

72-400 Kamień Pomorski 

24 X 2022 NIE jw. 

5. Międzyzdroje 
Międzyzdroje 

 Plac Ratuszowy 1,                                       
72-500 Międzyzdroje 

26 X 2022 NIE jw. 

6. Dziwnów 
Dziwnów 

 Urząd Miejski w Dziwnowie 
ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów 

27 X 2022 NIE jw. 


