
1.

2.

Komprachcice

Komprachcice/Urzą
d Gminy 
Komprachcice, 
Kolejowa 3, 46-070 
Komprachcice

NIE

"- Przedstawienie założeń Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2023-2027, ze szególnym uwzględnieniem działania 
LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) ,                                                                                                                                                                                            
-weryfikacja dotychczasowej analizy SWOT oraz określenie mocnych i 
słabych stron, szans i zagrożeń obszaru gmin Borów Niemodlińskich,                                                                               
- określenie celów strategicznych obszaru gmin Borów NIemodlińskich 
do realizacji w ramach LSR do roku 2027 (+2) - część warsztatowa 
dot. wybranego rozdziału LSR

07.07.2022
godz. 17.00-

19:00

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:

2. Harmonogram 

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań zostanie zamieszczona na stronie internetowej PBN tj. www.boryniemodlinskie.pl.,na stronach gmin
partnerskich oraz na plakatach rozesłanych do gmin. Dodatkowo informacja odsyłająca do strony internetowej i zakładki dedykowanej tworzeniu LSR znajdzie się na
profilach społecznościowcych PBN i gmin partnerskich, w reklamach prasowych i radiowych oraz w korespondecji email zapraszającej do udziału w pracach nad strategią.
Informacja o konsultacjach społecznych ( w wersji tradycyjnej-plakatowej, internetowej - strony www, profile społecznościowe, maile, medialnej- prasa, radio) trafi dzięki
temu do przedstawicieli wszystkich sektorów zainteresowanych realizacją LSR. Podobnie upubliczniać będziemy informacje o miejscu zamieszczenia roboczej wersji
dokumentu. 

Dąbrowa

Dąbrowa/Urząd 
Gminy Dąbrowa, 
Ks. Prof. Sztonyka 
56, 49-120 
Dąbrowa

NIE

"- Przedstawienie założeń Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2023-2027, ze szególnym uwzględnieniem działania 
LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) ,                                                                                                                                                                                            
-weryfikacja dotychczasowej analizy SWOT oraz określenie mocnych i 
słabych stron, szans i zagrożeń obszaru gmin Borów Niemodlińskich,                                                                               
- określenie celów strategicznych obszaru gmin Borów NIemodlińskich 
do realizacji w ramach LSR do roku 2027 (+2) - część warsztatowa 
dot. wybranego rozdziału LSR

12.07.2022
godz. 17.00-

19:00

Nazwa Gminy 
Miejscowość / Miejsce 

spotkania (adres)
Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Spotkanie odbędzie się  z 
wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej 

[TAK / NIE]

Planowany program spotkania

1 2 3 4 5
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3.

4.

5.

6.

Biała

Biała, Centrum 
Społeczno-
Kulturalne, 
Kościuszki 10, 48-
210 Biała

NIE

"- Przedstawienie założeń Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2023-2027, ze szególnym uwzględnieniem działania 
LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) ,                                                                                                                                                                                            
-weryfikacja dotychczasowej analizy SWOT oraz określenie mocnych i 
słabych stron, szans i zagrożeń obszaru gmin Borów Niemodlińskich,                                                                               
- określenie celów strategicznych obszaru gmin Borów NIemodlińskich 
do realizacji w ramach LSR do roku 2027 (+2) - część warsztatowa 
dot. wybranego rozdziału LSR

21.07.2022
godz. 17.00-

19:00

Prószków

Prószków, Ośrodek 
Kultury i Sportu , 
Daszyńskiego 6, 46-
060 Prószków

NIE

"- Przedstawienie założeń Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2023-2027, ze szególnym uwzględnieniem działania 
LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) ,                                                                                                                                                                                            
-weryfikacja dotychczasowej analizy SWOT oraz określenie mocnych i 
słabych stron, szans i zagrożeń obszaru gmin Borów Niemodlińskich,                                                                               
- określenie celów strategicznych obszaru gmin Borów NIemodlińskich 
do realizacji w ramach LSR do roku 2027 (+2) - część warsztatowa 
dot. wybranego rozdziału LSR

14.07.2022
godz. 17.00-

19:00

Tułowice

Tułowice, sala 
widowiskowa TOK, 
Porcelanowa 6, 49-
130 Tułowice

NIE

"- Przedstawienie założeń Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2023-2027, ze szególnym uwzględnieniem działania 
LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) ,                                                                                                                                                                                            
-weryfikacja dotychczasowej analizy SWOT oraz określenie mocnych i 
słabych stron, szans i zagrożeń obszaru gmin Borów Niemodlińskich,                                                                               
- określenie celów strategicznych obszaru gmin Borów NIemodlińskich 
do realizacji w ramach LSR do roku 2027 (+2) - część warsztatowa 
dot. wybranego rozdziału LSR

19.07.2022
godz. 17.00-

19:00

Niemodlin

Niemodlin, 
Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich, 
Rynek 52, 49-100 
Niemodlin

NIE

"- Przedstawienie założeń Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2023-2027, ze szególnym uwzględnieniem działania 
LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) ,                                                                                                                                                                                            
-weryfikacja dotychczasowej analizy SWOT oraz określenie mocnych i 
słabych stron, szans i zagrożeń obszaru gmin Borów Niemodlińskich,                                                                               
- określenie celów strategicznych obszaru gmin Borów NIemodlińskich 
do realizacji w ramach LSR do roku 2027 (+2) - część warsztatowa 
dot. wybranego rozdziału LSR

05.07.2022
godz. 17.00-

19:00
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7.

8.

podpis  osoby  / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

0 4 - 2 0 2
miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

Niemodlin
2 7 - 2

Łambinowice

Łambinowice, 
Urząd Gminy 
Łambinowice, ul. 
Zawadzkiego 29; 48-
316 Łambinowice

NIE

"- Przedstawienie założeń Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2023-2027, ze szególnym uwzględnieniem działania 
LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) ,                                                                                                                                                                                            
-weryfikacja dotychczasowej analizy SWOT oraz określenie mocnych i 
słabych stron, szans i zagrożeń obszaru gmin Borów Niemodlińskich,                                                                               
- określenie celów strategicznych obszaru gmin Borów NIemodlińskich 
do realizacji w ramach LSR do roku 2027 (+2) - część warsztatowa 
dot. wybranego rozdziału LSR

04.08.2022
godz. 17.00-

19:00

Strzeleczki

Strzeleczki, 
Ośrodek Kultury w 
Strzeleczkach,ul. 
Rynek 4
47-364 Strzeleczki

NIE

"- Przedstawienie założeń Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2023-2027, ze szególnym uwzględnieniem działania 
LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) ,                                                                                                                                                                                            
-weryfikacja dotychczasowej analizy SWOT oraz określenie mocnych i 
słabych stron, szans i zagrożeń obszaru gmin Borów Niemodlińskich,                                                                               
- określenie celów strategicznych obszaru gmin Borów NIemodlińskich 
do realizacji w ramach LSR do roku 2027 (+2) - część warsztatowa 
dot. wybranego rozdziału LSR

02.08.2022
godz. 17.00-

19:00
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