
1.

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 

Aby włączyć społeczność lokalną w proces tworzenia LSR, LGD Zielone Mosty Narwi zorganizuje cykl spotkań konsultacyjnych poświęconych w szczególności analizie

potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnoszących się do

planowanych działań. Zaplanowano organizację jednego spotkania na terenie każdej z gmin przygotowujących LSR – łącznie 10 spotkań. Planowane terminy, miejsca oraz

program spotkań zostały określone w Harmonogramie. Informacje dotyczące spotkań konsultacyjnych zostaną również zamieszczone na stronie internetowej

zielonemostynarwi.pl. Ponadto zostaną zamieszczone na plakacie informacyjnym wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD. Informacje o planowanych spotkaniach

zostaną także wysłane do Gmin uczestniczących w procesie przygotowywania nowej LSR z prośbą o zamieszczenie w/w informacji na stronach internetowych i tablicach

ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast. Informacje na temat spotkań oraz procesu przygotowywania LSR będzie można uzyskać również w Biurze LGD, które znajduje się w

Pokrzywnicy (al. Jana Pawła II, 06-121 Pokrzywnica). W miarę potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, instytucje, organizacje zainteresowane tworzeniem nowej LSR,

możliwe będzie zastosowanie innych form poinformowania o planowanych spotkaniach (np. kontakt telefoniczny z członkami LGD, ulotki).                                                                                                                                                                                                                             

Gzy

Świetlica Wiejska w 

Gzach

Gzy 8                  

06-126 Gzy       

sala konferencyjna

27.06.2022r. godz.11.00-14.30 NIE

1.	Przywitanie uczestników, przedstawienie się 

moderatora;

2.	Wprowadzenie do spotkania – informacja o realizacji 

LSR na terenie gminy;

3.	Wprowadzenie do tematu diagnoza lokalnego 

potencjału;

4.	Wypełnienie przez uczestników mini ankietki dotyczącej 

identyfikacji lokalnego potencjału;

5.	Wprowadzenie do tematu oczekiwania mieszkańców i 

podmiotów obszaru w kontekście celów planowanych w 

nowej LSR.

6.	Wypełnienie przez uczestników mini ankietki dotyczącej 

oczekiwań, proponowanych przedsięwzięć i celów;

7.	W kontekście pytań w ankietkach, na które uczestnicy 

spotkania odpowiadali zostanie przeprowadzona dyskusja 

moderowana ukierunkowana na główna elementy 

diagnozy, kluczowe problemy i ich przyczyny oraz 

sposoby eliminowania przyczyn w kontekście 

definiowanych celów przedsięwzięć i wskaźników.

8.	Zakończenie spotkania i podziękowanie uczestnikom za 

aktywny udział i zaproszenie do dalszej współpracy przy 

budowie LSR. 

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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2. Świercze

Urząd Gminy 

Świercze

ul. Pułtuska 47

06-150 Świercze  

sala konferencyjna

27.06.2022r. godz. 16.00-19.30 NIE

1.	Przywitanie uczestników, przedstawienie się 

moderatora;

2.	Wprowadzenie do spotkania – informacja o realizacji 

LSR na terenie gminy;

3.	Wprowadzenie do tematu diagnoza lokalnego 

potencjału;

4.	Wypełnienie przez uczestników mini ankietki dotyczącej 

identyfikacji lokalnego potencjału;

5.	Wprowadzenie do tematu oczekiwania mieszkańców i 

podmiotów obszaru w kontekście celów planowanych w 

nowej LSR.

6.	Wypełnienie przez uczestników mini ankietki dotyczącej 

oczekiwań, proponowanych przedsięwzięć i celów;

7.	W kontekście pytań w ankietkach, na które uczestnicy 

spotkania odpowiadali zostanie przeprowadzona dyskusja 

moderowana ukierunkowana na główna elementy 

diagnozy, kluczowe problemy i ich przyczyny oraz 

sposoby eliminowania przyczyn w kontekście 

definiowanych celów przedsięwzięć i wskaźników.

8.	Zakończenie spotkania i podziękowanie uczestnikom za 

aktywny udział i zaproszenie do dalszej współpracy przy 

budowie LSR. 
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3. Winnica

Urząd Gminy 

Winnica                

ul. Pułtuska 25           

06-120 Winnica  

sala konferencyjna

28.06.2022r. godz. 11.00-14.30 NIE

1.	Przywitanie uczestników, przedstawienie się 

moderatora;

2.	Wprowadzenie do spotkania – informacja o realizacji 

LSR na terenie gminy;

3.	Wprowadzenie do tematu diagnoza lokalnego 

potencjału;

4.	Wypełnienie przez uczestników mini ankietki dotyczącej 

identyfikacji lokalnego potencjału;

5.	Wprowadzenie do tematu oczekiwania mieszkańców i 

podmiotów obszaru w kontekście celów planowanych w 

nowej LSR.

6.	Wypełnienie przez uczestników mini ankietki dotyczącej 

oczekiwań, proponowanych przedsięwzięć i celów;

7.	W kontekście pytań w ankietkach, na które uczestnicy 

spotkania odpowiadali zostanie przeprowadzona dyskusja 

moderowana ukierunkowana na główna elementy 

diagnozy, kluczowe problemy i ich przyczyny oraz 

sposoby eliminowania przyczyn w kontekście 

definiowanych celów przedsięwzięć i wskaźników.

8.	Zakończenie spotkania i podziękowanie uczestnikom za 

aktywny udział i zaproszenie do dalszej współpracy przy 

budowie LSR. 
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4. Nasielsk

Urząd Miejski w 

Nasielsku 

ul.Elektronowa 3 

05-190 Nasielsk  

sala konferencyjna

28.06.2022r. godz. 16.00-19.30                    NIE

1.	Przywitanie uczestników, przedstawienie się 

moderatora;

2.	Wprowadzenie do spotkania – informacja o realizacji 

LSR na terenie gminy;

3.	Wprowadzenie do tematu diagnoza lokalnego 

potencjału;

4.	Wypełnienie przez uczestników mini ankietki dotyczącej 

identyfikacji lokalnego potencjału;

5.	Wprowadzenie do tematu oczekiwania mieszkańców i 

podmiotów obszaru w kontekście celów planowanych w 

nowej LSR.

6.	Wypełnienie przez uczestników mini ankietki dotyczącej 

oczekiwań, proponowanych przedsięwzięć i celów;

7.	W kontekście pytań w ankietkach, na które uczestnicy 

spotkania odpowiadali zostanie przeprowadzona dyskusja 

moderowana ukierunkowana na główna elementy 

diagnozy, kluczowe problemy i ich przyczyny oraz 

sposoby eliminowania przyczyn w kontekście 

definiowanych celów przedsięwzięć i wskaźników.

8.	Zakończenie spotkania i podziękowanie uczestnikom za 

aktywny udział i zaproszenie do dalszej współpracy przy 

budowie LSR. 
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5. Obryte

Strażnica OSP

Obryte 102

07-215 Obryte  
29.06.2022r. godz.11.00-14.30 NIE

1.	Przywitanie uczestników, przedstawienie się 

moderatora;

2.	Wprowadzenie do spotkania – informacja o realizacji 

LSR na terenie gminy;

3.	Wprowadzenie do tematu diagnoza lokalnego 

potencjału;

4.	Wypełnienie przez uczestników mini ankietki dotyczącej 

identyfikacji lokalnego potencjału;

5.	Wprowadzenie do tematu oczekiwania mieszkańców i 

podmiotów obszaru w kontekście celów planowanych w 

nowej LSR.

6.	Wypełnienie przez uczestników mini ankietki dotyczącej 

oczekiwań, proponowanych przedsięwzięć i celów;

7.	W kontekście pytań w ankietkach, na które uczestnicy 

spotkania odpowiadali zostanie przeprowadzona dyskusja 

moderowana ukierunkowana na główna elementy 

diagnozy, kluczowe problemy i ich przyczyny oraz 

sposoby eliminowania przyczyn w kontekście 

definiowanych celów przedsięwzięć i wskaźników.

8.	Zakończenie spotkania i podziękowanie uczestnikom za 

aktywny udział i zaproszenie do dalszej współpracy przy 

budowie LSR. 
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6. Pokrzywnica

OSP w Pokrzywnicy

ul. Pułtuska 2

06-121 Pokrzywnicy 

sala I piętro

29.06.2022r. godz. 16.00-19.30 NIE

1.	Przywitanie uczestników, przedstawienie się 

moderatora;

2.	Wprowadzenie do spotkania – informacja o realizacji 

LSR na terenie gminy;

3.	Wprowadzenie do tematu diagnoza lokalnego 

potencjału;

4.	Wypełnienie przez uczestników mini ankietki dotyczącej 

identyfikacji lokalnego potencjału;

5.	Wprowadzenie do tematu oczekiwania mieszkańców i 

podmiotów obszaru w kontekście celów planowanych w 

nowej LSR.

6.	Wypełnienie przez uczestników mini ankietki dotyczącej 

oczekiwań, proponowanych przedsięwzięć i celów;

7.	W kontekście pytań w ankietkach, na które uczestnicy 

spotkania odpowiadali zostanie przeprowadzona dyskusja 

moderowana ukierunkowana na główna elementy 

diagnozy, kluczowe problemy i ich przyczyny oraz 

sposoby eliminowania przyczyn w kontekście 

definiowanych celów przedsięwzięć i wskaźników.

8.	Zakończenie spotkania i podziękowanie uczestnikom za 

aktywny udział i zaproszenie do dalszej współpracy przy 

budowie LSR. 
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7. Zatory

Urząd Gminy Zatory                    

ul. Jana Pawła II 106

07-217 Zatory       

sala konferencyjna

30.06.2022r. godz.11.00-14.30 NIE

1.	Przywitanie uczestników, przedstawienie się 

moderatora;

2.	Wprowadzenie do spotkania – informacja o realizacji 

LSR na terenie gminy;

3.	Wprowadzenie do tematu diagnoza lokalnego 

potencjału;

4.	Wypełnienie przez uczestników mini ankietki dotyczącej 

identyfikacji lokalnego potencjału;

5.	Wprowadzenie do tematu oczekiwania mieszkańców i 

podmiotów obszaru w kontekście celów planowanych w 

nowej LSR.

6.	Wypełnienie przez uczestników mini ankietki dotyczącej 

oczekiwań, proponowanych przedsięwzięć i celów;

7.	W kontekście pytań w ankietkach, na które uczestnicy 

spotkania odpowiadali zostanie przeprowadzona dyskusja 

moderowana ukierunkowana na główna elementy 

diagnozy, kluczowe problemy i ich przyczyny oraz 

sposoby eliminowania przyczyn w kontekście 

definiowanych celów przedsięwzięć i wskaźników.

8.	Zakończenie spotkania i podziękowanie uczestnikom za 

aktywny udział i zaproszenie do dalszej współpracy przy 

budowie LSR. 
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8. Pułtusk

Urząd Miejski w 

Pułtusku

ul. Rynek 41

06-100 Pułtusk   sala 

konferencyjna

30.06.2022r. godz .16.00-19.30                      NIE

1.	Przywitanie uczestników, przedstawienie się 

moderatora;

2.	Wprowadzenie do spotkania – informacja o realizacji 

LSR na terenie gminy;

3.	Wprowadzenie do tematu diagnoza lokalnego 

potencjału;

4.	Wypełnienie przez uczestników mini ankietki dotyczącej 

identyfikacji lokalnego potencjału;

5.	Wprowadzenie do tematu oczekiwania mieszkańców i 

podmiotów obszaru w kontekście celów planowanych w 

nowej LSR.

6.	Wypełnienie przez uczestników mini ankietki dotyczącej 

oczekiwań, proponowanych przedsięwzięć i celów;

7.	W kontekście pytań w ankietkach, na które uczestnicy 

spotkania odpowiadali zostanie przeprowadzona dyskusja 

moderowana ukierunkowana na główna elementy 

diagnozy, kluczowe problemy i ich przyczyny oraz 

sposoby eliminowania przyczyn w kontekście 

definiowanych celów przedsięwzięć i wskaźników.

8.	Zakończenie spotkania i podziękowanie uczestnikom za 

aktywny udział i zaproszenie do dalszej współpracy przy 

budowie LSR. 
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9. Rząśnik

Urząd Gminy 

Rząśnik                

ul. Jesionowa 3

07-205 Rząśnik  

sala konferencyjna

04.07.2022r. godz. 11.00-14.30 NIE

1.	Przywitanie uczestników, przedstawienie się 

moderatora;

2.	Wprowadzenie do spotkania – informacja o realizacji 

LSR na terenie gminy;

3.	Wprowadzenie do tematu diagnoza lokalnego 

potencjału;

4.	Wypełnienie przez uczestników mini ankietki dotyczącej 

identyfikacji lokalnego potencjału;

5.	Wprowadzenie do tematu oczekiwania mieszkańców i 

podmiotów obszaru w kontekście celów planowanych w 

nowej LSR.

6.	Wypełnienie przez uczestników mini ankietki dotyczącej 

oczekiwań, proponowanych przedsięwzięć i celów;

7.	W kontekście pytań w ankietkach, na które uczestnicy 

spotkania odpowiadali zostanie przeprowadzona dyskusja 

moderowana ukierunkowana na główna elementy 

diagnozy, kluczowe problemy i ich przyczyny oraz 

sposoby eliminowania przyczyn w kontekście 

definiowanych celów przedsięwzięć i wskaźników.

8.	Zakończenie spotkania i podziękowanie uczestnikom za 

aktywny udział i zaproszenie do dalszej współpracy przy 

budowie LSR. 
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

(…)

Pokrzywnica
2 2 - 2

podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

0 6 - 2 0 2

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

Wyszków

Urząd Miejski w 

Wyszkowie             

Aleja Róż  2       

07-200 Wyszków              

sala konferencyjna

04.07.2022r. godz. 16.00-19.30 NIE

1.	Przywitanie uczestników, przedstawienie się 

moderatora;

2.	Wprowadzenie do spotkania – informacja o realizacji 

LSR na terenie gminy;

3.	Wprowadzenie do tematu diagnoza lokalnego 

potencjału;

4.	Wypełnienie przez uczestników mini ankietki dotyczącej 

identyfikacji lokalnego potencjału;

5.	Wprowadzenie do tematu oczekiwania mieszkańców i 

podmiotów obszaru w kontekście celów planowanych w 

nowej LSR.

6.	Wypełnienie przez uczestników mini ankietki dotyczącej 

oczekiwań, proponowanych przedsięwzięć i celów;

7.	W kontekście pytań w ankietkach, na które uczestnicy 

spotkania odpowiadali zostanie przeprowadzona dyskusja 

moderowana ukierunkowana na główna elementy 

diagnozy, kluczowe problemy i ich przyczyny oraz 

sposoby eliminowania przyczyn w kontekście 

definiowanych celów przedsięwzięć i wskaźników.

8.	Zakończenie spotkania i podziękowanie uczestnikom za 

aktywny udział i zaproszenie do dalszej współpracy przy 

budowie LSR. 
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