
Spotkanie odbyło się 

z wykorzystaniem 

środków komunikacji 

elektronicznej 

[TAK / NIE]
4

1. NIE

2. NIE

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

Informacje o spotkaniach zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem opublikowane na stronie internetowej LGD www.kaszubskadroga.pl, stronach gmin członków, wywieszone 

zostaną plakaty w siedzibach tych urzędów oraz w miejscach ogólnodostępnych w poszczególnych gminach takich jak tablice ogłoszeń.

Nazwa Gminy 
Miejscowość / Miejsce 

spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z 

godzinami spotkania
Program spotkania

1 2 3 5

Linia

Linia, Gminny Dom Kultury w 

Lini ul. Turystyczna 3, 84-223 

Kinia I-sze piętro

06-09-2022 r. od godz. 

16:00 do godziny 20:00

przedstawienie instrumentu RLKS, istotnych zagadnień 

planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 i 

zagadnień Programu Fundusze Strukturalne dla 

Pomorza na lata 2021-2027 w zakresie dostępnych 

środków przeznaczonych na realizację LSR,

identyfikacja problemów, potrzeb i potencjału danego 

obszaru gminy, propozycje rozwiązań,

wstępne określenie słabych i mocnych stron, szans i 

zagrożeń (analiza SWOT),                                                                                                                                                                                                                                                                      

Luzino

Luzino ul. Ofiar Stutthofu 39 

84-242 Luzino sala świetlicy 

wiejskiej I-sze pietro

05-09-2022 r. od godz. 

16:00 do godziny 20:00

przedstawienie instrumentu RLKS, istotnych zagadnień 

planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 i 

zagadnień Programu Fundusze Strukturalne dla 

Pomorza na lata 2021-2027 w zakresie dostępnych 

środków przeznaczonych na realizację LSR,

identyfikacja problemów, potrzeb i potencjału danego 

obszaru gminy, propozycje rozwiązań,

wstępne określenie słabych i mocnych stron, szans i 

zagrożeń (analiza SWOT),              
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3. NIE

4. NIE

5. NIE

6.

…

Łęczyce

Łęczyce Urząd Gminy w 

Łęczycach ul. Długa 53 84-218 

Łęczyce, sala posiedzeń

07-09-2022 r. od godz. 

16:00 do godziny 20:00

przedstawienie instrumentu RLKS, istotnych zagadnień 

planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 i 

zagadnień Programu Fundusze Strukturalne dla 

Pomorza na lata 2021-2027 w zakresie dostępnych 

środków przeznaczonych na realizację LSR,

identyfikacja problemów, potrzeb i potencjału danego 

obszaru gminy, propozycje rozwiązań,

wstępne określenie słabych i mocnych stron, szans i 

zagrożeń (analiza SWOT),              

Szemud

Kielno Centrum Muzyczne, ul. 

Oliwska 85 84-208 Kielno, I-

sze piętro

08-09-2022 r. od godz. 

16:00 do godziny 20:00

przedstawienie instrumentu RLKS, istotnych zagadnień 

planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 i 

zagadnień Programu Fundusze Strukturalne dla 

Pomorza na lata 2021-2027 w zakresie dostępnych 

środków przeznaczonych na realizację LSR,

identyfikacja problemów, potrzeb i potencjału danego 

obszaru gminy, propozycje rozwiązań,

wstępne określenie słabych i mocnych stron, szans i 

zagrożeń (analiza SWOT),  

Luzino

Luzino ul. Ofiar Stutthofu 39 

84-242 Luzino sala świetlicy 

wiejskiej I-sze pietro

19-09-2022 r. od godz. 

16:00 do godziny 20:00
przedstawienie celów i działań w ramach strategii

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

6 - 2 0 2 2
Luzino

3 0 - 0
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