
 

 

 

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: 

O spotkaniach poświęconych w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów lokalnej strateg ii rozwoju LGD planuje 
poinformować za pomocą ogłoszeń: w biurze, na stronie internetowej: www.buduj.eu, na fb Lokalnej Grupy Działania, na tablicach ogłoszeń JST 
objętych lokalną strategią rozwoju oraz na stronach internetowych gmin na co najmniej tydzień przed planowanym przedsięwzięciem 
Dodatkowo informacje o spotkaniach zostaną rozesłane za pomocą newslettera Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM". 

2. Harmonogram  

  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 

1. Będków 
Urząd Gminy w Będkowie, 
ul. Parkowa 3,  
97-319 Będków 

08.08.2022,  
godz. 09:00-12:00 

NIE 

1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i celu spotkania. 
Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań. 
2. Prezentacja stowarzyszenia, obszaru i celów działalności. 
3. Prezentacja złożenia okresu programowania PROW 2023-
2027, w tym RLKS 
a) priorytety, które będą wspierane 
b) lista zakresów, które będą podlegać wsparciu w nowej 
perspektywie  
c) zasady finansowania projektów, formy wsparcia.,   
4. Diagnoza obszaru i analiza SWOT 
5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz wypracowanie 
propozycji celów - planowane działania i rezultaty 
6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi.  
7. Konsultacje indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i 
propozycji do LSR.  
8. Zakończenie spotkania  



 

 

 

2. Budziszewice 

Sala konferencyjna przy UG 
w Budziszewicach,  
ul. J.CH.Paska 66A,  
97-212 Budziszewice 

08.08.2022, 
godz.16:00-19:00 

NIE 

1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i celu spotkania. 
Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań.2. Prezentacja 
stowarzyszenia, obszaru i celów działalności.3. Prezentacja 
złożenia okresu programowania PROW 2023-2027, w tym 
RLKSa) priorytety, które będą wspieraneb) lista zakresów, które 
będą podlegać wsparciu w nowej perspektywie c) zasady 
finansowania projektów, formy wsparcia.,  4. Diagnoza obszaru i 
analiza SWOT5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz 
wypracowanie propozycji celów - planowane działania i 
rezultaty6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi. 7. Konsultacje 
indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i propozycji do LSR. 
8. Zakończenie spotkania  

3. Czarnocin 
Urząd Gminy w Czarnocinie, 
ul. Główna 142,  
97-318 Czarnocin 

09.08.2022, 
 godz. 09:00-12:00 

NIE 

1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i celu spotkania. 
Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań. 
2. Prezentacja stowarzyszenia, obszaru i celów działalności. 
3. Prezentacja złożenia okresu programowania PROW 2023-
2027, w tym RLKS 
a) priorytety, które będą wspierane 
b) lista zakresów, które będą podlegać wsparciu w nowej 
perspektywie  
c) zasady finansowania projektów, formy wsparcia.,   
4. Diagnoza obszaru i analiza SWOT 
5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz wypracowanie 
propozycji celów - planowane działania i rezultaty 
6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi.  
7. Konsultacje indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i 
propozycji do LSR.  
8. Zakończenie spotkania  



 

 

 

4. Dobryszyce 
Urząd Gminy Dobryszyce  
ul. Wolności 8,  
97-505 Dobryszyce 

22.07.2022,  
godz. 16:00-19:00 

NIE 

1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i celu spotkania. 
Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań.2. Prezentacja 
stowarzyszenia, obszaru i celów działalności.3. Prezentacja 
złożenia okresu programowania PROW 2023-2027, w tym 
RLKSa) priorytety, które będą wspieraneb) lista zakresów, które 
będą podlegać wsparciu w nowej perspektywie c) zasady 
finansowania projektów, formy wsparcia.,  4. Diagnoza obszaru i 
analiza SWOT5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz 
wypracowanie propozycji celów - planowane działania i 
rezultaty6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi. 7. Konsultacje 
indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i propozycji do LSR. 
8. Zakończenie spotkania  

5. Gomunice 

Urząd Gminy w 
Gomunicach, 
 ul. Armii Krajowej 30,  
97-545 Gomunice 

22.07.2022,  
godz. 13:00-15:00 

NIE 

1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i celu spotkania. 
Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań. 
2. Prezentacja stowarzyszenia, obszaru i celów działalności. 
3. Prezentacja złożenia okresu programowania PROW 2023-
2027, w tym RLKS 
a) priorytety, które będą wspierane 
b) lista zakresów, które będą podlegać wsparciu w nowej 
perspektywie  
c) zasady finansowania projektów, formy wsparcia.,   
4. Diagnoza obszaru i analiza SWOT 
5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz wypracowanie 
propozycji celów - planowane działania i rezultaty 
6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi.  
7. Konsultacje indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i 
propozycji do LSR.  
8. Zakończenie spotkania  



 

 

 

6. Gorzkowice 

Urząd Gminy Gorzkowice, 
ul. Szkolna 3, 
97-350 Gorzkowice  
 

25.07.2022,  
godz. 09:00-12:00 

NIE 

1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i celu spotkania. 
Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań.2. Prezentacja 
stowarzyszenia, obszaru i celów działalności.3. Prezentacja 
złożenia okresu programowania PROW 2023-2027, w tym 
RLKSa) priorytety, które będą wspieraneb) lista zakresów, które 
będą podlegać wsparciu w nowej perspektywie c) zasady 
finansowania projektów, formy wsparcia.,  4. Diagnoza obszaru i 
analiza SWOT5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz 
wypracowanie propozycji celów - planowane działania i 
rezultaty6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi. 7. Konsultacje 
indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i propozycji do LSR. 
8. Zakończenie spotkania  

7. Grabica 

Gminne Centrum Kultury 
w Grabicy,   
Grabica 66       
97-306 Grabica 

26.07.2022,  
godz. 13:00-15:00 

NIE 

1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i celu spotkania. 
Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań. 
2. Prezentacja stowarzyszenia, obszaru i celów działalności. 
3. Prezentacja złożenia okresu programowania PROW 2023-
2027, w tym RLKS 
a) priorytety, które będą wspierane 
b) lista zakresów, które będą podlegać wsparciu w nowej 
perspektywie  
c) zasady finansowania projektów, formy wsparcia.,   
4. Diagnoza obszaru i analiza SWOT 
5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz wypracowanie 
propozycji celów - planowane działania i rezultaty 
6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi.  
7. Konsultacje indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i 
propozycji do LSR.  
8. Zakończenie spotkania  



 

 

 

8. Kamieńsk 

Dom Ludowy im. K.Tazbira 
w Kamieńsku, 
 ul. Konopnickiej,  
97-360 Kamieńsk 

25.07.2022, 
 godz. 13:00-15:00 

NIE 

1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i celu spotkania. 
Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań.2. Prezentacja 
stowarzyszenia, obszaru i celów działalności.3. Prezentacja 
złożenia okresu programowania PROW 2023-2027, w tym 
RLKSa) priorytety, które będą wspieraneb) lista zakresów, które 
będą podlegać wsparciu w nowej perspektywie c) zasady 
finansowania projektów, formy wsparcia.,  4. Diagnoza obszaru i 
analiza SWOT5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz 
wypracowanie propozycji celów - planowane działania i 
rezultaty6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi. 7. Konsultacje 
indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i propozycji do LSR. 
8. Zakończenie spotkania  

9. Kodrąb 

Gminny Ośrodek Kultury  
w Kodrębie,  
ul. Niepodległości 9a,  
97-512 Kodrąb 

22.07.2022,  
godz. 09:00-12:00 

NIE 

1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i celu spotkania. 
Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań. 
2. Prezentacja stowarzyszenia, obszaru i celów działalności. 
3. Prezentacja złożenia okresu programowania PROW 2023-
2027, w tym RLKS 
a) priorytety, które będą wspierane 
b) lista zakresów, które będą podlegać wsparciu w nowej 
perspektywie  
c) zasady finansowania projektów, formy wsparcia.,   
4. Diagnoza obszaru i analiza SWOT 
5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz wypracowanie 
propozycji celów - planowane działania i rezultaty 
6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi.  
7. Konsultacje indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i 
propozycji do LSR.  
8. Zakończenie spotkania  



 

 

 

10. Ksawerów 

Gminny Dom Kultury z 
Biblioteką w Ksawerowie,  
ul. Jana Pawła II 1,  
95-054 Ksawerów  

12.08.2022,  
godz. 09:00-12:00 

NIE 

1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i celu spotkania. 
Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań.2. Prezentacja 
stowarzyszenia, obszaru i celów działalności.3. Prezentacja 
złożenia okresu programowania PROW 2023-2027, w tym 
RLKSa) priorytety, które będą wspieraneb) lista zakresów, które 
będą podlegać wsparciu w nowej perspektywie c) zasady 
finansowania projektów, formy wsparcia.,  4. Diagnoza obszaru i 
analiza SWOT5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz 
wypracowanie propozycji celów - planowane działania i 
rezultaty6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi. 7. Konsultacje 
indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i propozycji do LSR. 
8. Zakończenie spotkania  

11. 
Łęki 
Szlacheckie 

Urząd Gminy w Łękach 
Szlacheckich, 
 Łęki Szlacheckie 13,  
97-352 Łęki Szlacheckie 

15.07.2022,  
godz. 16:00-19:00 

NIE 

1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i celu spotkania. 
Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań. 
2. Prezentacja stowarzyszenia, obszaru i celów działalności. 
3. Prezentacja złożenia okresu programowania PROW 2023-
2027, w tym RLKS 
a) priorytety, które będą wspierane 
b) lista zakresów, które będą podlegać wsparciu w nowej 
perspektywie  
c) zasady finansowania projektów, formy wsparcia.,   
4. Diagnoza obszaru i analiza SWOT 
5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz wypracowanie 
propozycji celów - planowane działania i rezultaty 
6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi.  
7. Konsultacje indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i 
propozycji do LSR.  
8. Zakończenie spotkania  



 

 

 

12. Masłowice 

Gminna Biblioteka 
Publiczna,  
Strzelce Małe 33,  
97-515 Masłowice  

15.07.2022,  
godz. 09:00-12:00 

NIE 

1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i celu spotkania. 
Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań.2. Prezentacja 
stowarzyszenia, obszaru i celów działalności.3. Prezentacja 
złożenia okresu programowania PROW 2023-2027, w tym 
RLKSa) priorytety, które będą wspieraneb) lista zakresów, które 
będą podlegać wsparciu w nowej perspektywie c) zasady 
finansowania projektów, formy wsparcia.,  4. Diagnoza obszaru i 
analiza SWOT5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz 
wypracowanie propozycji celów - planowane działania i 
rezultaty6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi. 7. Konsultacje 
indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i propozycji do LSR. 
8. Zakończenie spotkania  

13. Moszczenica 

Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu im. Jana Justyny 
 w Moszczenicy 
ul. 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości 2 
97-310 Moszczenica 

26.07.2022,  
godz. 16:00-19:00 

NIE 

1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i celu spotkania. 
Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań. 
2. Prezentacja stowarzyszenia, obszaru i celów działalności. 
3. Prezentacja złożenia okresu programowania PROW 2023-
2027, w tym RLKS 
a) priorytety, które będą wspierane 
b) lista zakresów, które będą podlegać wsparciu w nowej 
perspektywie  
c) zasady finansowania projektów, formy wsparcia.,   
4. Diagnoza obszaru i analiza SWOT 
5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz wypracowanie 
propozycji celów - planowane działania i rezultaty 
6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi.  
7. Konsultacje indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i 
propozycji do LSR.  
8. Zakończenie spotkania  



 

 

 

14. Pabianice 
Urząd Gminy Pabianice 
ul. Torowa 21, 
 95-200 Pabianice 

12.08.2022, 
 godz. 13:00-15:00 

NIE 

1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i celu spotkania. 
Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań.2. Prezentacja 
stowarzyszenia, obszaru i celów działalności.3. Prezentacja 
złożenia okresu programowania PROW 2023-2027, w tym 
RLKSa) priorytety, które będą wspieraneb) lista zakresów, które 
będą podlegać wsparciu w nowej perspektywie c) zasady 
finansowania projektów, formy wsparcia.,  4. Diagnoza obszaru i 
analiza SWOT5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz 
wypracowanie propozycji celów - planowane działania i 
rezultaty6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi. 7. Konsultacje 
indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i propozycji do LSR. 
8. Zakończenie spotkania  

15. Ręczno 
Sala Wspólny Dom, Ręczno  
ul. Piotrkowska 5,  
97-510 Ręczno 

15.07.2022, 
godz.13:00-15:00 

NIE 

1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i celu spotkania. 
Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań. 
2. Prezentacja stowarzyszenia, obszaru i celów działalności. 
3. Prezentacja złożenia okresu programowania PROW 2023-
2027, w tym RLKS 
a) priorytety, które będą wspierane 
b) lista zakresów, które będą podlegać wsparciu w nowej 
perspektywie  
c) zasady finansowania projektów, formy wsparcia.,   
4. Diagnoza obszaru i analiza SWOT 
5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz wypracowanie 
propozycji celów - planowane działania i rezultaty 
6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi.  
7. Konsultacje indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i 
propozycji do LSR.  
8. Zakończenie spotkania  



 

 

 

16. Rozprza 

Gminne Centrum Kultury  
w Rozprzy,  
ul. Kościuszki 6,  
97-340 Rozprza 

25.07.2022, 
godz.16:00-19:00 

NIE 

1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i celu spotkania. 
Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań.2. Prezentacja 
stowarzyszenia, obszaru i celów działalności.3. Prezentacja 
złożenia okresu programowania PROW 2023-2027, w tym 
RLKSa) priorytety, które będą wspieraneb) lista zakresów, które 
będą podlegać wsparciu w nowej perspektywie c) zasady 
finansowania projektów, formy wsparcia.,  4. Diagnoza obszaru i 
analiza SWOT5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz 
wypracowanie propozycji celów - planowane działania i 
rezultaty6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi. 7. Konsultacje 
indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i propozycji do LSR. 
8. Zakończenie spotkania  

17. Rzgów 
Urząd Miasta w Rzgowie, 
Plac 500-lecia 22,  
95-030 Rzgów 

09.08.2022,  
godz. 16:00-19:00 

NIE 

1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i celu spotkania. 
Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań. 
2. Prezentacja stowarzyszenia, obszaru i celów działalności. 
3. Prezentacja złożenia okresu programowania PROW 2023-
2027, w tym RLKS 
a) priorytety, które będą wspierane 
b) lista zakresów, które będą podlegać wsparciu w nowej 
perspektywie  
c) zasady finansowania projektów, formy wsparcia.,   
4. Diagnoza obszaru i analiza SWOT 
5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz wypracowanie 
propozycji celów - planowane działania i rezultaty 
6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi.  
7. Konsultacje indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i 
propozycji do LSR.  
8. Zakończenie spotkania  



 

 

 

18. Tuszyn 

Miejskie Centrum Kultury 
w Tuszynie,  
ul. Noworzgowska 20 A,  
95-080 Tuszyn 

09.08.2022, 
godz.13:00-15:00 

NIE 

1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i celu spotkania. 
Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań.2. Prezentacja 
stowarzyszenia, obszaru i celów działalności.3. Prezentacja 
złożenia okresu programowania PROW 2023-2027, w tym 
RLKSa) priorytety, które będą wspieraneb) lista zakresów, które 
będą podlegać wsparciu w nowej perspektywie c) zasady 
finansowania projektów, formy wsparcia.,  4. Diagnoza obszaru i 
analiza SWOT5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz 
wypracowanie propozycji celów - planowane działania i 
rezultaty6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi. 7. Konsultacje 
indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i propozycji do LSR. 
8. Zakończenie spotkania  

19. Ujazd 

Gminny Ośrodek Kultury  
w Ujeździe, Osiedle 
Niewiadów 43,  
97-225 Ujazd 

08.08.2022,  
godz. 13:00-15:00 

NIE 

1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i celu spotkania. 
Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań. 
2. Prezentacja stowarzyszenia, obszaru i celów działalności. 
3. Prezentacja złożenia okresu programowania PROW 2023-
2027, w tym RLKS 
a) priorytety, które będą wspierane 
b) lista zakresów, które będą podlegać wsparciu w nowej 
perspektywie  
c) zasady finansowania projektów, formy wsparcia.,   
4. Diagnoza obszaru i analiza SWOT 
5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz wypracowanie 
propozycji celów - planowane działania i rezultaty 
6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi.  
7. Konsultacje indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i 
propozycji do LSR.  
8. Zakończenie spotkania  



 

 

 

20. 
Wola 
Krzysztoporska 

Gminny Ośrodek Kultury 
 w Woli Krzysztoporskiej 
ul. Południowa 2,  
97-371 Wola 
Krzysztoporska 

26.07.2022, 
godz.09:00-12:00 

NIE 

1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i celu spotkania. 
Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań.2. Prezentacja 
stowarzyszenia, obszaru i celów działalności.3. Prezentacja 
złożenia okresu programowania PROW 2023-2027, w tym 
RLKSa) priorytety, które będą wspieraneb) lista zakresów, które 
będą podlegać wsparciu w nowej perspektywie c) zasady 
finansowania projektów, formy wsparcia.,  4. Diagnoza obszaru i 
analiza SWOT5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz 
wypracowanie propozycji celów - planowane działania i 
rezultaty6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi. 7. Konsultacje 
indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i propozycji do LSR. 
8. Zakończenie spotkania  

 

 


