
PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI  W TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU WRAZ Z HARMONOGRAMEM SPOTKAŃ. 

Informacje o spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami obszaru LSR, dotyczących w szczególności analizy potrzeb rozwojowych, potencjału obszaru, analizy SWOT i 
wyznaczenia celów strategii w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań w nowo opracowywanej strategii rozwoju, zostaną 

rozpropagowane w sprawdzony i przyjęty przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA sposób. Informacja i zaproszenie wraz z harmonogramem spotkań umieszczona 
zostanie na stronie internetowej stowarzyszenia www.naszakrajna.org. Ponadto informacja o spotkaniach/harmonogram ukaże się również w lokalnej gazecie 

"Wiadomości Krajeńskie" obejmującej swym zasięgiem powiat sępoleński, nakład 4500 sztuk. Informacja do członków stowarzyszenia wysłana zostanie drogą mailową. 
Ponadto partnerzy publiczni z terenu objętego LSR poproszeni zostaną o zamieszczenie informacji o spotkaniach na swoich stronach internetowych. W każdej gminie 

wchodzącej w skład LGD odbędzie się jedno spotkanie konsultacyjne.     

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. 

Sośno 

Sośno/ Gminny Dom Kultury 
ul. Jana Pawła II 1, 89-412 

Sośno 28.09.2022 r. NIE 

1. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA jako Lokalna 
Grupa Działania – dotychczasowa działalność, 
przykłady i efekty zrealizowanych projektów.2. 
Przedstawienie założeń i harmonogramu dalszych 
prac nad LSR (wprowadzenie do zagadnienia, w 
tym możliwe źródła finansowania LSR w nowej 
perspektywie UE 2023-2027).3. Analiza potrzeb 
rozwojowych, potencjału obszaru, analiza słabych i 
mocnych stron, szans i zagrożeń (SWOT).4. 
Wstępne wyznaczenie wymiernych celów 
końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych 
planowanych działań ukierunkowanych między 
innymi na zagadnienia dotyczące: innowacyjności, 
cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian 
demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem 
starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia 
obszaru, partnestwa w realizacji LSR, w 
szczegolności  poprzez wspólną realizację 
przedsięwzięć i projektów, 



2. 

Kamień Krajeński 

Kamień Krajeński, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury, ul. 

Sępoleńska 4, 89-430 
Kamień Krajeński 30.09.2022 r. NIE 

Jak wyżej 

3. 

Więcbork 

Więcbork, Centrum 
Aktywności Seniora, ul. A. 
Mickiewicza 22A, 89-410 

Więcbork 27.09.2022 r. NIE 

Jak wyżej 

4. 

Sępólno Krajeńskie 

Sępólno Krajeńskie, Centrum 
Aktywności Społecznej, ul. 
Jeziorna 6, 89-400 Sępólno 

Krajeńskie 29.09.2022 r. NIE 

Jak wyżej 

 


