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Gmina Jemielnica 

Urząd Gminy 

Jemielnica Sala 

Konferencyjna                            

ul. Strzelecka 67

06 czerwca 2022 r.   

godz. 8.30

Gmina Strzelce 

Opolskie

Urząd Miejski w 

Strzelcach 

Opolskich                                     

Sala Rady 

Miejskiej                               

Pl. Myśliwca 1

06 czerwca 2022 r.   

godz. 12.00

NIE

NIE

Gmina Krapkowice

Urząd Miasta i 

Gminy Krapkowice                                

Sala na I piętrze                              

ul. 3 Maja 17

07 czerwca 2022 r.   

godz. 12.00
NIE

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 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działania: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy

LEADER, poddziałania: 19.1 Wsparcie Przygotowawcze celem przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju planuje zrealizować następujące działania przy możliwie jak

najszerszym udziale lokalnej społeczności:

a) strona internetowa: https://annaland.pl/3219/191-wsparcie-przygotowawcze-lsr-2023-2027.html, dodatkowo automatycznie i codziennie z aktualności na stronie wysłany jest

newsleatter;

b) zamieszczenie planu włączenia społeczności lokalnej wraz z informacją o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań w poszczególnych gminach obszaru

Stowarzyszenia Kraina św. Anny (harmonogram);

c) ogłoszenie w prasie poprzez zamieszczenie plakatu z Harmongramem spotkań,

d) spot radiowy.

Inne działania promujące, zawierające informacje o współfinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie:

19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie: 19.1 Wsparcie Przygotowawcze”,

a) plakaty zapraszające na spotkania konsultacyjne z lokalną społecznością;

b) umieszczanie informacji o planowanych spotkaniach na stronach internetowych gmin planowanych do objęcia LSR

Gmina Walce 

Urząd Gminy 

Walce                    

Sala narad                                   

ul. Mickiewicza 18

07 czerwca 2022 r.   

godz. 8.30
NIE

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

Konsutacje społeczne w/s analizy mocnych i 

słabych stron, szans i zagrożeń, oraz także celów 

LSR. Spotkanie w/s budowy 

nowej lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny w perspektywie finansowej 

Pogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020.  Zakres najważniejszych zagadnień 

omawaianych podczas spotkań z lokalną 

społecznością to m.in. ochrona i zachowanie 

dziedzictwa wsi, innowacyjności, rozwój 

infrastruktury w małych wioskach, zintegrowanie, 

ochrona środowiska i klimatu poprzez sprzyjające 

rozwiązania proekologiczne, cyfryzację, 

kształtowanie świadomości obywatelskiej w tym 

aktywizacji lokalnej społeczności, zmiany 

demograficzne w tym wygenerowanie grup 

wykluczonych (defaworyzowanych), wdrażanie 

i/lub opracowanie operacji typu inteligenta wieś, 

udział we wdrażaniu LSR poprzez wspólne 

inicjatywy czy projekty tzw. partnerstwo, 

rozwiązania konkursowe wdrażające LSR 

(operacje grantowe, operacje własne, nabór 

wniosków, projekty współpracy, itp.). Warsztaty 

mają na celu budowanie lokalnej tożsamości przy 

wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób 

zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb 

społeczności wiejskich, w tym poprzez 

wykorzystanie ich doświadczenia, spojrzenia na 

innowację i rozwiązania cyfrowe. Omawiane 

zagadnienia będą w szczególności obejmowały 

kwestie wykazania ich w lokalnych kryteriach 

wyboru operacji, ewentualnych wskaźników 

produktu:  innowacyjność, cyfryzacja, środowisko 

i klimat, zmiany demograficzne, grupy wykluczone 

(defaworyzowane), operacje typu smart Village, 

udział partnerów.

Czas każdego z spotkań Stowarzyszenie szacuje 

do 3 h oraz w zależności od liczby uczestników i 

ich aktywności.

Obszar LGD Platforma Zoom
22 czerwca 2022 r.

godz. 16.00

NIE

Gmina Ujazd 

Urząd Miejski w 

Ujeździe, Sala II 

piętro, ul. 

Sławięcicka 19

08 czerwca 2022 r.

godz. 12.00
NIE

Gmina Zdzieszowice

Urząd Miejski                                     

w Zdzieszowicach                         

Sala Narad                                         

ul. B. Chrobrego 

34

09 czerwca 2022 r.

godz. 8.30
NIE

Gmina Leśnica 

Urząd Miejski w 

Leśnicy                    

Sala Narad                                              

ul. 1 Maja 9

08 czerwca 2022 r.   

godz. 8.30

Gmina Gogolin

Urząd Miejski w 

Gogolinie Sala 

Posiedzeń 

ul. Krapkowicka 6

09 czerwca 2022 r.

godz. 12.00
NIE

Gmina Tarnów 

Opolski

Sala budynku PKP 

w Tarnowie 

Opolskim przy ul. 

Dworcowa 4

07 lipca 2022 r.

godz. 8.30-11.30
NIE

Gmina Walce - 

podsumowanie

Gminny Ośrodek 

Kultury w Walcach

Opolska 23A, 

47-344 Walce

06 wrzesień 2022 r.   

godz. 8.00-13.00
NIE

TAK

Gmina Izbicko

Pałac w Izbicku

ul. Stawowa 3

47-180 Izbicko

06 lipca 2022 r.

godz. 10.00
NIE

Spotaknie podsumowujące w tym konsultacje 

społeczne na temat: wypracowanych analizy 

mocnych i słabych stron obszaru, szans i zagrożeń 

nowej LSR, oraz także opracowanie celów LSR i 

wskaźników. Wstępne konsultacje procedur oraz 

statergii. 

Spotkanie będzie dotyczyć budowy 

nowej lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny w perspektywie finansowej 

Pogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2023-2027.
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