
1. Opis procesu przygotowania LSR 

[Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej]

Proces przygotowania LSR jest ściśle związany z udziałem lokalnej społeczności poprzez przeprowadzenie konsultacji

społecznych obejmujących zorganizowanie co najmniej po jednym spotkaniu na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia

LSR, które będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii,

w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań. 

Spotkania będą się odbywać zgodnie z harmonogramem.

Podczas organizowanych konsultacji społecznych na terenie LGD będą omawiane następujące kwestie: 

- zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach

inicjatywy LEADER w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych

beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy dot. projektów; 

- podsumowanie realizacji działań LGD Zalew Zegrzyński; 

- przeprowadzenie analizy SWOT – mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru LGD; 

- przeprowadzenie działań animacyjnych, których efektem będą m.in. cele lokalnej strategii rozwoju na przyszłą perspektywę

finansową. 

Ponadto, zaplanowane będą również warsztaty, które będą m.in. podsumowywały zgromadzone na spotkaniach konsultacyjnych

informacje o potrzebach uzyskane od mieszkańców i przyczynią się do wypracowania celów i wskaźników. 

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w tym również na:

- innowacyjność, 

- cyfryzację

- środowisko i klimat, 

- zmiany demograficzne, 

- partnerstwo w realizacji LSR 

poprzez uwzględnienie tych kwestii na spotkaniach konsultacyjnych.

Wszystkie przygotowane materiały informacyjno-promocyjne będą opatrzone logotypami określonymi w Księdze wizualizacji

Znaku Programu. Działania realizowane w ramach EFRROW będą miały zamieszczone wyraźne wskazanie na udział środków

UE: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zgodnie z ustawą o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz kierując się przepisem art.32 ust.1 lit. c i d

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., dla zapewnienia aktywnego udziału

lokalnych społeczności w procesie przygotowania LSR, zostanie utworzony zespół roboczy odpowiedzialny za wdrożenie, zgodnie

z zasadami partycypacji, planu włączenia lokalnej społeczności. W skład zespołu, obok członków Zarządu, reprezentantów

poszczególnych gmin, pracowników biura LGD, włączeni zostaną przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego,

organizacji pozarządowych, w tym grup nieformalnych, mieszkańców, przestrzegając zasady, aby żadna grupa interesu nie

uzyskała przewagi w procesie kreowania strategii, zwłaszcza na etapie zadaniowo-wskaźnikowym.

II. Harmonogram działań 

Proces opracowania LSR odbędzie się w 8 krokach, jakie LGD będzie podejmować i realizować w trakcie jej tworzenia. Wskazują

one od początku do końca drogę, jaką LGD - z pomocą społeczności lokalnej - przejdzie w celu stworzenia nowej LSR.

1. Opracowanie założeń do LSR. 

Krok 1. Diagnoza obszaru LGD 

W pierwszym etapie prac nad strategią zostanie przeprowadzona szczegółowa diagnoza obszaru uwzgledniająca niezbędne

obszary strategiczne, tj.: innowacyjność, 

cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia,

partnerstwo w realizacji LSR w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów. 

Dane do diagnozy będą pozyskiwane z różnych źródeł, takich jak: bazy danych, dane instytucji zewnętrznych, dane wewnętrzne

pozyskanie z gmin tworzących obszar LGD, dane z przeprowadzonego badania ankietowego wśród mieszkańców obszaru LGD,

które wykaże potrzeby i preferencje społeczności lokalnej w zakresie prowadzenia polityki rozwoju w najbliższych latach.

Krok 2. Przeprowadzenie procesu analizy danych, którego efektem będzie opracowanie listy problemów lub/i wyzwań

strategicznych wraz z ich uzasadnieniem. 

Krok 3. Opracowanie analizy SWOT

Wyniki diagnozy i elementy charakterystyczne dla obszaru LGD wykorzystane zostaną do określenia mocnych i słabych stron

obszaru oraz określenia szans i zagrożeń. 

Wyniki analizy strategicznej SWOT dla obszaru LGD będą wykorzystywały dane i informacje zebrane w ramach badania

ankietowego, spotkań w gminach oraz szerokich konsultacji społecznych. Wyniki analizy będą podstawą do formułowania celów

rozwojowych, działań, wskaźników itd.

Krok 4. Wewnętrzny warsztat strategiczny.

Wyniki diagnozy z wstępną propozycją założeń LSR zostaną zaprezentowane członkom LGD podczas wewnętrznego warsztatu

strategicznego, w wyniku czego nastąpi akceptacja proponowanych założeń. Na podstawie opracowanej wcześniej diagnozy

opracowane zostaną materiały dla uczestników warsztatu strategicznego (prezentacja Power Point zestawiająca kluczowe

problemy i potencjały, analizę SWOT). Efektem etapu będzie przygotowanie: 

- listy problemów i potencjałów wynikających z aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem obszarów

strategicznych, 

- prezentacji w aplikacji MS Power Point oraz materiałów technicznych które zostaną wykorzystane w trakcie spotkań

konsultacyjnych.

2. Opracowanie siatki celów strategicznych i operacyjnych do LSR

Krok 5. Spotkania konsultacyjne 

Przewiduje się przeprowadzenie o charakterze warsztatowym (po 1 w każdej gminie). W każdym spotkaniu wezmą udział

przedstawiciele sektora: publicznego, gospodarczego i społecznego. Warsztaty będą miały formułę ogólnodostępną, aby

umożliwić udział w nich każdej zainteresowanej osobie czy organizacji. 

Informacje o planowanych spotkaniach (miejsce i termin) będą zamieszczone co najmniej na tablicach ogłoszeń w gminach, w

których będzie spotkanie, na stronie internetowej LGD w ramach pełnego harmonogramu spotkań, podawanych z odpowiednim

wyprzedzeniem z wyszczególnieniem daty, miejsca i godziny spotkania. Zaproszenia będą kierowane do wszystkich

mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem obecności sołtysów, radnych gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych

oraz grup nieformalnych, przedsiębiorców, rolników itd. Będą reprezentować wszystkie sektory. 

Celem będzie stworzenie siatki celów strategicznych (w obszarach strategicznych, które określą kierunki działań podejmowanych

dla osiągnięcia celów strategicznych), a następnie zarysu oczekiwanych rezultatów planowanych działań oraz ich priorytetyzację. 

Na tej podstawie stworzona zostanie wersja robocza LSR bazująca na ustaleniach wynikających z diagnozy, założeń przyjętych

przy budowie LSR i raportów tematycznych. Czas trwania: 1 spotkanie - ok. 3 godzin. 

Program warsztatów będzie obejmował w szczególności:

- analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, 

- analizę SWOT

- założenia i cele strategii, w tym wymierne cele końcowe dotyczące rezultatów oraz odnośnych planowanych działań, o których

mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego,

Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i

Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i

Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159). 

O spotkaniach informacja zostanie przekazana poprzez zamieszczenie zaproszenia wraz z materiałami na spotkanie na stronie

internetowej LGD dedykowanej „wsparciu przygotowawczemu", w miarę możliwości na stronach gmin. Zaproszenie zostanie także

przesłane indywidualnie do wybranych lokalnych liderów, z którymi gminy współpracują w realizowanym przez nie procesie

partycypacji społecznej we wszelkich działaniach rozwojowych gmin (tzw. baza mailingowa). 

Ponadto, informacje będą umieszczane w miejscach publicznych, na tablicach ogłoszeń oraz na terenie objętym LSR.

3. Weryfikacja zaproponowanych celów względem uwarunkowań m.in. formalnych, ekonomicznych, administracyjnych oraz

politycznych - konsultacje wewnętrzne projektu strategii 

Krok 6. Opracowanie projektu LSR 

W ramach tego etapu nastąpi weryfikacja celów wypracowanych w etapie 2. 

Wyniki diagnozy z wstępna propozycją założeń LSR zostaną zaprezentowane członkom LGD podczas wewnętrznego warsztatu

strategicznego, w wyniku czego nastąpi akceptacja proponowanych założeń w zakresie możliwości realizacji wskazanych celów

względem m.in. kryteriów: ekonomicznych, technicznych, formalnych oraz politycznych. 

Nastąpi doprecyzowanie przyjętych zapisów, rezygnacja z zapisów niemożliwych do realizacji lub dodanie nowych celów nie

wskazanych wcześniej w tracie warsztatów. W ramach warsztatów przeprowadzona zostanie wstępna dyskusja na temat systemu

wskaźników monitorujących wdrażanie strategii. 

W ramach opracowanego systemu monitorowania i ewaluacji LSR wskazane zostaną - dla każdego celu operacyjnego - wskaźniki

ich osiągniecia. 

Efektem etapu będzie przygotowanie: projektu LSR wraz z system realizacji strategii.

4. Proces konsultacji społecznych projektu LSR 

Krok 7. Konsultacje społeczne projektu LSR z dominacją e-konsultacji. 

Poza realizacją badań społecznych i konsultacji społecznych założeń LSR – w formie warsztatu strategicznego i spotkań w

gminach, zakłada się przeprowadzenie szeroko rozumianego procesu konsultacji społecznych, mającego na celu informowanie

mieszkańców obszaru o toczącym się procesie opracowywania LSR oraz weryfikację założeń dokumentu. Konsultacje

prowadzone będą w sposób ciągły – w całym okresie opracowywania LSR. Podczas konsultacji wykorzystywane będą głównie

narzędzia elektroniczne – konsultacje prowadzone będą poprzez dedykowany mail oraz stronę internetową LGD, oficjalną stronę

na portalu społecznościowym i w miarę możliwości organizacyjnych - stron gmin członkowskich. 

Ostatnim etapem, wieńczącym proces opracowania LSR, będą konsultacje projektu LSR, które poza wymienionymi sposobami

odbędą się także przez organizację ostatniego spotkania konsultacyjnego, podczas którego społeczność lokalna będzie mogła

zgłosić swoje uwagi do dokumentu, ale też porozmawiać i przedyskutować proponowane rozwiązania. 

Krok 8. Zatwierdzenie LSR Uchwałą WZC oraz złożenie wniosku o wybór LSR.

Na zakończenie procesu opracowania LSR, zostanie ona przyjęta uchwałą Walnego Zebrania Członków LGD, by w następnej

kolejności została złożona w konkursie na wybór LSR.
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Proces przygotowania LSR jest ściśle związany z udziałem lokalnej społeczności poprzez przeprowadzenie konsultacji

społecznych obejmujących zorganizowanie co najmniej po jednym spotkaniu na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia

LSR, które będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii,

w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań. 

Spotkania będą się odbywać zgodnie z harmonogramem.

Podczas organizowanych konsultacji społecznych na terenie LGD będą omawiane następujące kwestie: 

- zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach

inicjatywy LEADER w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych

beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy dot. projektów; 

- podsumowanie realizacji działań LGD Zalew Zegrzyński; 

- przeprowadzenie analizy SWOT – mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru LGD; 

- przeprowadzenie działań animacyjnych, których efektem będą m.in. cele lokalnej strategii rozwoju na przyszłą perspektywę

finansową. 

Ponadto, zaplanowane będą również warsztaty, które będą m.in. podsumowywały zgromadzone na spotkaniach konsultacyjnych

informacje o potrzebach uzyskane od mieszkańców i przyczynią się do wypracowania celów i wskaźników. 

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w tym również na:

- innowacyjność, 

- cyfryzację

- środowisko i klimat, 

- zmiany demograficzne, 

- partnerstwo w realizacji LSR 

poprzez uwzględnienie tych kwestii na spotkaniach konsultacyjnych.

Wszystkie przygotowane materiały informacyjno-promocyjne będą opatrzone logotypami określonymi w Księdze wizualizacji

Znaku Programu. Działania realizowane w ramach EFRROW będą miały zamieszczone wyraźne wskazanie na udział środków

UE: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zgodnie z ustawą o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz kierując się przepisem art.32 ust.1 lit. c i d

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., dla zapewnienia aktywnego udziału

lokalnych społeczności w procesie przygotowania LSR, zostanie utworzony zespół roboczy odpowiedzialny za wdrożenie, zgodnie

z zasadami partycypacji, planu włączenia lokalnej społeczności. W skład zespołu, obok członków Zarządu, reprezentantów

poszczególnych gmin, pracowników biura LGD, włączeni zostaną przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego,

organizacji pozarządowych, w tym grup nieformalnych, mieszkańców, przestrzegając zasady, aby żadna grupa interesu nie

uzyskała przewagi w procesie kreowania strategii, zwłaszcza na etapie zadaniowo-wskaźnikowym.

II. Harmonogram działań 

Proces opracowania LSR odbędzie się w 8 krokach, jakie LGD będzie podejmować i realizować w trakcie jej tworzenia. Wskazują

one od początku do końca drogę, jaką LGD - z pomocą społeczności lokalnej - przejdzie w celu stworzenia nowej LSR.

1. Opracowanie założeń do LSR. 

Krok 1. Diagnoza obszaru LGD 

W pierwszym etapie prac nad strategią zostanie przeprowadzona szczegółowa diagnoza obszaru uwzgledniająca niezbędne

obszary strategiczne, tj.: innowacyjność, 

cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia,

partnerstwo w realizacji LSR w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów. 

Dane do diagnozy będą pozyskiwane z różnych źródeł, takich jak: bazy danych, dane instytucji zewnętrznych, dane wewnętrzne

pozyskanie z gmin tworzących obszar LGD, dane z przeprowadzonego badania ankietowego wśród mieszkańców obszaru LGD,

które wykaże potrzeby i preferencje społeczności lokalnej w zakresie prowadzenia polityki rozwoju w najbliższych latach.

Krok 2. Przeprowadzenie procesu analizy danych, którego efektem będzie opracowanie listy problemów lub/i wyzwań

strategicznych wraz z ich uzasadnieniem. 

Krok 3. Opracowanie analizy SWOT

Wyniki diagnozy i elementy charakterystyczne dla obszaru LGD wykorzystane zostaną do określenia mocnych i słabych stron

obszaru oraz określenia szans i zagrożeń. 

Wyniki analizy strategicznej SWOT dla obszaru LGD będą wykorzystywały dane i informacje zebrane w ramach badania

ankietowego, spotkań w gminach oraz szerokich konsultacji społecznych. Wyniki analizy będą podstawą do formułowania celów

rozwojowych, działań, wskaźników itd.

Krok 4. Wewnętrzny warsztat strategiczny.

Wyniki diagnozy z wstępną propozycją założeń LSR zostaną zaprezentowane członkom LGD podczas wewnętrznego warsztatu

strategicznego, w wyniku czego nastąpi akceptacja proponowanych założeń. Na podstawie opracowanej wcześniej diagnozy

opracowane zostaną materiały dla uczestników warsztatu strategicznego (prezentacja Power Point zestawiająca kluczowe

problemy i potencjały, analizę SWOT). Efektem etapu będzie przygotowanie: 

- listy problemów i potencjałów wynikających z aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem obszarów

strategicznych, 

- prezentacji w aplikacji MS Power Point oraz materiałów technicznych które zostaną wykorzystane w trakcie spotkań

konsultacyjnych.

2. Opracowanie siatki celów strategicznych i operacyjnych do LSR

Krok 5. Spotkania konsultacyjne 

Przewiduje się przeprowadzenie o charakterze warsztatowym (po 1 w każdej gminie). W każdym spotkaniu wezmą udział

przedstawiciele sektora: publicznego, gospodarczego i społecznego. Warsztaty będą miały formułę ogólnodostępną, aby

umożliwić udział w nich każdej zainteresowanej osobie czy organizacji. 

Informacje o planowanych spotkaniach (miejsce i termin) będą zamieszczone co najmniej na tablicach ogłoszeń w gminach, w

których będzie spotkanie, na stronie internetowej LGD w ramach pełnego harmonogramu spotkań, podawanych z odpowiednim

wyprzedzeniem z wyszczególnieniem daty, miejsca i godziny spotkania. Zaproszenia będą kierowane do wszystkich

mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem obecności sołtysów, radnych gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych

oraz grup nieformalnych, przedsiębiorców, rolników itd. Będą reprezentować wszystkie sektory. 

Celem będzie stworzenie siatki celów strategicznych (w obszarach strategicznych, które określą kierunki działań podejmowanych

dla osiągnięcia celów strategicznych), a następnie zarysu oczekiwanych rezultatów planowanych działań oraz ich priorytetyzację. 

Na tej podstawie stworzona zostanie wersja robocza LSR bazująca na ustaleniach wynikających z diagnozy, założeń przyjętych

przy budowie LSR i raportów tematycznych. Czas trwania: 1 spotkanie - ok. 3 godzin. 

Program warsztatów będzie obejmował w szczególności:

- analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, 

- analizę SWOT

- założenia i cele strategii, w tym wymierne cele końcowe dotyczące rezultatów oraz odnośnych planowanych działań, o których

mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego,

Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i

Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i

Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159). 

O spotkaniach informacja zostanie przekazana poprzez zamieszczenie zaproszenia wraz z materiałami na spotkanie na stronie

internetowej LGD dedykowanej „wsparciu przygotowawczemu", w miarę możliwości na stronach gmin. Zaproszenie zostanie także

przesłane indywidualnie do wybranych lokalnych liderów, z którymi gminy współpracują w realizowanym przez nie procesie

partycypacji społecznej we wszelkich działaniach rozwojowych gmin (tzw. baza mailingowa). 

Ponadto, informacje będą umieszczane w miejscach publicznych, na tablicach ogłoszeń oraz na terenie objętym LSR.

3. Weryfikacja zaproponowanych celów względem uwarunkowań m.in. formalnych, ekonomicznych, administracyjnych oraz

politycznych - konsultacje wewnętrzne projektu strategii 

Krok 6. Opracowanie projektu LSR 

W ramach tego etapu nastąpi weryfikacja celów wypracowanych w etapie 2. 

Wyniki diagnozy z wstępna propozycją założeń LSR zostaną zaprezentowane członkom LGD podczas wewnętrznego warsztatu

strategicznego, w wyniku czego nastąpi akceptacja proponowanych założeń w zakresie możliwości realizacji wskazanych celów

względem m.in. kryteriów: ekonomicznych, technicznych, formalnych oraz politycznych. 

Nastąpi doprecyzowanie przyjętych zapisów, rezygnacja z zapisów niemożliwych do realizacji lub dodanie nowych celów nie

wskazanych wcześniej w tracie warsztatów. W ramach warsztatów przeprowadzona zostanie wstępna dyskusja na temat systemu

wskaźników monitorujących wdrażanie strategii. 

W ramach opracowanego systemu monitorowania i ewaluacji LSR wskazane zostaną - dla każdego celu operacyjnego - wskaźniki

ich osiągniecia. 

Efektem etapu będzie przygotowanie: projektu LSR wraz z system realizacji strategii.

4. Proces konsultacji społecznych projektu LSR 

Krok 7. Konsultacje społeczne projektu LSR z dominacją e-konsultacji. 

Poza realizacją badań społecznych i konsultacji społecznych założeń LSR – w formie warsztatu strategicznego i spotkań w

gminach, zakłada się przeprowadzenie szeroko rozumianego procesu konsultacji społecznych, mającego na celu informowanie

mieszkańców obszaru o toczącym się procesie opracowywania LSR oraz weryfikację założeń dokumentu. Konsultacje

prowadzone będą w sposób ciągły – w całym okresie opracowywania LSR. Podczas konsultacji wykorzystywane będą głównie

narzędzia elektroniczne – konsultacje prowadzone będą poprzez dedykowany mail oraz stronę internetową LGD, oficjalną stronę

na portalu społecznościowym i w miarę możliwości organizacyjnych - stron gmin członkowskich. 

Ostatnim etapem, wieńczącym proces opracowania LSR, będą konsultacje projektu LSR, które poza wymienionymi sposobami

odbędą się także przez organizację ostatniego spotkania konsultacyjnego, podczas którego społeczność lokalna będzie mogła

zgłosić swoje uwagi do dokumentu, ale też porozmawiać i przedyskutować proponowane rozwiązania. 

Krok 8. Zatwierdzenie LSR Uchwałą WZC oraz złożenie wniosku o wybór LSR.

Na zakończenie procesu opracowania LSR, zostanie ona przyjęta uchwałą Walnego Zebrania Członków LGD, by w następnej

kolejności została złożona w konkursie na wybór LSR.

2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  www.lgdzz.pl
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Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

0 4 - 2 0 2

*** jeżeli na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy możliwe jest jej określenie

Legionowo
2 6 - 2

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

Serock 07.07.2022 NIE

Nieporęt 23.06.2022 NIE

Radzymin 30.06.2022 NIE

Nieporęt

Radzymin

Serock

Somianka 09.06.2022 NIE

Pomiechówek 15.06.2022 NIE

Somianka

Pomiechówek

Zakroczym 02.06.2022 NIE

Jabłonna

Zakroczym

3.1 Nazwa gminy 3.2 Miejscowość*** 3.3 Planowany termin spotkania

3.4 Spotkanie odbędzie się z 

wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej 

[TAK / NIE]

Jabłonna 26.05.2022 NIE

Wieliszew

Dąbrówka

Wieliszew 12.05.2022 NIE

Dąbrówka 20.05.2022 NIE

3. Harmonogram
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