
  Harmonogram spotkań  
Nazwa Gminy 

 
Miejscowość/ Miejsce 
spotkania (adres) 

Termin spotkania 
wraz z godzinami 
spotkania 

Program spotkania 

Aleksandrów Łódzki 
 

Ul . Jasińskiego 3,                        
95-070 Aleksandrów 
Łódzki 

26.09.2022r.                       
godz. 13.00 - 16.00 

1) Rejestracja uczestników; 2) Powitanie i 
przedstawienie programu spotkania 
konsultacyjnego; 3) Analiza  potrzeb 
rozwojowych i potencjału obszaru LGD 
połączona z dyskusją; 4) Analiza celów 
strategii, w tym wymiernych celów 
końcowych dotyczących rezultatów oraz 
odnośnych planowanych działań połączona  
z dyskusją; 5) Podsumowanie spotkania. 

Dalików 
 
 

Plac Powstańców 1,                              
99-205 Dalików 

20.09.2022r.                         
godz. 12.00 - 15.00 

1) Rejestracja uczestników; 2) Powitanie i 
przedstawienie programu spotkania 
konsultacyjnego; 3) Analiza  potrzeb 
rozwojowych i potencjału obszaru LGD 
połączona z dyskusją; 4) Analiza celów 
strategii, w tym wymiernych celów 
końcowych dotyczących rezultatów oraz 
odnośnych planowanych działań połączona z 
dyskusją; 5) Podsumowanie spotkania. 

Konstantynów Łódzki 
 

ul. Łódzka 28,                                     
95-050 Konstantynów 
Łódzki 

27.09.2022r.                       
godz. 09.00 - 12.00 

1) Rejestracja uczestników; 2) Powitanie i 
przedstawienie programu spotkania 
konsultacyjnego; 3) Analiza  potrzeb 
rozwojowych i potencjału obszaru LGD 
połączona z dyskusją; 4) Analiza celów 
strategii, w tym wymiernych celów 
końcowych dotyczących rezultatów oraz 
odnośnych planowanych działań połączona z 
dyskusją; 5) Podsumowanie spotkania. 

Lutomiersk 
 
 

Pl .Jana Pawła II 13,                             
95-083 Lutomiersk 

30.09.2022r.                         
godz. 10.00 - 13.00 

1) Rejestracja uczestników; 2) Powitanie i 
przedstawienie programu spotkania 
konsultacyjnego; 3) Analiza  potrzeb 
rozwojowych i potencjału obszaru LGD 
połączona z dyskusją; 4) Analiza celów 
strategii, w tym wymiernych celów 
końcowych dotyczących rezultatów oraz 
odnośnych planowanych działań połączona z 
dyskusją; 5) Podsumowanie spotkania. 

Parzęczew 
 
 

ul. Ozorkowska 3,                      
95-045 Parzęczew 

16.09.2022r.                           
godz. 09.00 - 12.00 

1) Rejestracja uczestników; 2) Powitanie i 
przedstawienie programu spotkania 
konsultacyjnego; 3) Analiza  potrzeb 
rozwojowych i potencjału obszaru LGD 
połączona z dyskusją; 4) Analiza celów 
strategii, w tym wymiernych celów 
końcowych dotyczących rezultatów oraz 
odnośnych planowanych działań połączona z 
dyskusją; 5) Podsumowanie spotkania. 

Świnice Warckie 
 
 

ul. Kościuszki 18,  
99-140 Świnice 
Warckie 

19.09.2022r.                      
godz. 13.00 - 16.00 
 

1) Rejestracja uczestników; 2) Powitanie i 
przedstawienie programu spotkania 
konsultacyjnego; 3) Analiza  potrzeb 
rozwojowych i potencjału obszaru LGD 
połączona z dyskusją; 4) Analiza celów 
strategii, w tym wymiernych celów 
końcowych dotyczących rezultatów oraz 



odnośnych planowanych działań połączona z 
dyskusją; 5) Podsumowanie spotkania. 

Uniejów 
 
 

ul. Kilińskiego 14,               
99 - 210 Uniejów 

28.09.2022r.                         
godz. 09.00 – 12:00 

1) Rejestracja uczestników; 2) Powitanie i 
przedstawienie programu spotkania 
konsultacyjnego; 3) Analiza  potrzeb 
rozwojowych i potencjału obszaru LGD 
połączona z dyskusją; 4) Analiza celów 
strategii, w tym wymiernych celów 
końcowych dotyczących rezultatów oraz 
odnośnych planowanych działań połączona z 
dyskusją; 5) Podsumowanie spotkania. 

Wartkowice 
 
 

Stary Gostków 3d,                    
99-220 Wartkowice 

20.09.2022r.                         
godz. 09.00 - 12.00 

1) Rejestracja uczestników; 2) Powitanie i 
przedstawienie programu spotkania 
konsultacyjnego; 3) Analiza  potrzeb 
rozwojowych i potencjału obszaru LGD 
połączona z dyskusją; 4) Analiza celów 
strategii, w tym wymiernych celów 
końcowych dotyczących rezultatów oraz 
odnośnych planowanych działań połączona z 
dyskusją; 5) Podsumowanie spotkania. 

Zgierz 
 
 

Dzierżązna 4,       
95-001 Biała                      

26.09.2022r.                      
godz. 09.00 - 12.00 

1) Rejestracja uczestników; 2) Powitanie i 
przedstawienie programu spotkania 
konsultacyjnego; 3) Analiza  potrzeb 
rozwojowych i potencjału obszaru LGD 
połączona z dyskusją; 4) Analiza celów 
strategii, w tym wymiernych celów 
końcowych dotyczących rezultatów oraz 
odnośnych planowanych działań połączona z 
dyskusją; 5) Podsumowanie spotkania. 

 


