
 

 

 

                        
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie 

Zaproszenie na forum lokalne  

dotycz ące opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju  

 
Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju   opracowuje Lokaln ą Strategi ę 
Rozwoju  dla obszaru 14 gmin z powiatów: stargardzkiego (Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, 
Kobylanka, Marianowo, Stargard, Stara Dabrowa, Suchań), pyrzyckiego (Bielice, Kozielice, 
Pyrzyce, Warnice), gryfińskiego – Stare Czarnowo.   

Zachęcamy mieszkańców obszaru, przedstawicieli sektorów: społecznego, publicznego                           
i gospodarczego w tym rybaków do włączenia się w  proces budowania Lokalnej Strategii 
Rozwoju. 

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na forum lokalne poświęcone 
omówieniu istotnych kwestii  procesu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Forum odbędzie się  

12 listopada 2015 r. (czwartek) w Stargardzie o god zinie 11 00. Lokalizacja Urz ąd Gminy 
Stargard Szczeci ński, Rynek Staromiejski 5 sala konferencyjna  nr 201 (II piętro). 

Podsumowaliśmy spotkania informacyjno - konsultacyjne  przeprowadzone w 14 Gminach 
członkowskich Stowarzyszenia dotyczące wskazania możliwości i zdiagnozowania potrzeb                     
i oczekiwań do ujęcia w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i  Programu Rybactwo  Morze i wypracowaliśmy propozycje do 
przedyskutowania z lokalną społecznością.  

W programie: 

1. Wybrane elementy z opublikowanego 9.10.2015 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020 oraz projektowanych rozwiązań dotyczących warunków i trybu przyznawania 
pomocy w ramach priorytetu 4 Programu Rybactwo i Morze zaktualizowanych przez Ministerstwo 
Rolnictwa 22 października 2015 r. 

2. Podsumowanie wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych w gminach członkowskich 
– problemy i potrzeby. Dyskusja. 

3. Propozycja celów i ustalenie ich hierarchii. Dyskusja. 

4. Grupy docelowe strategii – omówienie i dyskusja. 

5. Omówienie rozwiązań stanowiących sposoby realizacji strategii. 

6. Dyskusja nad wskaźnikami realizacji strategii. 
 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie na nr tel. 91 578 25 78 lub e-mailem                 

na adres wir-lgd@wp.pl do dnia 10 listopada do godz.15.00. 


