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Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019r

Lp.

RodĄ działania termin
realizacii
zadania

wartość
zadania opis

L

Strona internetowa I-Xtr.2019r 1000,00 Aktualizacj a strony internetowej,

domena,hosting' informacje dotyczące

działalności LGD, działania PRoW 2014-

f020, m.in. aktualności, zaŁożenia

programowe, legislacja krajowa i unijna' 
I

ogłoszenia o naborach wniosków,

informacj e o prowadzonych działaniach,

szkoleniach, dane teleadresowe iĘ

,Ę
2

Ąrtykuł w prasie XII.f0l9r 500,00 ^v
|vrydanie - gazetao zasięgu regionalnym,

informacje doĘczące działalności LGD

Reklama w Radio vI,D(,xrl
f0l9r.

1230,0C
.{nilgraniaw radio o zasięgu

iegionalnym,promocja i informacja

dow czącę działalności LGD

4

Ulotka I-Xtr.2019r 1000,00 wykonana we własnym zakresie;4a
bieząco(tusze i tonery, papier)Ę$ń {
za'wiera3000 szt

5

Szkolęnia dla potencjalnych
beneficjentów (gfupa 30 osób)

VI i Xtr 2019r. 4400,00 vszko|ęniaprzeprowadzane w -/
multifuncjonalnych wynaj ętych salach

konferencyjnych' jednodniowe powyżej 6

sodzin.

e

Spotkania dla grup

lefaworyzowanych (grupa 20osób)
mix2019 400,00 )jednodniowe szkolenia d{fgodzin

przepr ow adzane w siedzibie biura prznz

pracowników, . ZaWada się koszt serwisu

kawowego.

7

Sz.kolenia dla Rady Programowej,
Zarządu i pracowników biura

V,VLXIXII
f0l9r.

10000,00 Podczas spotkań przekazywane będą

wszelkie informacje dotyczące zaŁoŻeil

programowych wdrażanych działań,

legislacji -Ęrajowej 
i unijnej wg. planu

szkoleń.Fsz&olenia w tym 2 dwudniowe

dla ZarYadl i pracowników biura i
jednodniowe dla Zarz4dl Rady i

pracowników biura

8

Spotkania informacyjne -

indywidualne

I-XII.2019r. 200,00 omówienie najczęściej występujących

problemów w zakresie wypełniania

wniosków o przyrutanie pomocy,

rozliczeń do wniosków o płatność,

sprawozdawczośó orM udzielenie

odpowiedzi na najyę$ciej zadawane

pytania. Zap|anowan{ 80 indywiduaĘch
oorad w biurze LGD. 'r ,"



Nakad 2000sń opis
ji w największym

rea|inljących wdrażanie LSR oraz
i obszaru i zadań do

Aby skutecznie dotrzęć do społeczności
lokalnych i przekonaó ją do aktywnego

udziału w rcalizacji LSR m.in. wymiany
iadczeń i podejmowania

przy projektach' planowane są

hiowe spotkania plenerowe

punktem informacyjno-konsultacyjnym
iwanym przez pracowników LGD,

na którym będą rozdawane materi

informacyjne i udzielane konsultacje.W
celu zachęcenia do wzięcia adziafu
spotkaniu i zwiększenia zainteresowan

założzono koszty wynajmu gwi

imprezy, wynajmu sceny' nagłośnieni

oświetlenia oraz osoby prowadzącej

informacyjno konsultacyj nym LGD.

vLvil,vm,D(.
2019r.

Spotkania integracyj ne- plenerowe
festyny i pikniki edukacyjno-

inrormacyjno- kulturalne (min. 1 00
podczas kzrżde go wydarzenia)

r14 730,

dn. 08.1 1 .201 8r.


