Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020r
termin
Rodzaj działania
realizacji
wartość
zadania
zadania
Lp.
opis
Strona internetowa
I-XII. 2020r.
1000,00 Aktualizacja strony internetowej,
domena,hosting, informacje dotyczące
działalności LGD, działania PROW 20142020, m.in. aktualności, założenia
programowe, legislacja krajowa i unijna,
ogłoszenia o naborach wniosków,
informacje o prowadzonych działaniach,
szkoleniach, dane teleadresowe itp
1
Artykuł w prasie

XII .2020r.

Reklama w Radio

VI,IX,XII
2020r.

2

3
Ulotka

I-XII. 2020r.

4
Szkolenia dla potencjalnych
beneficjentów (grupa 30 osób)

VI i XII 2020r.

5
Spotkania dla grup
defaworyzowanych (grupa 20osób)

III 2020r.

6

500,00

1 wydanie - gazeta o zasięgu regionalnym,
informacje dotyczące działalności LGD
1230,00 3 nagrania w radio o zasięgu
regionalnym,promocja i informacja
dotyczące działalności LGD
1000,00 wykonana we własnym zakresie i na
bieżąco(tusze i tonery, papier) 1 kpl
zawiera 3000 szt
4400,00 2 szkolenia przeprowadzane w
multifuncjonalnych wynajętych salach
konferencyjnych, jednodniowe powyżej 6
godzin.
400,00 jednodniowe szkolenie do 6 godzin
przeprowadzane w siedzibie biura przez
pracowników . Zakłada się koszt serwisu
kawowego.

Szkolenia dla Rady Programowej,
Zarządu i pracowników biura

V,VI,XI,XII
2020r.

10000,00

Spotkania informacyjne indywidualne

I-XII. 2020r.

200,00

7

8
Konferencja
9

XII,2020

Podczas spotkań przekazywane będą
wszelkie informacje dotyczące założeń
programowych
wdrażanych
działań,
legislacji krajowej i unijnej wg. planu
szkoleń.3szkolenia w tym 2 dwudniowe
dla Zarzadu i pracowników biura i
jednodniowe dla Zarządu Rady i
pracowników biura

Omówienie najczęściej występujących
problemów w zakresie wypełniania
wniosków
o
przyznanie
pomocy,
rozliczeń do wniosków o płatność,
sprawozdawczość
oraz
udzielenie
odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania.
Zaplanowano
50
indywidualnych porad w biurze LGD.
10000,00 jednodniowa dla 100 osób dotycząca
wdrazania LSR

Spotkania integracyjne- plenerowe
(festyny i pikniki edukacyjnoinrormacyjno- kulturalne (min. 100
osób podczas każdego wydarzenia)

10
11 razem

Osjaków dn. 21.11.2019r.

VI,VII,VIII,IX.
2020r.

76 000,00
Aby skutecznie dotrzeć do społeczności
lokalnych i przekonać ją do aktywnego
udziału w realizacji LSR m.in. wymiany
doświadczeń i podejmowania współpracy
przy projektach, planowane są 4
jednodniowe spotkania plenerowe z
punktem informacyjno-konsultacyjnym
obsługiwanym przez pracowników LGD,
na którym będą rozdawane materiały
informacyjne i udzielane konsultacje.W
celu zachęcenia do wzięcia udziału w
spotkaniu i zwiększenia zainteresowania
założono koszty wynajmu gwiazdy
imprezy, wynajmu sceny, nagłośnienia,
oświetlenia oraz osoby prowadzącej która
bedzie
informowała
o
punkcjie
informacyjno konsultacyjnym LGD.
104 730,00 -

…………………………………………………………
podpis i pieczątka

