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1.

Szkol.m wevmtrznedlaRady1ZerząduLGDorazpracowTikówBlurawzikrestprocodur Xomunikacj.b€zpośmdrib -prż.!kazustnv1 zapon"materiaw

Sh}rpc

Czbnko`hrie lGD 1 pieco`irrikv

nJ, 'uty 16 1 5m,00 zl
min. 7 osób biorących udzbt

1 szkoki nó

zawbdomlenJ® o słkoLii`Lu, llsteobacnoścJ,materm/pisene,

vvboruoperacJ1 pstnych BiuD LGD w szkotmi u dokurr€nt®cJa zdjęclowa

2.

Mamnaty druk-ne,
KomunikacJapośrednbze po-

obszar LGD ogól lohlnei spobcz"*cl tak swaoń-luty 400 1"z'
mln. 4CK) odl)k"

wydam® mln.1 rodzajumatebhhA/pmn-c`dnvch,węym:fokl.r,uk>tka,

materia^/ pbane, dohmemaqa
np. Foklery pmnvi.n. wydawnlctw matei"~druko`^err`/ch o'akat zd|ęckwa

3.

Anvkuły o pla-nych
Xomunikacj@ Żbbrowapoprzozlntemet1

obsza r LGD

P-mJal"mk"awcyOper"jlpbnowanychwnmaćhlsR,wtymwŚzcżecólhośclpRed5tawJck!L3 C"Pdefev-w-nych

tak caty ~k 1500 1 5u,m z'

mh 15m osóbplnbmo`./em:h o lss poprzqńanlu.rtvhJIÓ`i/w

3 arMuty w psask} o
artykuty w prask) tokalneinalx)rach wnbsków Presę na rynku pv l)Bsl€ zas® bhlnym

4.

ATtykdy o pla-nych
komun!kacia zl)lorowa

obsż= r LGD

Ycme"J®ln\mbskodawcyOper"jlpla"-nychwmmachlsR,VtY11`w5zczeńl"±lprzedstaw*l.b eriip

tsk cah/ rok 3000

mh. " osóbFombr"w3rr`d o lsR popdEczytanluarh/kut6i/mstroi`k!lntemoto`mJIGD18mrnpańmiĘkJchoraz

20 artyku" m stmk!
vndrukl łe strori`/ lm}meto`.rł)jpop"z lnterr" 1 dńwc~nych (OpcjominB)poriato`- inftrmstowei LGD ( .mln

nabon)ch wnkĘków Plasę n. rvnh pracy U          l, Pr,c, p.*r,.rm LGD 1 =mJn partr-riŁich

5_

Szkok}nh /Spotkanb(nbrmacy|mzwłązam z Komunlkaę|3bezpośrednb -

obsn r lGD

OsobyżaJrmbsowan.

tak cah' n,k 70 9 aoo,00 Żl
mln. 70 osób blorącvch udłbt

wyd"k z® stmny LGD Żawbreiący
neborem w7`bskó`^/ w pRebżusm   łż. zbzenk!m wnlosku o           n.nk}
remach loketnei Str.tecll

Yponmrrmbr"w P"pomm/neoper@cJozakhdeno 7Szkohń/SFĘmńzwqz.nychzn.bonm infomacię o szkobnlu, lmobecnośc.,materlh/pbr-,

RozwoJu pbnycll wLSR w 5Żkok}nlu mkków dokum®ntad;|a zdlecbn



6.

Dor-lndvwdulmŻwqzan® Rozmwylndvwlduln./hfommwanie/

Bwm lGD

Osobył.lnt~m

tak • 20

mln. 20 osób , ftówmudzeloTk]doradzt`^ow

12 m'®s'qw

ReJ®str udzlelor"o doradzb.o

z nabopm wnb»ków doradzanki / zbż-nlemmkriuopizyznanh! zakresle p"got"enl@
w remacl` Lok.LmJ pmato-nb i»rr"y na operacje za khda ne wnóstu o przvzmnb
Strate€ii fbzwoi u dokumantów wlsR Pnxxy funkcJono`irania blurą LGD

7.

Pro-Ja lGD 1 "padcl,§lmp®Zoreanbowanychmtemnk!LGDpopqez
Komurilk*Jab.2pośmdnb n.stolskach

oh,lGD Ceól lob h.j Śpobar.o6ci tll m.J-sbń 2m 5 000 z'
min. 200 osób orsanizacJa miri. 2 stobk `n/druk zo strorry (nóemetowoj

piny i ini. podmk~ pmn"Jnych Odwkrijącychstobk® •     .         .                                    .               . LGD, dokumenticJa zdJęcbm


