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Mk* neallzae|i
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Czy8rupadocelowajest8mpądefaworyzo

Termln reauzatil [z Pla"ana
Planov"

ZakmaefektywN# ZiHbdane do•ąplęda

kop-v-z Waną dowadnośclą do liczba zrealizowaAeso riźniki nalizaqi
ol'istm 'mhal ltavnlel mleslacal uqestników budżet zadania zadaria zadanla zadanla

1.

ArMuły o Komunikaci@ zbicrowa

obszar lGD

PotencjalniwrtioskodawcyOperacjlplanowanvchwramechlsR,wtymwszczesólnoścłprzedst@wtcielegrup

tak lutv Sto 369 z'

mln. 50o asóbpoinformowanych o

1 artykut w prasie o

artykiiw w prasie lokalTiei

pbnowariycr` i)oprzez lntemet i defawoMowanych LSR po przecżytaniu
naboncl` wnloskó`^i Prasę na rynku pracy artyku" w i)rasle zas[ęgu lokalnym

2.

Szkolenla/spotkaniainformacvjne

Komumkacja

obszar  LG D

Osoby zainteresowsne

tak luty 10 1285,50 zł

mln. 10 osob 1 szkolenie/spotk@n.e

wydruk ze strony LGDzawLeraiącymbrma€ję o

zw`ązane z naborem bezpośrednia - zbzeniem \mlosku o szkoleniu, llsta obecności,
w"»ków w ramach prżekaz ustny i za przyznanie pomocy na materiaw i)lsane, notath
Lokalnei Strategil pomq materiałów operaciezakhdanewlsF' bion]cych  udz.Lał w zw.wizarie ż naborem stuźbowa, dokumentacj@
Rozwoju plsanych szkoleniu wniasków zdjęciowa

3.

lbr@dztmmdywidualne Rozmowylndvwidualne /

Bil'm LGD

Osobyzaincrecwane

tak lutv-marzcc 8

min. 8 osób , którymudzielonadoradztwa

6 mieslęcy

Reiestrudz(elonego

zwląz@,le lnfo-nie/ ztozernem \mtlosku o w zakresie
z naborem wnioskó``/ doradzanie/ prżvznanle pomocy na przyBotowania
w ramach Lokalnei pnygotovwwanle operacie zakhdane wLSR wniosku o przyzmanie funkcionowa"a b`ruTa
St"il Rozwoju dokiimefltów Pomocy LGD dondztwa

a.

Szkolenla wemętnnedlaR@dyiZarząduLGDonzpr.cownikówBJurawzakresieprocedur
Komun'ikacjiibezpośrednq -przekazustnyi Żapomocąmateriaw

Slerpc

Członkowle lGD 1

nie luty 16 90,59 z'
mln. 7 osób b`iorących

1 sżkolenie

zaMnadomien`ie o szkoleniu,listaobecnośc.i,materiałypŁsane,notatkastużbowa,

wyboru operaci. pisanych PJ|-icv Biu" lGD udzpł w szkoleni u dokumentacE) zdiecio`^e
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5. Wyjazd studvjnv

Komunikacja

poża obszar lGD

PRedsdw.ppele

tak rmi-esleń

mh. 20

30 000,00 zl
min. Zo uczestnrków

min. 1 wyja2dstudyjnvwceluwymiany

lista uczestnlków wyJażdu,

bezposrednia - lokalnej uczestników doświadczeń
an'irmcja, dyskusia, spoq#ności, inne "zdu i poznaw3n.m dobrych
`wmiam dośwbdczeń lGD studvinego wyjasdu studvJnego pdktyk dokiimeiitacja zdjęcio`^n

6. Kmku"

Kmunikacjabezpośredni@ -

obszar lGD
08Ótlokalnei

tak liD"-grudzień 2S S 0® zł udział min. 25 osob

oqanizacja 1
rimkzesdowlnterrietowejLGD,

konkurs spoh"nośc. konkupu dokumencacB zdlecio`^m

7.

Msteriaw druk~n€, Komunikacb

obszar LGD

Ogół lokalnej

tak l.EMecflrudzień 3m 3 000 z'

min. 300 odblo"
wydanie min.1rodzsiumarŁeriaw

materiały pisane,ni).  Foldery pośrednia Ża pomocą materlałów promocyinyi:hwtym:
mmttyjne wvdawnictw soołeanoścl drukowanvch folder, ulotka, plakat dokumemacjażdJętlowa

8.

Artykuw o Komunlk3cjazblorovm

obszar LGD

PotencJalnlmaskodawcyOl)encJ'pbnowanychwramachLSR,wtymwszczególnośclprzedstawlciete grup

tak grudz'eń 500 1 0m z'

min. 5ao osóbpotnfomowanych o

1 artykuł w pr@sie o

artykutv w Dnsie lokalnej

pL.now3nych poprzez lnternet i dehworyzow@nych lsR po przeczytiniu
naborach wnlosków l,raśę ita rvnku i)ncy @rtykułów w prasle zas.ęgu lokalnym
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