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Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok Z018
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Pa rtnerstwo"

LD Nazwa zadania

Narzędzla

Miejsce realizacji

Grupa dcxElow@

Czy grupadocelowajestgrupądefaworyzo

Termin  reallzacji  [z Planówana

Planowar,y

Zakładanaefektywność Zakładane doOs,ą8nlęcia

Dokiimenty
komunlk@cjl   wraz z Waną dokładnością do 'iczba zrealizowanegozadania wskaźnłki  reallzacjizadania potwierdzające realtzaqęzadania
ODisem [flmina] [tak/niel miesi@ca] uczestmków budźet zadanla

1.

Artykuły o Komunlkacja

obszar LGD

PotencjalniwnioskodawcyOperacjlplancwanychwramachLSR,wtymwszczególnoścJprzedstariciele grup

tak luty-m@rzec 500 500 zł

mln. 500 osóbpolnformowanych o

1 artvkut w pra6ie ozaslęgulokatn

a       kuływ     rasielok@l      .

planowanych zbiorowa poprzez defaworyzow@nych LSR po przeczytaniu
naborach wniosków lnternet i prasę na rynltu prscy artykułów w prasle

2.

Szkolenia/spotkanlalnformacyjne

Komunikacja

obszar lGD

Osoby zainteresowane

tak luty-marzec 10 1500 zt

min. 10 osób

ym1szkolenle/spotkanie rty              P                    ne'wydrukzestronyLGDzawierającyinformacjęo

związane z naborem bezpośrednia - złożeniem wnicisku o szkoleniu   lista obecności
wniosków w ramach pr!ekaz ustny i za przyznanie pomocy na materiaty pisane  notatk@
Lokalnej St/ateg.i pomocą materiałów operacje zakladane w blorących udziat w związane z naboremwniasków służbowa, dokumentacjazd'iowa
Rozwoju p`,sanych LSR szkotenlu

3.

Doradztwolndywidualne ROzmowyindywidualne/

Biuro LGD

Osoby zalnteresowane

tak luty"arzec 8

mln. 8 osób , którymudzJelonodoradztwa

6 mieslęcy

JęcRejestr udzJelonesodoradztwa

związane lnformowanie/ złożeniem wniosku o w zakresie
z naborem wnjosków dcN.adzanie/ przvznanie pomocy n@ pi.zygotowania funkcjonowan.ia
w ramach Lok@lnejStrategiiRozwoiu przygotowywanledokumemów op€racje zakładane wlsR wniosku o przyznaniePomocy bluralGD

4.

Szkolenla wewnętr2nedlaRadyiZarządulGDorazpracownikówBliirawzakres.iepr"dur
Komur.ikacjabezpośredni@ -przekazust7wi zapomocąmateriałów

S,epc
C2lmkow.ie LGD i

nlc luty 16 1500 z'
mln.  7 osób blorących

1 szkolenie

żawadomlenle o szkolenlu,listaobccnośd,materiawpisarie,notstkasłużbo`^m

wyl)oru operacji pi5,nYch pracownlcy B.ura LGD udzlał w szkoleniu dokumenticja zdięcłm

p:"E,:5ż,R%?s::



5. Wyjazd studyjny

Komunlkacjabezposrednia -

poza obszar LGD

Przedst"ltiele

tak maj-wrzesień

min. 20

30 000,00 z'
min. 20 uczestnlków

mln. 1 wy|azdstudv|nvwcelu"l@nydośw.tadczeń

Iista ucz6tnikó`hr wyjadu,

animac|a, dyskusja, 'oka'nej uczestników i pożnawan!a
wymian@ spoteczności, inne wjazdu dobrych
dośw.iadczeń lGD studvjnego wyjazdu studyjnego praktyk dokumentacja zdjęcłowa

6.

Badaniesatysfakcji

Zbieranle lnfomiacjizwrotnejnt.ocenypaziomuobsługiwblurzelGD,|akoścldoradztwa,

obszar lGD
Odbiorcy bezpośrednlch

tik styczeń-grudzień 120 Z000 z'

analiza mln. 120ankietwkażdym

bieżące badaniasatysfakcjizblerar\e ianallzowanewtraki:iebadania

ankiew

dzla'ań lnformowanla, badanlu ewaluacvjnego lsR w
l(omunlkacyjnych LGD szkolenla, promocjl form komunikacji LGD ewaluacyjnym 2018

7. Konkursy

Komunlkacjabezi)ośrednia -

abszsr lGD
Ogót lokalnej

tak lipiec-grudzień 25 5 000 zl udzlał mln. 25 a§ób

organizacja 1

wvdruk ze stronyinternetowejlGD,

konkurs spolecznośa konkursu dokumentacja zdleciowa

8.

Materiaty drukowane, Komunikacja

obszar lGD
Ogól lok@lnej

tak lipiec-8rudzień 300 3 000 z'

mln. 300 odblorcó`Ar wvdanle miri.  1

materiaty p`isane,np.  Foldery pośredn.ia za pomocą materiatów folderu, ulotki,

oromocyjne wydawnictw spotecznośa drukowanych plakatu dokumentacja zdjęciowa

9.

Artykuty o Komunikacja

obszar lGD

PotencjalniwnioskodawcvOperacjlplanowanychwramachlsR,wtymwszczególnościprzedstawicielegrup

tak grudz,eń 500 1 000 z'

mln. 500 osóbpoinformowanych o

1 3rtykuł w prasie o

artykuty w prasie lokalne|
planowanych zbioi.owa poprzez defaworyzowanych lsR po przeczytaniu
nabor@ch wniosków lnternet i prasę na rynku pracy artykutów w prasle zasięgu lokalnvm

PREZ ARZĄDU

lkowski


