Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze"
Czy grupa docelowa
jest grupą
Termin realizacji [godzina,
defaworyzowaną
dzień, miesiąc ]
[tak/nie]

Planowany budżet
zadania

Planowane efekty działania kamunikacyjnego

Planowane do osiągniecia
wskaźniki realizacji działania
komunikacyjnego

Dokumenty potwierdzające
realizację zadania

30

0

Rozpowrzechnienie informacji o LSR, LGD i możliwościach
uzyskania dofinansowań. Poinformowanie potencjalnych
wnioskodawców o głównych celach, zasadach przyznania
pomocy, kierunkach działania realizowanych w ramach LSR
2016-2023

30 wyświetleń zakładki z
informacjami

Print screeny ze strony
www.partnerstwonajurze.pl

22.01.2019
godz. 17:00

50

0

Rozpowrzechnienie informacji o LSR, LGD i możliwościach
uzyskania dofinansowań

1 Informacja na gali
przedsiebiorców powiatu
chrzanowskiego

Dokumentacja zdjęciowa,
protokół

styczeń-luty 2019

3300

1200

Lp

Nazwa działania komunikacyjnego

Narzędzia komunikacji wraz z opisem

Miejsce realizacji *

Grupa docelowa

1

Zintensyfikowana kampania
informacyjna dotycząca LSR,
kierunków wspólnych działań,
dofinansowań

Stała zakładka z informacjami na stronie
internetowej

ul. Focha 3,
32-500 Chrzanów

Organizacje pozarządowe, grupy formalne i
nieformalne, sektor gospodarczy, sektor
publiczny, mieszkańcy obszaru objętego
LSR w tym grupy defaworyzowane
wskazane w LSR

tak

cały rok 2019

2

Zintensyfikowana kampania
informacyjna dotycząca LSR,
kierunków wspólnych działań,
dofinansowań

Informacja na gali przedsiebiorców
powiatu chrzanowskiego

Górników 1, 32-590 Libiąż

sektor gospodarczy

nie

3

Zintensyfikowana kampania
informacyjna dotycząca LSR,
kierunków wspólnych działań,
dofinansowań

Plakaty oraz ulotki informacyjne
umieszczone w kluczowych punktach
obszaru objętego LSR zawierające
informację o możliwości uzyskania
dofinansowań w ramach nowego LSR
wraz z informacją o możliwości
uzyskania informacji oraz doradztwa w
biurze LGD lub telefonicznie wraz z
podaniem danych kontaktowych

tak

4

Zintensyfikowana kampania
informacyjna dotycząca LSR,
kierunków wspólnych działań,
dofinansowań

Spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich

Powiatowy Urząd Pracy,
Urzędy Gmin: Libiąż,
Organizacje pozarządowe formalne i grupy
Babice, Trzebinia, Chrzanów, nieformalne, sektor społeczny,gospodarczy,
Alwernia, ośrodki kultury
publiczny, mieszkańcy obszaru objętego
oraz ich oddziały w każdej z
LSR (w tym grupy defaworyzowane
Gmin, OPS-y w każdej z
wskazane w LSR)
gmin,

ul. Focha 3,
32-500 Chrzanów

Koła Gospodyn Wiejskich

tak

maj - czerwiec 2019

Planowana liczba
uczestników/odbiorców

Rozdysponowane 3000 ulotek,
Rozpowrzechnienie informacji o LSR, LGD i możliwościach
plakaty w 16 punktach obszaru
uzyskania dofinansowań
objętego LSR

Faktura za druk 3000 ulotek,
ulotka, plakat, zdjęcia
umieszczenia plakatu w 16
punktach obszaru objetego LSR

Rozpowrzechnienie informacji o LSR, LGD i możliwościach
uzyskania dofinansowań. Poinformowanie potencjalnych
1 Spotkanie z Kołami Gospodyń Dokumentacja zdjęciowa, lista
wnioskodawców o głównych celach, zasadach przyznania
Wiejskich
obcności, prezentacja
pomocy, kierunkach działania realizowanych w ramach LSR
2016-2023

58

300,00

40

2 200,00

Zapoznanie uczestników szkolenia z rozporządzeniami,
LSR, zasadami uzyskiwania dofinansowań

1 Spotkanie szkoleniowowarsztatowe

Dokumentacja zdjęciowa, listy
obecności, 3 prezentacje

08.01.2019
8:00 - 11:00 - Przedsięwzięcie

5

Edukacja w zakresie pisania
wniosków o dofinansowanie

Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe

Organizacje pozarządowe, sektor
Chrzanów, Focha 3, Budynek gospodarczy, sektor publiczny, mieszkąńcy
PCKU
obaszaru objętego LSR w tym grupy
defowaryzowane wskazane w LSR

2.1
osoby fizyczne, spółki kapitałowe
w organizacji

tak
12:00 - 15:00 Przedsięwzięcie 1.1, 3.1
JST, NGO, związki wyznaniowe

15:30 - 18:30 Przedsięwzięcie 2.2
mirko i małe przedsiębiorstwa,
NGO prowadzące działalność
godpodarczą

Organizacje pozarządowe, sektor
Chrzanów, Focha 3, Budynek gospodarczy, sektor publiczny, mieszkąńcy
PCKU
obaszaru objętego LSR w tym grupy
defowaryzowane wskazane w LSR

tak

I kwartał 2019 roku

30

0,00

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o
planowanych naborach wniosków

30 wyświetleń ogłoszenia o
naborze

Print screeny ze strony
www.partnerstwonajurze.pl

7

Artykuł w prasie lokalnej z informacjami
Organizacje pozarządowe formalne i grupy
Konsultacje społeczne zmian w LSR
dotyczącymi planowanych zmian w LSR
Tygodnik ,,Przełom"
nieformalne, sektor gospodarczy, sektor
oraz dokuentach związanych z
oraz dokumentach związanych z
obejmujący zasięgiem obszar publiczny, mieszkańcy obszaru objętego
funkcjonowaniem LGD i wyborem
funkcjonowaniem LGD i wyborem
objęty LSR, nakład 10 700.
LSR w tym grupy defaworyzowane
projektów
projektów
wskazane w LSR

tak

kwiecień - maj 2019

10700

2 500,00

Wypracowanie zmian w LSR i dokumentach związanych z
funkcjonowaniem LGD, na podstawie potrzeb, uwag i
problemów społeczności lokalnej.

1 Artykuł w prasie lokalnej z
informacjami dotyczącymi
planowanych zmian w LSR

Egzemplarz gazety z artykułem
o planowanych zmianach w
LSR

8

Konsultacje społeczne zmian w LSR
oraz dokuentach związanych z
funkcjonowaniem LGD i wyborem
projektów

Rozesłanie wiadomości mailowych do
400 osób
z informacją o planowanych zmianach

ul. Focha 3,
32-500 Chrzanów

Organizacje pozarządowe formalne i grupy
nieformalne, sektor gospodarczy, sektor
publiczny, mieszkańcy obszaru objętego
LSR w tym grupy defaworyzowane
wskazane w LSR

tak

kwiecień - maj 2019

400

0,00

Wypracowanie zmian w LSR i dokumentach związanych z
funkcjonowaniem LGD, na podstawie potrzeb, uwag i
problemów społeczności lokalnej.

Rozesłanie 400 maili

Udokumentownie rozesłania
400 maili, print screen
wysłanych wiadomości

Pomoc w realizacji projektów

Prowadzenie ciągłego doradztwa dla
beneficjentów w biurze LGD

ul. Focha 3,
32-500 Chrzanów

Organizacje pozarządowe formalne i grupy
nieformalne, sektor gospodarczy, sektor
publiczny, mieszkańcy obszaru objętego
LSR w tym grupy defaworyzowane
wskazane w LSR

tak

cały rok 2019 w
poniedziałki, wtorki i środy
od 10:00 do 15:00

30

0,00

Przygotowanie beneficjentów do efektywnego wdrażania
projektó oraz skutecznej realizacji LSR.

6

9

Edukacja w zakresie pisania
wniosków o dofinansowanie

Ogłoszenie naboru na
stronie internetowej
www.partnerstwonajurze.pl

* w przypadku imprez, szkoleń, warsztatów należy podac dokładny adres w pozstałych przypadkach należy podać obszar dystrybucji np. materiałów promocyjnych

Lista osób korzystających z
30 beneficjentów korzystających
doradztwa świadczonego przez
z usługi bezpłatnego doradztwa
biuro LGD ,,Partnerstwo na
udzielanego przez biuro
Jurze"

