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LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CZŁUCHOWSKIEJ 

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACYJNEGO NA ROK 2019 

Lp. Działanie komunikacyjne: Termin 
Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Kwota (w zł) Uzasadnienie 
Nazwa Wartośd Nazwa Wartośd 

1. Szkolenie dla potencjalnych 
beneficjentów/grantobiorców z zakresu 
możliwości otrzymania dofinansowania w 
ramach naborów ogłaszanych przez LGD. 

styczeo-grudzieo 2019 Liczba szkoleo dla 
potencjalnych 
beneficjentów/grantobiorc
ów 

7 Liczba osób uczestniczących w 
szkoleniach: 
- wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- listy obecności  

30 200,00 Dotyczy: zapewnienia 
bufetu kawowego 
podczas szkolenia 
(kawa, herbata, 
ciastka, dodatki) oraz 
ciepłego posiłku. 

2. Warsztaty z wypełniania dokumentów 
aplikacyjnych dla potencjalnych 
beneficjentów/grantobiorców 

styczeo-grudzieo 2019 Liczba warsztatów dla 
potencjalnych 
beneficjentów/grantobiorc
ów 

5 Liczba osób uczestniczących w 
warsztatach: 
- wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- listy obecności 

86 200,00 Dotyczy: zapewnienia 
bufetu kawowego 
podczas szkolenia 
(kawa, herbata, 
ciastka, dodatki) oraz 
ciepłego posiłku. 

3. Bezpośrednie doradztwo pełnione w biurze 
dotyczące możliwości otrzymania 
dofinansowania w ramach przyszłych 
naborów wniosków ogłaszanych przez LGD 
(osobiste, mailowe, telefoniczne) oraz 
doradztwo z wniosku o płatnośd 

styczeo – grudzieo 
2019 r. 

Liczba miejsc, w których 
pełnione będzie 
doradztwo  

1 Liczba podmiotów, którym 
udzielono indywidualnego 
doradztwa.  
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- kart doradztwa 

10 
 

0,00 zł Nie dotyczy. 

4. Szkolenie organów LGD, tj. Rady (Procedury 
oceny i wyboru operacji w ramach 
LSR/Wypełnianie dokumentów niezbędnych 
do oceny i wyboru operacji w ramach LSR) 

styczeo – grudzieo 
2019 r. 

Liczba szkoleo dla organów 
LGD, tj. dla Zarządu i Rady 
z zakresu procedur oceny i 
wyboru operacji w ramach 
LSR   

1 Liczba osób uczestniczących w 
szkoleniach organów LGD, tj. 
Zarządu i Rady z zakresu procedur 
oceny i wyboru operacji w ramach 
LSR  
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- listy obecności 

14 380,00 zł Dotyczy: 
zapewnienia bufetu 
kawowego podczas 
szkolenia (kawa, 
herbata, ciastka, 
dodatki) oraz ciepłego 
posiłku. 

…………………………………………………………………… 
  podpis osoby/osób reprezentujących  


