Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019
POGÓRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU
Lp

1

Nazwa działanie
komunikacyjnego

Narzędzia komunikacji
wraz z opisem

Miejsce realizacji*

Grupa docelowa

Czy grupa docelowa
jest grupą
defaworyzowaną?
(tak/nie)

Termin realizacji (godzina,
dzień, miesiąc)

rozsyłanie informacji pocztą
elektroniczą (newsletter)

gminy obszaru LGD: Tuchów,
Gromnik, Ryglice, Szerzyny,
Rzepiennik Strzyżewski

wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w
szczególności przedsiębiorcy, organizacje
pozarządowe i mieszkańcy obszaru LGD
(w tym także przedstawiciele grup
defaworyzowanych)

tak

styczeń - czerwiec 2019

15

należy do zadań
pracownika LGD

dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z
wysłanie wiadomości e-mail do 15
informacjami o LSR, podniesienie poziomu
odbiorców w ramach newslettera
wiedzy mieszkańców o głównych założeniach LSR

liczba odbiorców newslettera

informacje na oficjalnej
stronie internetowej LGD

gminy obszaru LGD: Tuchów,
Gromnik, Ryglice, Szerzyny,
Rzepiennik Strzyżewski

wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w
szczególności przedsiębiorcy, organizacje
pozarządowe i mieszkańcy obszaru LGD
(w tym także przedstawiciele grup
defaworyzowanych)

tak

styczeń - czerwiec 2019

15

należy do zadań
pracownika LGD

dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z
zamieszczenie artykułu na stronie
informacjami o LSR, podniesienie poziomu
internetowej LGD
wiedzy mieszkańców o głównych założeniach LSR

liczba wyświetleń artykułów

informacje na oficjalnych
stronach internetowych
gmin obszaru LGD

gminy obszaru LGD: Tuchów,
Gromnik, Ryglice, Szerzyny,
Rzepiennik Strzyżewski

wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w
szczególności przedsiębiorcy, organizacje
pozarządowe i mieszkańcy obszaru LGD
(w tym także przedstawiciele grup
defaworyzowanych)

tak

styczeń - czerwiec 2019

15

należy do zadań
pracownika LGD

dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z
zamieszczenie artykułu na stronach
informacjami o LSR, podniesienie poziomu
internetowych 5 gmin obszaru LGD
wiedzy mieszkańców o głównych założeniach LSR

printscreeny z zamieszczonych
artykułów na stronach gmin

ogłoszenia na portalach
społecznościowych (przede
wszystkim Facebook)

gminy obszaru LGD: Tuchów,
Gromnik, Ryglice, Szerzyny,
Rzepiennik Strzyżewski

wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w
szczególności przedsiębiorcy, organizacje
pozarządowe i mieszkańcy obszaru LGD
(w tym także przedstawiciele grup
defaworyzowanych)

tak

styczeń-czerwiec 2019

15

należy do zadań
pracownika LGD

dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z
informacjami o LSR, podniesienie poziomu
wiedzy mieszkańców o głównych założeniach LSR

zamieszczenie artykułu na
portalach społecznościowych
(przede wszystkim Facebook)

liczba wyświetleń postu

tak

Ryglice-05.03.2019, godz.9.009.15; Tuchów-05.03.2019,
godz.13.00-13.15; Szerzyny06.03.2019, godz.9.00-9.15;
Rzepiennik Strzyż. 06.03.2019, godz.11.3011.45; Gromnik-06.03.2019,
godz.13.30-13.45;

25

100,00

dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z
informacjami o LSR, podniesienie poziomu
wiedzy mieszkańców o głównych założeniach LSR

organizacja 5 spotkań
konsultacyjnych

listy obecności na spotkaniach,
ankiety po spotkaniach

Kampania
informacyjna nt.
głównych założeń
LSR

1) gmina Ryglice-Spichlerz
Dworski,ul. Tarnowska 29,33-160
Ryglice, 2) gmina Tuchów-Dom
Kultury ul. Chopina 10, 33-170
Tuchów, 3) gmina Szerzyny-Gminne wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w
Centrum Kultury i Czytelinictwa,38- szczególności przedsiębiorcy, organizacje
organizacja spotkań
pozarządowe i mieszkańcy obszaru LGD
konsultacyjnych w każdej z
246 Szerzyny 159, 4) gmina
(w tym także przedstawiciele grup
Rzepiennik Strzyżewski-Gminne
gmin obszaru LGD
defaworyzowanych)
Centrum Kultury Czytelnictwa i
Promocji, 33-163 Rzepiennik Strz.
400, 5) gmina Gromnik-Gminny
Ośrodek Kultury,ul.Jana Pawła II 11,
33-180 Gromnik,

Planowana liczba
Planowany
uczestników/odbio
budżet zadania
rców

Planowane efekty działania komunikacyjnego

Planowane do osiągniecia
wskaźniki realizacji działania
komunikacyjnego

Dokumenty potwierdzające
realizację zadania
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Nazwa działanie
komunikacyjnego

Kampania
informacyjna nt.
zasad oceniania i
wyboru operacji
przez LGD

Planowana
Czy grupa docelowa jest
Termin realizacji (godzina,
liczba
Planowany
grupą defaworyzowaną?
dzień, miesiąc)
uczestników/od budżet zadania
(tak/nie)
biorców

Planowane efekty działania
komunikacyjnego

Planowane do osiągniecia
wskaźniki realizacji działania
komunikacyjnego

Dokumenty
potwierdzające realizację
zadania

należy do zadań
pracownika LGD

dotarcie do potencjalnych
wnioskodawców z informacjami o
kryteriach wyboru
operacji,podniesienie poziomu wiedzy
potencjalnych beneficjentów

wysłanie wiadomości e-mail do
15 odbiorców w ramach
newslettera

liczba odbiorców
newslettera

15

należy do zadań
pracownika LGD

dotarcie do potencjalnych
wnioskodawców z informacjami o
kryteriach wyboru
operacji,podniesienie poziomu wiedzy
potencjalnych beneficjentów

zamieszczenie artykułu na
stronie internetowej LGD

liczba wyświetleń
artykułów

15

należy do zadań
pracownika LGD

dotarcie do potencjalnych
wnioskodawców z informacjami o
kryteriach wyboru
operacji,podniesienie poziomu wiedzy
potencjalnych beneficjentów

100,00

dotarcie do potencjalnych
wnioskodawców z informacjami o
kryteriach wyboru
operacji,podniesienie poziomu wiedzy
potencjalnych beneficjentów

Narzędzia komunikacji
wraz z opisem

Miejsce realizacji*

Grupa docelowa

rozsyłanie informacji
pocztą elektroniczą
(newsletter)

gminy obszaru LGD: Tuchów, Gromnik,
Ryglice, Szerzyny, Rzepiennik
Strzyżewski

wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności
przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i
mieszkańcy obszaru LGD (w tym także
przedstawiciele grup defaworyzowanych)

tak

styczeń - czerwiec 2019

15

informacje na oficjalnej
stronie internetowej
LGD

gminy obszaru LGD: Tuchów, Gromnik,
Ryglice, Szerzyny, Rzepiennik
Strzyżewski

wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności
przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i
mieszkańcy obszaru LGD (w tym także
przedstawiciele grup defaworyzowanych)

tak

styczeń - czerwiec 2019

informacje na oficjalnych gminy obszaru LGD: Tuchów, Gromnik,
stronach internetowych
Ryglice, Szerzyny, Rzepiennik
gmin obszaru LGD
Strzyżewski

wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności
przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i
mieszkańcy obszaru LGD (w tym także
przedstawiciele grup defaworyzowanych)

tak

styczeń - czerwiec 2019

tak

Ryglice-05.03.2019,
godz.9.15-9.30; Tuchów05.03.2019, godz.13.1513.30; Szerzyny06.03.2019, godz.9.15-9.30;
Rzepiennik Strzyż. 06.03.2019, godz.11.4512.00; Gromnik06.03.2019, godz.13.4514.00;

1) gmina Ryglice-Spichlerz Dworski,ul.
Tarnowska 29,33-160 Ryglice, 2) gmina
Tuchów-Dom Kultury ul. Chopina 10, 33170 Tuchów, 3) gmina Szerzyny-Gminne
wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności
organizacja spotkań
Centrum Kultury i Czytelinictwa,38-246
przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i
4) gmina Rzepiennik
konsultacyjnych w każdej Szerzyny 159,
mieszkańcy obszaru LGD (w tym także
z gmin obszaru LGD
Strzyżewski-Gminne Centrum Kultury
przedstawiciele grup defaworyzowanych)
Czytelnictwa i Promocji, 33-163
Rzepiennik Strz. 400, 5) gmina GromnikGminny Ośrodek Kultury,ul.Jana Pawła II
11, 33-180 Gromnik,

25

zamieszczenie artykułu na
printscreeny z
stronach internetowych 5 gmin zamieszczonych artykułów
obszaru LGD
na stronach gmin

organizacja 5 spotkań
konsultacyjnych

listy obecności na
spotkaniach, ankiety po
spotkaniach
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Nazwa działanie
komunikacyjnego

Narzędzia komunikacji wraz z opisem

Miejsce realizacji*

spotkania, szkolenia

1) gmina Ryglice-Spichlerz Dworski,ul. Tarnowska
29,33-160 Ryglice, 2) gmina Tuchów-Dom Kultury ul.
Chopina 10, 33-170 Tuchów, 3) gmina SzerzynyGminne Centrum Kultury i Czytelinictwa,38-246
Szerzyny 159, 4) gmina Rzepiennik StrzyżewskiGminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji, 33163 Rzepiennik Strz. 400, 5) gmina Gromnik-Gminny
Ośrodek Kultury,ul.Jana Pawła II 11, 33-180 Gromnik,

doradztwo indywidualne, dyżur w
siedzibie LGD

Tuchów, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów

Informowanie na
temat warunków i
sposobów realizacji
i rozliczania
projektów

Czy grupa docelowa jest
grupą defaworyzowaną?
(tak/nie)

Termin realizacji (godzina,
dzień, miesiąc)

Planowana
liczba
uczestników/od
biorców

Planowany
budżet
zadania

Planowane efekty działania
komunikacyjnego

Planowane do osiągniecia
wskaźniki realizacji działania
komunikacyjnego

Dokumenty potwierdzające
realizację zadania

beneficjenci (projektodawcy)

tak

Ryglice-05.03.2019, godz.9.309.45; Tuchów-05.03.2019,
godz.13.30-13.45; Szerzyny06.03.2019, godz.9.30-9.45;
Rzepiennik Strzyż. 06.03.2019, godz.12.00-12.15;
Gromnik-06.03.2019,
godz.14.00-14.15;

25

100,00

podniesienie poziomu wiedzy
potencjalnych beneficjentów

organizacja 5 spotkań
szkoleniowych i doradczych

listy obecności na
spotkaniach/szkoleniach,
ankiety po
spotkaniach/szkoleniach,

beneficjenci (projektodawcy)

tak

styczeń - grudzień 2017

30

należy do
zadań
pracownika
LGD

podniesienie poziomu wiedzy
potencjalnych beneficjentów

przyjęcie 30 osób w punkcie
konsultacyjnym w Biurze LGD

dokumentacja własna LGD

Grupa docelowa
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Nazwa działanie
komunikacyjnego

Narzędzia komunikacji wraz z opisem

mieszkańcy: rozsyłanie informacji pocztą
elektroniczą (newsletter)

mieszkańcy: informacje na oficjalnej
stronie internetowej LGD

mieszkańcy: informacje na oficjalnych
stronach internetowych gmin obszaru LGD

mieszkańcy: ogłoszenia na portalach
społecznościowych (przede wszystkim
Facebook)

4

Informacja na temat
możliwości
włączenia się do
realizowanych
projektów oraz
potencjalnych
korzyści. Informacja
na temat możliwości
samozatrudnienia,
bądź objęcia
działaniem
kwalifikacyjnym w
ramach
realizowanych
projektów

Miejsce realizacji*

gminy obszaru LGD: Tuchów, Gromnik, Ryglice,
Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski

gminy obszaru LGD: Tuchów, Gromnik, Ryglice,
Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski

gminy obszaru LGD: Tuchów, Gromnik, Ryglice,
Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski

gminy obszaru LGD: Tuchów, Gromnik, Ryglice,
Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski

1) gmina Ryglice-Spichlerz Dworski,ul. Tarnowska
29,33-160 Ryglice, 2) gmina Tuchów-Dom Kultury ul.
Chopina 10, 33-170 Tuchów, 3) gmina Szerzynymieszkańcy: organizacja spotkań
Gminne Centrum Kultury i Czytelinictwa,38-246
konsultacyjnych w każdej z gmin obszaru
Szerzyny 159, 4) gmina Rzepiennik StrzyżewskiLGD
Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji, 33163 Rzepiennik Strz. 400, 5) gmina Gromnik-Gminny
Ośrodek Kultury,ul.Jana Pawła II 11, 33-180 Gromnik,

Grupa docelowa

mieszkańcy
obszaru

mieszkańcy
obszaru

mieszkańcy
obszaru

mieszkańcy
obszaru

mieszkańcy
obszaru

Czy grupa
docelowa jest
grupą
defaworyzowa
ną? (tak/nie)

nie

nie

nie

Termin realizacji
(godzina, dzień,
miesiąc)

styczeń - czerwiec 2019

styczeń - czerwiec 2019

styczeń - czerwiec 2019

nie

styczeń - czerwiec 2019

nie

Ryglice-05.03.2019,
godz.9.45-10.15;
Tuchów-05.03.2019,
godz.13.45-14.15;
Szerzyny-06.03.2019,
godz.9.45-10.15;
Rzepiennik Strzyż. 06.03.2019, godz.12.1512.45; Gromnik06.03.2019, godz.14.1514.45;

Planowana
liczba
uczestników/o
dbiorców

Planowany
budżet
zadania

Planowane do osiągniecia
wskaźniki realizacji działania
komunikacyjnego

Dokumenty
potwierdzające
realizację zadania

15

należy do
zadań
pracownika
LGD

podniesienie poziomu wiedzy o
propozycjach zawartych w LSR wśród
mieszkańców, zwiększenie
wysłanie wiadomości e-mail
zaangażowania społeczności lokalnej do 15 odbiorców w ramach
w realizację LSR, przy jednoczesnym
newslettera
podniesieniu jakości zgłaszanych
wniosków konkursowych

liczba odbiorców
newslettera

15

należy do
zadań
pracownika
LGD

podniesienie poziomu wiedzy o
propozycjach zawartych w LSR wśród
mieszkańców, zwiększenie
zaangażowania społeczności lokalnej
w realizację LSR, przy jednoczesnym
podniesieniu jakości zgłaszanych
wniosków konkursowych

zamieszczenie artykułu na
stronie internetowej LGD

liczba wyświetleń
artykułów

15

należy do
zadań
pracownika
LGD

podniesienie poziomu wiedzy o
propozycjach zawartych w LSR wśród
mieszkańców, zwiększenie
zaangażowania społeczności lokalnej
w realizację LSR, przy jednoczesnym
podniesieniu jakości zgłaszanych
wniosków konkursowych

zamieszczenie artykułu na
stronach internetowych 5
gmin obszaru LGD

printscreeny z
zamieszczonych
artykułów na stronach
gmin

15

należy do
zadań
pracownika
LGD

podniesienie poziomu wiedzy o
propozycjach zawartych w LSR wśród
zamieszczenie artykułu na
mieszkańców, zwiększenie
zaangażowania społeczności lokalnej portalach społecznościowych
w realizację LSR, przy jednoczesnym (przede wszystkim Facebook)
podniesieniu jakości zgłaszanych
wniosków konkursowych

liczba wyświetleń postu

podniesienie poziomu wiedzy o
propozycjach zawartych w LSR wśród
mieszkańców, zwiększenie
zaangażowania społeczności lokalnej
w realizację LSR, przy jednoczesnym
podniesieniu jakości zgłaszanych
wniosków konkursowych,
zwiększenie liczby projektów
realizowanych w ramach celu
szczegółowego 1 (tym samym
zwiększenie wskaźnika zatrudnienia)

listy obecności na
spotkaniach, ankiety po
spotkaniach

25

100,00

Planowane efekty działania
komunikacyjnego

organizacja 5 spotkań
konsultacyjnych

grupa defaworyzowana: bezpośredni
kontakt przez pracowników OPS i PUP

gminy obszaru LGD: Tuchów, Gromnik, Ryglice,
Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski

przedstawiciele
grup
defaworyzowany
ch wskaznych w
LSR

grupa defaworyzowana: rozsyłanie
informacji pocztą elektroniczą (newsletter
LGD)

gminy obszaru LGD: Tuchów, Gromnik, Ryglice,
Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski

przedstawiciele
grup
defaworyzowany
ch wskaznych w
LSR

gminy obszaru LGD: Tuchów, Gromnik, Ryglice,
Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski

przedstawiciele
grup
defaworyzowany
ch wskaznych w
LSR

gminy obszaru LGD: Tuchów, Gromnik, Ryglice,
Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski

przedstawiciele
grup
defaworyzowany
ch wskaznych w
LSR

gminy obszaru LGD: Tuchów, Gromnik, Ryglice,
Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski

przedstawiciele
grup
defaworyzowany
ch wskaznych w
LSR

grupa defaworyzowana: informacje na
oficjalnej stronie internetowej LGD

grupa defaworyzowana: informacje na
oficjalnych stronach internetowych gmin
obszaru LGD

grupa defaworyzowana: ogłoszenia na
portalach społecznościowych (przede
wszystkim Facebook)

tak

tak

tak

tak

tak

styczeń - czerwiec 2019

styczeń - czerwiec 2019

styczeń - czerwiec 2019

styczeń - czerwiec 2019

styczeń - czerwiec 2019

5

należy do
zadań
pracownika
LGD

podniesienie poziomu wiedzy o
propozycjach zawartych w LSR wśród
dotarcie z informacjami do 5
notatki służbowe nt.
osób z grup defaworyzowanych,
osób objętych wsparciem PUP
wykonanych telefonów
zwiększenie liczby osób z grup
oraz OPS
defaworyzowanych korzystających z
pomocy

5

należy do
zadań
pracownika
LGD

podniesienie poziomu wiedzy o
propozycjach zawartych w LSR wśród
wysłanie wiadomości e-mail
osób z grup defaworyzowanych,
do 5 odbiorców w ramach
zwiększenie liczby osób z grup
newslettera
defaworyzowanych korzystających z
pomocy

liczba odbiorców
newslettera

5

należy do
zadań
pracownika
LGD

podniesienie poziomu wiedzy o
propozycjach zawartych w LSR wśród
osób z grup defaworyzowanych,
zwiększenie liczby osób z grup
defaworyzowanych korzystających z
pomocy

zamieszczenie artykułu na
stronie internetowej LGD

liczba wyświetleń
artykułu

5

należy do
zadań
pracownika
LGD

podniesienie poziomu wiedzy o
propozycjach zawartych w LSR wśród
osób z grup defaworyzowanych,
zwiększenie liczby osób z grup
defaworyzowanych korzystających z
pomocy

zamieszczenie artykułu na
stronach internetowych 5
gmin obszaru LGD

printscreeny z
zamieszczonych
artykułów na stronach
gmin

5

należy do
zadań
pracownika
LGD

podniesienie poziomu wiedzy o
propozycjach zawartych w LSR wśród
zamieszczenie artykułu na
osób z grup defaworyzowanych,
portalach społecznościowych
zwiększenie liczby osób z grup
(przede wszystkim Facebook)
defaworyzowanych korzystających z
pomocy

liczba wyswietleń postu
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Nazwa działanie
komunikacyjnego

Prezentacja projektów
realizowanych i
zrealizowanych

Narzędzia komunikacji wraz z
opisem

Miejsce realizacji*

Grupa docelowa

Czy grupa docelowa jest
grupą defaworyzowaną?
(tak/nie)

Termin realizacji (godzina,
dzień, miesiąc)

Planowana liczba
uczestników/odbiorc
ów

Planowany budżet
zadania

promocja skutecznych działań na
oficjalnej stronie internetowej
LGD oraz na stronach gmin
tworzących obszar LGD

gminy obszaru LGD: Tuchów, Gromnik,
Ryglice, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski

mieszkańcy obszaru (w
tym potencjalni
wnisokodawcy i
beneficjenci)

tak

styczeń-grudzień 2019

50

należy do zadań
pracownika

tak

Ryglice-05.03.2019,
godz.10.15-10.30; Tuchów05.03.2019, godz.14.15-14.30;
Szerzyny-06.03.2019,
godz.10.15-10.30;
Rzepiennik Strzyż. 06.03.2019, godz.12.45-13.00;
Gromnik-06.03.2019,
godz.14.45-15.00;

1) gmina Ryglice-Spichlerz Dworski,ul.
Tarnowska 29,33-160 Ryglice, 2) gmina
Tuchów-Dom Kultury ul. Chopina 10, 33-170
Tuchów, 3) gmina Szerzyny-Gminne Centrum mieszkańcy obszaru (w
organizacja spotkań
Kultury i Czytelinictwa,38-246 Szerzyny 159, 4)
tym potencjalni
informatyczno-konsultacyjnych w
gmina Rzepiennik Strzyżewski-Gminne
wnisokodawcy i
każdej z gmin obszaru LGD
Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji, 33beneficjenci)
163 Rzepiennik Strz. 400, 5) gmina GromnikGminny Ośrodek Kultury,ul.Jana Pawła II 11,
33-180 Gromnik,

10 (na spotkanie)

100,00

Planowane efekty działania
komunikacyjnego

Planowane do osiągniecia
wskaźniki realizacji działania
komunikacyjnego

Dokumenty potwierdzające
realizację zadania

dotarcie do co najmniej 50 osób
z przykładami zrealizowanych
liczba wyświetleń artykułów,
zamieszczenie artykułu na
projektów, podniesienie poziomu stronach internetowych (LGD oraz
printscreeny z
wiedzy mieszkańców o efektach
5 gmin)
zamieszczonych artykułów
realizacji LSR

dotarcie do co najmniej 50 osób
z przykładami zrealizowanych
projektów, podniesienie poziomu
wiedzy mieszkańców o efektach
realizacji LSR

organizacja 5-ciu spotkań
konsultacyjnych (ok. 10 osób na
każde spotkanie)

listy obecności na
spotkaniach, ankiety po
spotkaniach

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019
POGÓRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU

Lp

Nazwa działania
komunikacyjnego

Narzędzia komunikacji wraz
z opisem

Miejsce realizacji*

Grupa docelowa

Czy grupa
docelowa jest
Planowana liczba
Planowany budżet
grupą
Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc) uczestników/odb
zadania
defaworyzowa
iorców
ną? (tak/nie)

informacje na oficjalnej
stronie internetowej LGD lub
ogłoszenia na portalach
gminy obszaru LGD: Tuchów, Gromnik,
społecznościowych (przede
Ryglice, Szerzyny, Rzepiennik
wszystkim facebook) lub
Strzyżewski;
wysłanie informacji o każdym
działaniu do pięciu gmin
członkowskich (mail)

6

Przeprowadzone
akcje i wydarzenia
aktywizujące

1.Twórcze warsztaty medyłkowe

1. 09.02.2019 r., godz. 10.00 -12.00,
Ośrodek Kultury w Gromniku, ul.Jana
Pawła II 11, 33-180 Gromnik

2. Wykłady nt. promocji turystyki i
agoturystyki

2. 21.02.2019 r.; godz. 16.00-18.00,
Spichlerz Dworski w Ryglicach, ul.
Tarnowska 29, 33-160 Ryglice

3. Szkolenie dla organizacji
pozarządowych z obszaru
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

3. 1-2.03.2019 r.; 1.03.2019 r. - w godz.
14.00-18.00; 2.03.2019 r. - w godz. 9.0015.00; Dom Kultury w Tuchowie, ul.
Chopina 10, 33-170 Tuchów

4. Warsztaty kulinarne - Gotuję i
promuję

organizacja imprez,
konkursów, spotkań,
warsztatów, festiwali

styczeń-grudzień 2019 (w zależności od
organizowanyh działań);

mieszkańcy obszaru, w tym
przedstawiciele grup
defaworyzowanych wskazanych w
LSR

tak

4. 7.06.2019 r. godz. 17:00-19:00, OSP
Joniny, Joniny 6, 33-160 Ryglice

5. Prelekcje nt. ginących zawodów
Pogórza

5. 18.07.2019 r.; godz. 16.00-18.00,
Spichlerz Dworski w Ryglicach, ul.
Tarnowska 29, 33-160 Ryglice

6. Smaki Pogórza - Warsztaty kulinarne

6. 07.08.2019 r., godz. 10.00-12.00; Dom
Kultury w Burzynie, Burzyn 5, 33-170
Tuchów

7. Decoupage na szkle

7. 07.09.2019 r., godz. 10.00-12.00, Dom
Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170
Tuchów

8. Warsztaty kreatywne dla dzieci

8. 05.10.2019 r.; godz. 16.00-18.00, Dom
Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170
Tuchów

9. Gawęda o Pogórzu

9. 23.10.2019 r., godz. 16.00-18.00; Dom
Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170
Tuchów

10. Warsztaty bożonarodzeniowe

10. 07.12.2019 r., godz. 10.00-12.00; Dom
Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170
Tuchów

Planowane efekty działania
komunikacyjnego

Planowane do osiągniecia
wskaźniki realizacji działania
komunikacyjnego

liczba zamieszczonych artykułów na
stronie internetowej LGD lub na
portalach społecznosciowych lub wyslane
maile do gmin członkowskich

należy do zadań
pracownika

co najmniej 100 osób (w tym z grup
defaworyzowanych) uczestniczących w
akcjach i wydarzeniach aktywizujących

100

65 000

Dokumenty potwierdzające realizację
zadania

przeprowadzenie 10 akcji i
wydarzeń aktywizujących

liczba przeprowadzonych imprez,
konkursów, spotkań, warsztatów,
festiwali; dokumentacja fotograficzna;

