
                          
„ Europejski Fundusz  Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 
 

„Cieszyńska Kraina” 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9,  Tel./fax. +48 33 487 49 42  e-mail: biuro@cieszynskakraina.pl 
___________________________________________________________________________________________________  

 

„_______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________  

Europejski Fundusz  Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  „Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i 
promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi. 

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI 
 

L.p.   

           

Styczeń 

2017 

luty 2017 Marzec 2017 Kwiecień 

2017 

Maj 2017 czerwiec 

2017 

Lipiec 

2017 

Sierpień 

2017 

Wrzesień 

2017 

Październik 

2017 

Listopad 2017 Grudzień 

2017 

1. 

 Szkolenie dla 

dyrektor biura 

Zarządzanie 

zasobami 

ludzkimi 
(zgodnie z planem 
szkoleń dla 

pracowników) 

 Szkolenia dla 

potencjalnych 

beneficjentów;   

Szkolenie 

dla OD 
„Procedury 

oceny 

zgodności 

operacji wg. 

lokalnych 

kryteriów 

wyboru 
(zgodnie z 

planem szkoleń 
dla OD) 

   Udział w 

Wystawie 

Rybackiej 
(impreza z 

udziałem LGD). 

Szkolenie 

dla OD 
„Metodyka 

oceny i 

wyboru 

operacji do 

finansowania 

przez LGD w 

ramach  

LSR 2014-

2020”(zgodnie 

z planem 
szkoleń dla OD) 

  

2. 
Artykuł w 

prasie  

  Artykuł w 

prasie  

        

3. 

 Szkolenie dla 

pracowników 

biura – 

prezentacje i 

wystąpienia 

publiczne 
(zgodnie z planem 

szkoleń dla 
pracowników) 

   Wyjazd 

studyjny 

      

4. 

Prowadzenie 

strony 

internetowej 

Prowadzenie 

strony 

internetowej 

Prowadzenie 

strony 

internetowej 

Prowadzenie 

strony 

internetowej 

Prowadzenie 

strony 

internetowej 

Prowadzenie 

strony 

internetowej 

Prowadz

enie 

strony 

interneto

wej 

Prowadzenie 

strony 

internetowej 

Prowadzenie 

strony 

internetowej 

Prowadzenie 

strony 

internetowej 

Prowadzenie 

strony 

internetowej 

Prowadzenie 

strony 

internetowej 



                          
„ Europejski Fundusz  Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 
 

„Cieszyńska Kraina” 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9,  Tel./fax. +48 33 487 49 42  e-mail: biuro@cieszynskakraina.pl 
___________________________________________________________________________________________________  

 

„_______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________  

Europejski Fundusz  Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  „Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i 
promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi. 

5. 

 Roll-up  Folder/ 

ulotka/ 

 

      plakat  

6. 

 Szkolenie dla 

członków rady 

zarządu - 

„Aktualizacja 

lokalnych 
kryteriów wyboru, 

oraz dokumentów 

niezbędnych do 
prawidłowej 

oceny i wyboru 
operacji zgodnie z 

obowiązującymi 

przepisami prawa 
oraz 

oczekiwaniami 

społeczności 
lokalnej i organów 

stowarzyszenia”. 

          

 


