Załącznik nr 1 do uchwały 10/2018
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”
z dnia 15.06.2018

PLAN PRACY
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” NA 2018 R.

Lp

Wyszczególnienie

Planowany termin
realizacji

I. Przygotowanie dokumentów i złożenie wniosków z naborów 1,2,3,4 2017 roku
w samorządzie województwa.
II. Przygotowywanie materiałów do sprawozdania z realizacji LSR za okres 2016-2017.
III. Udział w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach
PROW 2014-2020.

związanych z wdrażaniem

IV. Warsztaty refleksyjne związane z przygotowaniem sprawozdania za okres 20162017.
V. Zarzadzanie i stała aktualizacja stron internetowych LGD.
VI. Przygotowanie i złożenie informacji monitorującej LGD za rok 2017.

Styczeń – marzec
2018

VII. Realizacja działań z planu komunikacji.
VIII. Monitoring realizacji LSR 2016 - 2022.
IX. Przygotowywanie materiałów promocyjno – informacyjnych LGD.
X. Realizacja projektu współpracy „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece
Wieprz”.
XI. Dokonanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
XII. Przygotowanie posiedzeń Rady LGD i dokumentów po radzie.
I. Przygotowanie materiałów na Walne Zebranie Członków LGD
II. Realizacja projektu współpracy „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece
Wieprz”.
III. Organizacja szkoleń przed naborami 1 i 2/ 2018.
IV. Realizacja przedsięwzięć i imprez związanych z promocją terenu LGD.
V. Poszukiwanie środków zewnętrznych i przystępowanie do ogłaszanych konkursów.
VI. Prowadzenie stron internetowych LGD.

Kwiecień –
czerwiec
2018

VII. Prace nad wytyczeniem tras nordic walking i trasy rowerowej na terenie gmin:
Abramów, Jeziorzany i Michów.
VIII. Realizacja działań z planu komunikacji.
IX. Przygotowanie wyjazdów studyjnych związanych z produktami lokalnymi.
X. Złożenie wniosku o płatność.
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I. Nabory wniosków 1 i 2 / 2018.
II. Przygotowanie międzynarodowego projektu współpracy.
III. Prace nad przewodnikiem
www.kakakiempowieprzu.pl

dla

kajakarzy

i

stroną

internetową:

IV. Zbieranie materiałów do nowego przewodnika turystycznego terenu LGD.
V. Prace nad projektem współpracy „Promocja produktu lokalnego”.
VI. Realizacja działań z planu komunikacji.
VII. Przygotowanie szkoleń dla uczestników certyfikacji produktów lokalnych na
terenie LGD.

Lipiec – wrzesień
2018

VIII. Prace nad wytyczeniem tras nordic walking i rowerowej na terenie gmin: Michów,
Abramów i Jeziorzany.
IX. . Realizacja przedsięwzięć i imprez związanych z promocją terenu LGD.
X. Poszukiwanie środków zewnętrznych i przystępowanie do ogłaszanych konkursów.
XI. Prowadzenie stron internetowych LGD.
XII. Monitoring i ewaluacja LSR.

I. Przygotowanie standardów oceny i certyfikacji produktów lokalnych na terenie LGD.
II. Uruchomienie miejsca sprzedażowego dla produktów lokalnych w ramach projektu
współpracy.
III. Prowadzenie stron internetowych LGD.
IV. Realizacja działań z planu komunikacji.
12.

V. Przygotowanie i złożenie do samorządu województwa wniosku o płatność w ramach
działania LGD koszty bieżące.

Październik –
grudzień 2018

VI. Przygotowanie i złożenie wniosku o płatność projektu współpracy „Rozwój i
promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”.
VII. Monitoring i ewaluacja LSR.
VIII. Przygotowanie wniosku w ramach projektu współpracy na utworzenie tras nordic
walking, trasy rowerowej i wydanie przewodników rowerowego i turystycznego.
IX. Realizacja szkoleń dla zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu produktu
lokalnego nadanym przez LGD.
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