
  
 
 

PROGRAM 
DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA „TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R.” 

NA ROK 2019 

 

1. Organizacja wydarzenia artystycznego – podczas kiermaszu świątecznego - grudzień.  

2. Zmiana siedziby biura LGD – II kwartał. 

3. Wydanie mapy obszaru działania LGD – III kwartał. 

4. Realizacja zadań w ramach operacji własnych: 

a. Zaczarowany ogród:  

 Instruktaż w zakresie szczepienia drzewek, organizacja szczepienia z ręki - 

luty 

 szkółkowanie drzewek - kwiecień 

 instruktaż z wykorzystania naturalnych środków ochrony roślin oraz ich 

zakup (częściowy - użyźnienia gleby): październik 

 wydanie publikacji dot. starych odmian drzew owocowych: październik 

2018/luty 2020 

 (kolejny etap prac: zakup uli, dokonanie nasadzeń, budowa altany, 

organizacja konferencji - kwiecień/maj 2020) 

b. Badanie i rozwój lokalnego rynku pracy na obszarze LGD (zdanie zlecone TIG): 

 przeprowadzenie badań pośród podmiotów gospodarczych z obszaru 

działania LGD: styczeń/czerwiec 

 organizacja szkoleń dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

sierpień/listopad 

 działania o charakterze informacyjnym w szkołach średnich: 

kwiecień/grudzień 

 organizacja spotkań z udziałem partnerów dialogu dot. rynku pracy: 

kwiecień/grudzień 

c. Wspólny Pokój - Inkubator NGO: 

 adaptacja sal w budynku w Krwonach na potrzeby świadczenia usług przez 

inkubator (sekretariatu, archiwizacyjnej, spotkań): kwiecień 2019 

 zakup wyposażenia lipiec/październik  

 organizacja szkoleń listopad 2019/marzec 2020 

 realizacja usług inkubatora wg umowy  

d. Rodzina Swojaki: 

 przeniesienie portalu na nowy serwer: styczeń/marzec 

 stworzenie szlaków tematycznych w oparciu o zasoby regionu w formie 

oferty turystycznej: kwiecień/czerwiec 

 uruchomienie portalu na nowym serwerze, weryfikacja treści na portalu 

swojskie klimaty: czerwiec/październik 

 opracowanie i wdrożenie modułu lojalnościowego: lipiec/wrzesień 



 organizacja spotkania animującego z potencjalnymi użytkownikami 

portalu: październik  

 wydanie publikacji promującej szlaki i atrakcje: październik/grudzień 

(przeprowadzenie kampanii promocyjnej - bilbordowej i internetowej: 

marzec/kwiecień rok 2020) 

5. Realizacja zadań wynikających z międzynarodowego projektu współpracy Siła Wzrastania:    

 stworzenie portalu sprzedażowego: marzec/kwiecień  

 wizyta delegacji MAS OPAVSKO: kwiecień 

 utworzenie regulaminu certyfikowania: kwiecień 

 wykonanie domku drewnianego - wystawienniczego: kwiecień/maj 

 przeprowadzenie certyfikacji lokalnych wytwórców, usługodawców i 

rękodzielników: wrzesień  

 zakup stojaków: listopad 

 wykonanie materiałów promocyjnych: październik/grudzień  

6. Złożenie wniosku w ramach projektu współpracy: Korzenie i skrzydła: kwiecień oraz prace 

adaptacyjne w budynku w Krwonach na potrzeby utworzenia sal edukacyjnych (zielnik, 

naturalne kosmetyki, zastosowanie ziół): grudzień 2019/styczeń 2020 

7. Ogłoszenie naboru uzupełniającego do projektu grantowego Rozwój kompleksowych ofert 

na rzecz integracji międzypokoleniowej: wrzesień/październik  

8. Wystąpienie o dodatkowe środki na wdrażanie LSR, zgodnie z umową ramową,  przyjętym 

przez Zarząd i Samorząd Województwa Wielkopolskiego Harmonogramem planowanych 

naborów wniosków i Planem działań.  

9. Realizacja zadań w zakresie ewaluacji i monitoringu oraz Planu Komunikacji zgodnie z 

załącznikami do umowy ramowej – cały rok. 

10. Realizacja szkoleń dla członków Rady oraz pracowników biura zgodnie z Planem Szkoleń  

– cały rok. 

11. Współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych (dyżury ekspertów w 

zakresie prawa, finansów, ekonomii społecznej) – cały rok. 

 


