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Harmonogram działań  

w ramach zidentyfikowania, zorganizowania sieci współpracy i wsparcia działań́ różnych podmiotów prowadzących 

działania 

na obszarze Strefy Wielkomiejskiej,  

luty – sierpień 2015. 

 
Zadanie  luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień 

ZADANIE (a): 

Zidentyfikowanie i 

pozyskanie 

bezpośrednich 

Wykonawców 

Końcowych zadań́ 

o charakterze 

animacji społecznej 

w ramach 

Lokalnego 

Programu 

Rewitalizacji.  
 

Tworzenie 

Bazy 

Wykonawców 

poprzez FB, 

maile, 

kontakty 

osobiste 

Tworzenie 

Bazy 

Wykonawców 

poprzez FB, 

maile, kontakty 

osobiste, 

analiza WK w 

terenie przez 

animatorów 

Tworzenie 

Bazy 

Wykonawców 

poprzez FB, 

maile, 

kontakty 

osobiste 

Tworzenie Bazy 

Wykonawców 

poprzez FB, maile, 

kontakty osobiste 

Tworzenie Bazy 

Wykonawców 

poprzez FB, 

maile, kontakty 

osobiste 

Tworzenie Bazy 

Wykonawców 

poprzez FB, 

maile, kontakty 

osobiste 

Tworzenie Bazy 

Wykonawców 

poprzez FB, 

maile, kontakty 

osobiste 

ZADANIE (b): 

Zorganizowanie 

  
Forum 

Rewitalizacji 

 Laboratorium 

Społeczne 

15-16 kwietnia 
 

 Laboratorium 

Społeczne 

10-11 czerwca 

  
Podsumowujące 

Forum 

Rewitalizacji 



 

 

  

 

          
 

PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007-2013 

 

sieci współpracy 

oraz systemu 

transferu wiedzy i 

doświadczeń́ 

pomiędzy 

Wykonawcami 

Końcowymi 

(Laboratoria i 

Fora). 

 

28 marca 2015; 

Tworzenie sieci 

współpracy i 

GAL przez 

animatorów w 

terenie i 

podczas Forum  

 

.2015; 

Tworzenie 

sieci 

współpracy i 

GAL przez 

animatorów w 

terenie i 

podczas 

Laboratorium 

 

2015 

 

25 sierpnia 2015 

  

ZADANIE (c): 

Stworzenie systemu 

planowania mikro-

działań́ z zakresu 

animacji społecznej 

w sposób 

adekwatny do 

zdiagnozowanych 

problemów  

i zasobów 

społecznych oraz 

przygotowanie w 

tym systemie 

Programu Animacji 

Społecznej.  

 

Przygotowanie 

generatora 

wniosków 

do 30 kwietnia 

2015 – nabór 

wniosków 

do 30 kwietnia 

2015 – 

wsparcie w 

wypełnianiu 

wniosków; 

 

Do 22  maja -

ogłoszenie listy 

osób/podmiotów 

zakwalifikowanych 

do mikrowsparcia. 

 
Realizacja 

mikrodziałań:  

23 maja – 09 

sierpnia 2015 

Przygotowanie 

Programu Animacji 

Społecznej. 

Realizacja 

mikrodziałań:  

23 maja –  

09 sierpnia 

2015. 

 

Wsparcie 

animatorów  

w realizacji 

mikrodziałań. 

Przygotowanie 

Programu 

Animacji 

Społecznej. 

 

Realizacja 

mikrodziałań:  

23 maja –  

09 sierpnia 

2015. 

 

Wsparcie 

animatorów  

w realizacji 

mikrodziałań. 

Przygotowanie 

Programu 

Animacji 

Społecznej. 

 

Realizacja 

mikrodziałań:  

23 maja –  

09 sierpnia 

2015. 

Rozliczenie 

mikrodziałań 

- 21 sierpień 

2015  

Wsparcie 

animatorów  

w realizacji 

mikrodziałań. 

Przyjęcie 

Programu 

Animacji 

Społecznej przez 

uczestników 

Forum 
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Rewitalizacji. 

ZADANIE (d): 

Stworzenie systemu 

finansowania 

zaplanowanych 

mikro-działań́ i 

zarządzanie tym 

systemem do końca 

realizacji 

Zamówienia.  

 

 

Przygotowanie 

generatora 

wniosków 

Wsparcie  

w wypełnianiu 

wniosków 

Wsparcie  

w realizacji  

i rozliczaniu 

merytorycznym  

i finansowym 

mikrodziałań. 

Wsparcie  

w realizacji  

i rozliczaniu 

merytorycznym  

i finansowym 

mikrodziałań 

Wsparcie 

w realizacji 

i rozliczaniu 

merytorycznym 

i finansowym 

mikrodziałań 

Wsparcie  

w realizacji  

i rozliczaniu 

merytorycznym  

i finansowym 

mikrodziałań do  

09 sierpnia 2015 

 


