
 
 
 

 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok 

Termin 

realiza-

cji 

Cel komunikacji Nazwa działania 

komunikacyjnego 

Adresaci działania 

komunikacyjnego 

(grupy docelowe) 

Środki przekazu Zakładane lub 

zrealizowane 

wskaźniki działa-

nia 

Planowane lub zreali-

zowane efekty działań 

komunikacyjnych 

Planowany lub 

poniesiony 

koszt zadania 

I poł. 

2016 

Poinformowanie po-

tencjalnych wniosko-

dawców o LSR, jej 

głównych celach, za-

sadach przyznawania 

dofinansowania oraz 

typach projektów, 

które będą miały naj-

większe szanse wspar-

cia z budżetu LSR  

Kampania informa-

cyjna nt. głównych 

założeń LSR na lata 

2014-2020 

  

- wszyscy poten-

cjalni wniosko-

dawcy, w szczegól-

ności przedsiębiorcy, 

rolnicy oraz organi-

zacje pozarządowe, 

jst i mieszkańcy ob-

szaru 

- grupy defaworyzo-

wane  

- artykuł w prasie 

lokalnej  

- artykuły na stro-

nach interneto-

wych oraz porta-

lach społeczno-

ściowych  

- strona interne-

towa LGD 

- informacja telefo-

niczna do osób, 

które złożyły fiszki 

projektowe 

- liczba artykułów 

w prasie lokalnej: 

1szt. 

- liczba informacji 

zamieszczonych na 

stronach www i 

portalach społecz-

nościowych: 4 szt. 

- liczba wejść na 

stronę internetową: 

(50 miesięcznie) 

- liczba wykona-

nych rozmów tele-

fonicznych: 150 

szt. 

- liczba osób poinfor-

mowanych o zasadach  

LSR 

- liczba osób, która po-

zna zasady LSR 

- nakład jednej gazety 

lokalnej - 4200 szt., za-

kładamy, że 50% zapo-

zna się z artykułem, to 

około 2100 osób, po-

przez stronę interne-

tową 100 osób mie-

sięcznie i portale spo-

łecznościowe i przy-

najmniej 150 osób po-

przez informację telefo-

niczną  

1000,00 zł  

ujęto koszt ogło-

szenia  

II poł. 

2016 

Poinformowanie ogółu 

mieszkańców o LSR 

Kampania informa-

cyjna nt. głównych 

założeń LSR na lata 

2014-2020  

- wszyscy miesz-

kańcy obszaru LGD 

- artykuł w prasie 

lokalnej  

- udział w impre-

zach lokalnych 

- ulotki  

- dni otwarte-punkt 

informacyjno-do-

radczy w Biurze 

LGD 

- liczba artykułów 

w prasie lokalnej: 1 

szt. 

- liczba stoisk pro-

mocyjnych: 2 szt.  

- liczba wydanych 

ulotek: 300 szt. 

- liczba konsulta-

cji: 40 szt. 

- liczba osób poinfor-

mowanych o zasadach 

realizacji LSR, liczba 

osób, która pozna ideę 

działania LSR - nakład 

jednej gazety lokalnej - 

4200 szt., zakładamy, 

że 50% zapozna się z 

artykułem, to około 

2100 osób  

1000,00 zł 

ujęto koszt ogło-

szenia  

wydruk ulotek 

koszt 1000,00 zł 

Koszt przygoto-

wania stoisk 

promocyjnych 

1000,00 zł 



 
 
 

 

- strona interne-

towa LGD 

- liczba wejść na 

stronę internetową: 

(50 miesięcznie); 

Liczba ogłoszeń, 

postów na stronie 

internetowej, por-

talu społecznościo-

wym, tablicach 

ogłoszeń w instytu-

cjach pożyteczno-

ści publicznej. (4 

na miesiąc) 

II poł. 

2016 

Poinformowanie po-

tencjalnych wniosko-

dawców o zasadach 

ubiegania się o dofi-

nansowanie w tym po-

szczególnych kryte-

riów oceny używanych 

przez organ decyzyjny 

LGD - Promocja dofi-

nansowań wśród grup 

defaworyzowanych i 

przedsiębiorców 

 

Spotkania nt. apliko-

wania o dofinanso-

wanie, rozliczania 

projektów oraz oce-

niania i wyboru pro-

jektów przez LGD 

- grupy defaworyzo-

wane  

- wszyscy poten-

cjalni wniosko-

dawcy, w szczegól-

ności - Przedsię-

biorcy lub osoby fi-

zyczne, którzy chcą 

założyć lub rozwijać 

działalność gospo-

darczą, rolnicy oraz 

przedstawiciele 

NGO i JST, miesz-

kańcy obszaru 

- spotkania z gru-

pami defaworyzo-

wanymi 

- szkolenia, warsz-

taty  

- materiały szkole-

niowe, warszta-

towe rozdane na 

spotkaniach 

- liczba szkoleń, 

warsztatów: 4 spo-

tkania 

- ilość materiałów 

szkoleniowych, 

warsztatowych roz-

danych na spotka-

niach: 80 szt. 

- liczba osób na szkole-

niach: 80 osób (listy 

obecności)  

- liczba osób, która 

podniosła swoje kom-

petencje: 60 osób (testy 

przed i po szkoleniu, 

ankiety) 

1500,00 zł ujęto 

koszt przygoto-

wania szkoleń  

 


