
 
 
 

 

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. 

2017 

Poinformowanie wnio-

skodawców o zasa-

dach rozliczania pro-

jektów unijnych 

Spotkania dot. rozli-

czania projektów   

- Wnioskodawcy 

- Liderzy społeczni 

 

- 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 

I poł. 

2017 

Poinformowanie ogółu 

mieszkańców o LSR 

Kampania informa-

cyjna nt. głównych 

założeń LSR na lata 

2014-2020  

- wszyscy miesz-

kańcy obszaru LGD  

 

- strona interne-

towa LGD, gmin 

członkowskich, 

portale społeczno-

ściowe 

 

- liczba wejść na 

stronę internetową: 

(50 miesięcznie)   

- liczba osób poinfor-

mowanych o zasadach 

realizacji LSR, liczba 

osób, która pozna ideę 

działania LSR 

0,00 zł 

I poł. 

2017 

Poinformowanie osób 

opiniotwórczych o 

efektach wdrażania 

Kampania informa-

cyjna dot. zrealizo-

wanych projektów 

przez beneficjentów 

pomocy 

lokalni liderzy, soł-

tysi, radni, inne zain-

teresowane osoby 

- konferencja LGD - konferencja - 

jedno wydarzenie 

informacyjne 

- liczba osób, które za-

poznały się ze zrealizo-

wanymi projektami 100 

osób na konferencji 

3000,00 zł 

Koszt przygoto-

wania konferen-

cji 

II poł. 

2017 

Poinformowanie ogółu 

mieszkańców o LSR 

oraz wstępnych efek-

tach 

Kampania informa-

cyjna nt. głównych 

założeń LSR na lata 

2014-2020 oraz jej 

efektów 

- wszyscy miesz-

kańcy obszaru LGD 

- artykuły w prasie 

lokalnej  

- strona interne-

towa LGD 

- liczba artykułów 

w prasie lokalnej: 1 

szt.  

- liczba wejść na 

stronę internetową: 

50 szt. miesięcznie 

- liczba osób poinfor-

mowanych o efektach 

realizacji LSR, liczba 

osób, która pozna ideę 

LSR: - nakład jednej 

gazety lokalnej - 4200 

szt., zakładamy, że 

1000,00 zł 

ujęto koszt ogło-

szenia 



 
 
 

 

50% zapozna się z arty-

kułem, to około 2100 

osób 

 


