
 
 
 

 

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. 

2020 

Poinformowanie osób 

opiniotwórczych o 

efektach wdrażania 

Poinformowanie ogółu 

mieszkańców 

Kampania informa-

cyjna dot. zrealizo-

wanych projektów 

przez beneficjentów 

pomocy 

- lokalni liderzy, soł-

tysi, radni, inne zain-

teresowane osoby 

- wszyscy miesz-

kańcy obszaru LGD 

- konferencja LGD 

- strona interne-

towa LGD 

- konferencja - 

jedno wydarzenie 

informacyjne 

- liczba wejść na 

stronę internetową: 

50 miesięcznie 

- liczba osób, które za-

poznały się ze zrealizo-

wanymi projektami 100 

osób na konferencji 

3000,00 zł 

Koszt przygoto-

wania konferen-

cji 

I poł. 

2021 

Poinformowanie ogółu 

mieszkańców o LSR 

oraz wstępnych efek-

tach 

Kampania informa-

cyjna nt. głównych 

założeń LSR na lata 

2014-2020 a głów-

nie 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 miesięcznie 

liczba osób poinformo-

wanych o efektach rea-

lizacji LSR, liczba 

osób, która pozna ideę 

LSR: - nakład jednej 

gazety lokalnej - 4200 

szt., zakładamy, że 

50% zapozna się z arty-

kułem, to około 2100 

osób 

1000,00 zł 

ujęto koszt ogło-

szenia 

II poł. 

2021 

Poinformowanie ogółu 

mieszkańców o LSR 

oraz efektach 

Kampania informa-

cyjna nt. głównych 

założeń LSR na lata 

2014-2020 a głów-

nie 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 miesięcznie 

liczba osób poinformo-

wanych o efektach rea-

lizacji LSR, liczba 

osób, która pozna ideę 

LSR: - nakład jednej 

gazety lokalnej - 4200 

szt., zakładamy, że 

50% zapozna się z arty-

kułem, to około 2100 

osób 

1000,00 zł 

ujęto koszt ogło-

szenia 



 
 
 

 

I poł. 

2022 - I 

poł. 

2023 

Poinformowanie ogółu 

mieszkańców 

o efektach zrealizowa-

nych działań i wydat-

kowanych środków 

Kampania informa-

cyjna 

- wszyscy miesz-

kańcy obszaru LGD 

- strona interne-

towa LGD i gmin 

członkowskich 

- liczba artykułów- 

jeden w systemie 

półrocznym z ana-

lizą danych, licz-

bami projektów i 

wydatkowanych 

środków 

- liczba wejść na 

stronę internetową: 

50 miesięcznie 

Liczba osób pozyskują-

cych dane ze strony in-

ternetowej LGD na po-

ziomie 50 wejść 

0,00 zł 

 


