
Lp Nazwa zadania
Narzędzia komunikacji  

wraz z opisem

Miejsce realizacji 

[gmina]
Grupa docelowa

Czy grupa 

docelowa 

jest grupą  

defaworyzow

aną [tak/nie]

Termin realizacji 

[z dokładnością 

do miesiąca]

Planowana 

liczba 

uczestników

Planowany 

budżet zadania

Zakładana 

efektywność 

zrealizowanego 

zadania

Zakładane do 

osiągnięcia wskaźniki 

realizacji zadania

Dokumenty 

potwierdzające 

realizację zadania

1.

Bieżące informowanie 

społeczności o 

planach realizacji 

przedsięwzięć

-prowadzenie strony 

indywidualne w biurze 

LGD (osobiście, 

mailowo, telefonicznie)

cały obszar LGD

potencjalni wnioskodawcy, 

społeczność obszaru LGD, 

grupy defaworyzowane, JST 

i instytucje kultury, partnerzy 

społeczni i gospodarczy, 

media

tak cały rok 2016 38 494 bezkosztowo 60 osób

liczba osób, które 

skorzystały z 

doradztwa

-dane ze strony, 

rejestr doradztwa

2.
Działania 

informacyjno-

promocyjne

stworzenie strony na 

portalu 

społecznościowym i 

umieszczanie na niej 

informacji

cały obszar LGD

potencjalni wnioskodawcy, 

społeczność obszaru LGD, 

grupy defaworyzowane, JST 

i instytucje kultury, partnerzy 

społeczni i gospodarczy, 

media

tak
Od 13.06 2016 do 

31.12 2016
38 494 bezkosztowo

500 odwiedzin 

profilu, 100 polubień

liczba odwiedzin 

profilu, liczba 

polubień

-dane ze strony 

ujęte w 

sprawozdaniu ze 

stopnia realizacji 

planu komunikacji

3.

Działania 

informacyjno-

promocyjne

udział w imprezach 

lokalnych
Różan,Czerwonka

potencjalni wnioskodawcy, 

społeczność obszaru LGD, 

grupy defaworyzowane, JST 

i instytucje kultury, partnerzy 

społeczni i gospodarczy, 

media

tak

10 lipca - Dni 

Czerwonki,               

7 sierpnia - Dni 

Różana

ok. 5 000 bezkosztowo 2

liczba spotkań 

informacyjno-

konsultacyjnych LGD 

z mieszkańcami

-ankiety, zdjęcia ,

4.

Działania 

informacyjno-

promocyjne

druk i publikacja ulotek 

informacyjnych i 

materiałów 

promocyjnych, roll-up

cały obszar LGD

potencjalni wnioskodawcy, 

społeczność obszaru LGD, 

grupy defaworyzowane, JST 

i instytucje kultury, partnerzy 

społeczni i gospodarczy, 

media

tak lipiec 5 000 ok. 3000 tys.zł

5000 szt. ulotek , 

500 długopisów, 

1000 wizytówek,          

roll-up 1 szt.

liczba sztuk ulotek, 

materiałów 

promocyjnych

-zdjęcia, f-ra zakupu

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej"



5.
Działania 

informacyjno-

promocyjne

art. promocyjny w 

bezpłatnej gazecie MiG 

Różan „Świerszcz 

Różański”

Różan

potencjalni wnioskodawcy, 

społeczność obszaru LGD, 

grupy defaworyzowane, JST 

i instytucje kultury, partnerzy 

społeczni i gospodarczy, 

media

tak lipiec 3 000 bezkosztowo 1 liczba publikacji -egzemplarz gazety

6.
Działania 

informacyjno-

szkoleniowe

podnoszenie poziomu 

wiedzy kadr 

zaangażowanych w   

wdrażanie LSR

Różan
Rada LGD, Zarząd , 

Pracownicy Biura
nie

wrzesień I blok 

szkoleń (2 

szkolenia )

28 ok.4000 tys.zł. 2
liczba odbytych 

szkoleń

zdjęcia, listy 

uczestników 

szkoleń,testy,zaświa

dczenia o 

ukończeniu szkoleń, 

ankiety, rachunki  za 

pokrycie kosztów 

organizacji i 

przeprowadzenia 

7.
Działania 

informacyjno-

szkoleniowe

materiały konferencyjne 

na szkolenia i spotkania 

informacyjne 

cały obszar LGD

potencjalni wnioskodawcy, 

społeczność obszaru LGD, 

grupy defaworyzowane, JST 

i instytucje kultury, partnerzy 

społeczni i gospodarczy, 

media , Rada LGD, Zarząd , 

Biuro

tak wrześień 250 ok.5000 tys .zł.

teczka 250 szt.;notes 

250 szt.;papier 

firmowy 1000 

kartek;karta usb 16 

GB 50 szt.;torba 

papierowa z logo 

200 szt.;ołówek z 

gumką 250 

szt.;wizytówki 

liczba materiałów 

konferencyjnych
 -f-ra zakupu

8.

Działania 

informacyjno-

promocyjne

umieszczanie informacji 

o planowanym  naborze i 

spotkaniu informacyjnym  

w ramach Poddziałania 

2.2.1 “Ekologicznie i 

razem na zielonym 

Szlaku Niziny 

Mazowieckiej” na 

stronach internetowych 

oraz na tablicach 

informacyjnych LGD,UG  

i instytucji kultury .

cały obszar LGD

potencjalni wnioskodawcy, 

społeczność obszaru LGD, 

grupy defaworyzowane, JST 

i instytucje kultury, partnerzy 

społeczni i gospodarczy, 

media

tak listopad 5 000

bezkosztowo -

umieszczenie 

informacji na 

stronach ,250 zł 

koszt 

wydrukowania 

plakatów

10 stron 

internetowych,25 

plakatów 

liczba stron, na 

których zostanie 

umieszczona 

informacja, liczba 

plakatów w UG i 

instytucjach kultury

zdjecia ,informacje 

ze stron f-ra za 

plakaty

9.

Działania 

informacyjno -

szkoleniowe

spotkanie informacyjne 

na temat głównych 

zasad interpretacji 

kryteriów oceny operacji i 

wypełniania wniosków do 

Poddziałania 2.2.1.

Czerwonka -siedziba 

LGD

potencjalni wnioskodawcy, 

społeczność obszaru LGD, 

grupy defaworyzowane, JST 

i instytucje kultury, partnerzy 

społeczni i gospodarczy, 

media

tak listopad 20 bezkosztowo 1 liczba spotkań

Zdjęcia, lista 

uczestników 

spotkania, ankiety 

zwrotne



10.
Działania 

promocyjne

zamówienie gadżetów 

promocyjnych
cały obszar LGD

potencjalni wnioskodawcy, 

społeczność obszaru LGD, 

grupy defaworyzowane, JST 

i instytucje kultury, partnerzy 

społeczni i gospodarczy, 

media , 

tak
listopad lub 

grudzień
200 ok.6000 tys.zł.

ok.80 parasolek 

,ok.80 kalendarzy 

książkowych ,ok.50 

kalendarzy 

ściennychwszystkie 

materiały wykonanae  

zgodnie z Ksiega 

Wizualizacj znaku 

PROW 2014-2020

liczba materiałów 

promocyjnych
f-ra zakupu

11.
Działania 

szkoleniowe

podnoszenie poziomu 

wiedzy kadr 

zaangażowanych we  

wdrażanie LSR

po za obszarem LGD 

szkolenie wyjazdowe 

Rada LGD, Zarząd , 

Pracownicy Biura
nie

 październik  ( 4 

szkolenia w 3 dni 

)

28 ok.14 tys .zł 4
liczba odbytych 

szkoleń

zdjęcia, listy 

uczestników 

szkoleń,testy,zaświa

dczenia o 

ukończeniu 

szkoleń,ankiety, 

rachunki za pokrycie 

kosztów organizacji i 

przeprowadzenia 

szkoleń


