
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

1. Prowadzenie strony 

internetowej LGD, 

informowanie o bieżacej 

działalności poprzez 

umieszczanie informacji na 

stronie: 

www.lgdzielonyszlak.pl                        

2. Doradztwo indywidualne w 

biurze LGD (osobiście, 

mailowo, telefonicznie)                                                                        

3. Prowadzenie  strony na 

portalu społecznościowym 

FB  i umieszczanie na niej 

informacji na temat bieżacej 

działalności LGD

Cały obszar LGD

Potencjalni wnioskodawcy, 

społeczność obszaru LGD, 

grupy defaworyzowane, JST 

i instytucje kultury, partnerzy 

społeczni i gospodarczy, 

media

Tak Cały rok 2017 38 494 Bezkosztowo

1. 1 000 osób                                                        

2. 50 osób                                         

3. Wzrost liczby 

polubień profilu o 

25% w stosunku do 

stanu na koniec 

2016 roku 

1. Liczba osób, które 

odwiedziły stronę 

internetową LGD                             

2. Liczba osób, które 

skorzystały z 

doradztwa                  

3. Wzrost  liczby 

polubień

1. Dane ze strony 

ujęte w 

sprawozdaniu ze 

stopnia realizacji 

planu komunikacji                      

2. Dane z rejestru 

doradztwa                          

3. Dane ze strony 

ujęte w 

sprawozdaniu ze 

stopnia realizacji 

planu komunikacji

2.

Działania 

informacyjno-

promocyjne

Umieszczanie informacji o 

planowanym  naborze i 

spotkaniu informacyjnym na 

stronach internetowych  

LGD, UG i instytucji kultury                                     

1. W ramach  

przedsięwzięcia 1.2.1                                             

2. W ramach 

przedsięwzięcia 3.1.1                                           

3. W ramach 

przedsięwziecia 2.1.1.                            

4. W ramach 

przedsięwzięcia 1.1.1. 

Cały obszar LGD

Potencjalni wnioskodawcy, 

społeczność obszaru LGD, 

grupy defaworyzowane, JST 

i instytucje kultury, partnerzy 

społeczni i gospodarczy, 

media

Tak

1. Luty                   

2. Maj/ czerwiec             

3. Lipiec/ sierpień                        

4. Listopad/ 

grudzień

5 000

Bezkosztowo - 

umieszczenie 

informacji na 

stronach 

internetowych 

dodatkowo do 

przedsięwzięcia  

3.1.1.;                        

160 zł - koszt 

wydruku plaktów 

8 stron 

internetowych, 

dodatkowo 40 

plakatów A3 do 

przedsięwziecia  

3.1.1.

Liczba stron, na 

których zostanie 

umieszczona 

informacja; liczba 

plakatów do 

przedsiewziecia 3.1.1.

Informacje ze stron, 

rachunek za plakaty

3.

Działania 

informacyjno -

szkoleniowe 

Spotkanie informacyjne na 

temat głównych zasad 

ubiegania się o przyznanie 

pomocy ,  kryteriów oceny i 

wyboru operacji                               

1.w ramach  

przedsięwzięcia 1.2.1                                  

2.w ramach 

przedsięwzięcia : 3.1.1                           

3.w ramach 

przedsięwziecia 2.1.1.                                       

4.w ramach 

przedsięwzięcia 1.1.1. 

Czerwonka - siedziba 

LGD/cały obszar LGD

Potencjalni wnioskodawcy, 

społeczność obszaru LGD, 

grupy defaworyzowane, JST 

i instytucje kultury, partnerzy 

społeczni i gospodarczy, 

media

Tak

2. Luty                   

2. Maj/ czerwiec             

3. Lipiec/ sierpień                        

4. Listopad/ 

grudzień

20

Bezkosztowo - 

dodatkowo dla 

przedsiewzięcia 

3.1.1.;                          

Koszt 

przeprowadzenia 

szkolenia i 

warsztatów z 

pisania 

biznesplanu 1000 

zł 

4

Liczba spotkań 

informacyjno-

szkoleniowych z 

potencjalnymi 

wnioskodawcami   

Zdjęcia, lista 

uczestników 

spotkania, ankiety 

zwrotne, dodatkowo 

dla przedsięwziecia 

3.1.1. rachunek za 

przeprowadzenie 

szkolenia

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej"



4.
Działania 

szkoleniowe 

Podnoszenie poziomu 

wiedzy kadr 

zaangażowanych we  

wdrażanie LSR zgodnie z 

Planem Szkoleń:  Szkolenia 

dotyczące oceny i wyboru 

operacji 

1.w ramach 

przedsięwzięcia  1.2.1                      

2.w ramach 

przedsięwzięcia : 3.1.1                              

3.w ramach 

przedsięwziecia 2.1.1.                                 

4.w ramach 

przedsięwzięcia 1.1.1.  

Cały obszar LGD Rada LGD Nie

3. Luty                   

2. Maj/ czerwiec             

3. Lipiec/ sierpień                        

4. Listopad/ 

grudzień

15
około 1000 zł/ 

szkolenie 
4

liczba odbytych 

szkoleń

Zdjęcia, listy 

uczestników 

szkoleń, ankiety, 

rachunki  za 

pokrycie kosztów 

organizacji i 

przeprowadzenia 

szkoleń

5.
Działania 

promocyjne

Promocja LSR poprzez 

zamówienie gadżetów 

promocyjnych z logotypami 

zgodnie z Ksiegą wizualizacji 

PROW 2014-2020                                                            

1. Gadżety do rozdania  

podczas  spotkań 

informacyjno-

konsultacyjnych z 

mieszkańcami  na stoisku 

LGD                                                                          

2. Gadżety dla osób i 

podmiotów  

zaangażowanych we 

wdrażanie LSR i 

współpracujących z LGD 

Cały obszar LGD

Potencjalni wnioskodawcy, 

społeczność obszaru LGD, 

grupy defaworyzowane, JST 

i instytucje kultury, partnerzy 

społeczni i gospodarczy, 

media

Tak

1. Kwiecień/ 

maj/czerwiec                          

2. Listopad/ 

grudzień

ok. 5 000 ok. 10 000 tys.zł

1. 1000 długopisów  

z logo, 30 kg 

słodyczy 

reklamowych                                         

2. około 50 

kompletów 

kalendarzy 

książkowych, 

ściennych lub 

biurkowych, 50 kart 

świątecznych 

personalizowanych z 

logo LGD

Liczba materiałów 

promocyjnych 
F-ra zakupu,

6.

Działania 

informacyjno-

promocyjne

Udział w imprezach 

lokalnych poprzez 

organizację punktów 

informacyjno-

konsultacyjnych dla 

mieszkańców 

Cały obszar LGD

Potencjalni wnioskodawcy, 

społeczność obszaru LGD, 

grupy defaworyzowane, JST 

i instytucje kultury, partnerzy 

społeczni i gospodarczy, 

media

Tak
Maj/lipiec/ 

sierpień
ok. 5 000 Bezkosztowo 2

Liczba spotkań 

informacyjno-

konsultacyjnych LGD 

z mieszkańcami

Zdjęcia, lista osób 

odwiedzajacych 

punkt podczas 

imprez plenerowych

7.

Animacja 

społeczności 

lokalnych w 

działaniach LGD

Informowanie o stanie 

realizacji LSR oraz 

dotychczasowej działalności 

LGD, a także planowanych 

kierunkach rozwoju poprzez 

organizację warsztatów 

podczas wyjazdu 

intergracyjnego dla osób 

zaangażowanych we 

wdrażanie LSR 

Poza obszarem LGD  

Kadry LGD, społeczność 

obszaru LGD, partnerzy 

społeczni i gospodarczy, 

media

Nie Kwiecień ok. 25 - 40 ok.15 000 zł 1

Liczba 

zorganizowanych 

wyjazdów 

Lista uczestników 

wyjazdu, rachunki 

za pokrycie kosztów 

organizacji wyjazdu


