
 

 

      Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2018 

DZIAŁANIA 

KOMUNIKACYJNE 

ŚRODKI 

PRZEKAZU 

TERMIN 

REALIZACJI  

ZAKŁADANE 

WSKAŹNIKI 

EFEKTY DZIAŁAŃ PLANOWANE KOSZTY 

REALIZACJI DZIAŁANIA 

KAMPANIA 

INFORMACYJNA 

nt. głównych założeń LSR 

Organizacja punktu 

informacyjnego 

podczas imprezy 

organizowanej 

przez  LGD (dla 

min. 10 osób)  

 2018 1 

 

 

• Dotarcie do co najmniej 

10 osób z informacjami  

o LSR,   

• Podniesienie poziomu 

wiedzy mieszkańców  

o głównych założeniach 

LSR   

• Zwiększenie liczby 

składanych wniosków 

konkursowych  

30 000,00 zł – koszt obejmuje 

kompleksową  organizację 

wydarzenia  promującego obszar 

LGD- infrastruktura (ławki, 

stoliki z parasolami, scena, 

nagłośnienie, oświetlenie) 

catering, atrakcje dla dzieci 

(dmuchańce, karuzela, strzelnica 

itp.)  zespoły muzyczne i 

artystyczne, ochrona, konkurs  

kulinarny dla KGW (nagrody dla 

KGW), turniej sportowy (nagrody 

dla  sportowców) (liczba 

uczestników wydarzenia od 2000-

4000 - w zależności od gminy w 

której realizowane jest 

wydarzenie)  



 

Zamieszczenie 

artykułu na stronie 

internetowej LGD 

„Siedlisko” oraz 4 

gmin 

członkowskich 

 

II półrocze 2018  

1  

 

działanie bezkosztowe 

KAMPANIA 

INFORMACYJNA 

nt. zasad oceniania i 

wyboru operacji przez 

LGD 

Organizacja 

spotkania 

informacyjno-

konsultacyjnego dla 

co najmniej 10 

osób 

I półrocze 2018 1 • Dotarcie do co najmniej 

10 osób z informacjami  

o kryteriach wyboru 

operacji  

• Podniesienie poziomu 

wiedzy potencjalnych 

beneficjentów nt. zasad 

oceniania i wyboru 

operacji przez LGD 

 

działanie bezkosztowe 

Zamieszczenie 

artykułu na stronie 

internetowej LGD 

oraz 4 gmin 

członkowskich 

II półrocze 2018 1  

działanie bezkosztowe 

INFORMACJA 

o warunkach i sposobie 

realizacji  

i rozliczania projektów 

Organizacja 

spotkania 

szkoleniowo-

doradczego dla co 

najmniej 10 osób 

I półrocze 2018 1 Podniesienie poziomu 

wiedzy potencjalnych 

wnioskodawców a także 

beneficjentów, którzy 

otrzymali wsparcie  nt. 

warunków i sposobu 

realizacji  

i rozliczenia projektów.  

2 000,00 zł- koszt obejmuje 

wynajęcie eksperta z dziedziny 

problematyki PROW 2014-2020  

INFORMACJA o: 

Projektach zrealizowanych                                 

i w trakcie realizacji 

Zamieszczenie  

artykułu na stronie  

internetowej  LGD 

„Siedlisko”  oraz 4 

gmin 

członkowskich 

II półrocze 2018 1 • Dotarcie do co najmniej 

100 osób                   z 

przykładami 

zrealizowanych 

projektów 

• Podniesienie poziomu 

wiedzy mieszkańców o 

efektach realizacji LSR. 

działanie bezkosztowe 

Opublikowanie 

artykułu w lokalnej 

prasie 

II półrocze 2018  1 50.00 zł- koszt publikacji artykułu          

w lokalnej prasie 

 


