
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok 

Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni” 

Termin 

realizacji

-miesiąc 

Cel komunikacji Nazwa działania 

komunikacyjnego 

Adresaci działania 

Komunikacyjnego 

Środki 

przekazu 

Zakładane / 

zrealizowane 

wskaźniki realizacji 

działania 

Planowane / 

zrealizowane efekty 

działań 

komunikacyjnych 

Planowany 

lub 

poniesiony 

koszt 

zadania(zł) 

Styczeń -

czerwiec 

Informowanie 

mieszkańców 

obszaru LGD7 o 

możliwościach 

aplikowania o 

środki oraz o 

warunkach ich 

przyznania  w 

ramach LSR 

 

Kampania 

informacyjna nt. 

Grantów 

Potencjalni 

beneficjenci, 

wnioskodawcy 

operacji 

realizowanych w 

ramach Grantów  

-ulotka (wersja 

papierowa + 

wersja 

elektroniczna) 

 

-rozdysponowanie po 

100 szt ulotek w każdej 

gminie członkowskiej 

(łącznie 900szt) oraz 

bezpośrednio w 

siedzibie biura łącznie 

ok 1000szt 

-umieszczenie ulotki na 

stronie internetowej 

LGD7  

Przekazanie informacji -

1000 osób 

 

0,00 

Styczeń -

czerwiec  

Poinformowanie 

mieszkańców  LSR 

na temat 

ogłoszonego 

naboru wniosków 

Ogłoszenie o 

naborze na 

operacje 

realizujące LSR/ 

Nabór: Granty 

- Potencjalni 

beneficjenci 

operacji 

realizowanych w 

ramach LSR 

- prasa lokalna 

 -strona 

internetowa 

LGD7  

-tablica ogłoszeń 

LGD7 

 - portal 

społecznościowy 

(facebook) 

- strony  

internetowe UG  

 

-artykuł w prasie -1 

- liczba ogłoszeń na 

stronach internetowych: 

10 

- liczba informacji na 

portalu 

społecznościowym 

(facebook) – 1 

- liczba  inf. na tablicy 

ogłoszeń LGD7 – 1 

- liczba informacji w 

prasie  lokalnej-1 

 

Przekazanie informacji 

potencjalnym  

beneficjentom  

 

615,00 

Styczeń -

czerwiec 

Poinformowanie 

adresatów 

szkolenia na temat 

organizowanego 

szkolenia oraz 

zaktywizowanie ich 

do wzięcia udziału 

w nim 

Szkolenie nt. 

PROW 2014-2020, 

legislacji krajowej  

i UE, założenia 

LSR, zasad wyboru 

operacji, kryteria 

wyboru 

 

Członkowie Rady 

oraz pracownicy 

biura 

- wiadomości e-

mail/tel 

 

 

- liczba szkoleń -1  

- liczba uczestników- 13 

W szkoleniu będą 

uczestniczyć  

członkowie Rady oraz 

pracownicy którzy 

zwiększę swoją wiedzę  

 2600,00  

Styczeń -

czerwiec 

Poinformowanie 

adresatów 

Szkolenie nt. 

możliwości 

Potencjalni 

beneficjenci, 

- ogłoszenie na 

stronie www 

liczba ogłoszeń na 

stronach www-1 

Przeszkoleni zostaną  

potencjalni beneficjenci, 

 1100,00  



szkolenia na temat 

organizowanego 

szkolenia oraz 

zaktywizowanie ich 

do wzięcia udziału 

w nim 

pozyskania 

środków w ramach 

realizacji PROW 

2014-2020 ( 

Granty) 

 

wnioskodawcy 

operacji 

realizowanych w 

ramach Grantów 

- ogłoszenie na 

FB 

- ogłoszenie na 

tablicy ogłoszeń 

LGD7 

 

- FB-1 

- ogłoszenie na tablicy 

ogłoszeń LGD-1 

- liczba spotkań -1  

- liczba uczestników- 15 

wnioskodawcy, co 

przełoży się na  ilość i 

jakość składanych 

wniosków do LGD 

Styczeń -

czerwiec 

Poinformowanie 

mieszkańców 

obszaru o 

organizowanym 

wydarzeniu 

kulturalnym 

związanym z 

lokalnym 

dziedzictwem 

kulinarnym 

Kampania 

informacyjna  pn. 

„VIII Festiwal 

Tradycyjnych 

Smaków w Krainie 

Nocy i Dni”. 

- mieszkańcy 

obszaru LGD7,  

- turyści  

 

- Strona 

internetowa 

LGD7, UG  

- portal 

społecznościowy 

(facebook)   

- tablica 

ogłoszeń LGD7 

 

 

 

 

  

 

  

- liczba ogłoszeń na 

stronie internetowej-1 

szt  

- ogłoszenie na portalu 

społecznościowym 

facebook-1szt 

- tablica ogłoszeń 

LGD7-1 

Zaproszenie do 

bezpośredniego udziału 

w imprezie kobiet z grup 

defaworyzowanych   

(osoby biorące udział w  

zadaniach 

konkursowych oraz  

będących wystawcami 

podczas wydarzenia) 

oraz zaproszenie do 

uczestniczenia w 

wydarzeniu wszystkich 

osób interesujących się 

dziedzictwem 

kulinarnym regionu 

LGD7, turystów, 

mieszkańców  

 

0,00 

Styczeń-

grudzień 

Poinformowanie 

mieszkańców 

obszaru na temat 

możliwości 

uczestniczenia w 

szkoleniu dla 

lokalnych liderek z 

zakresu rękodzieła 

lub kosmetologii 

Warsztaty z 

rękodzieła lub 

kosmetologii 

Lokalne liderki w 

tym osoby z grup 

defaworyzowanyh, 

w szczególności  

osoby w wieku 50 

+ 

- informacja na 

stronie 

internetowej 

LGD7  

- informacja na 

portalu 

społecznościowy

m facebook 

- tablica 

ogłoszeń LGD7 

 

- informacja na stronie 

internetowej LGD7 -1 

- informacja na portalu 

społecznościowym 

facebook-1 

-tablica ogłoszeń 

LGD7-1 

- ilość osób 

uczestniczących w 

szkoleniu -30 (2x15 

osób) 

 

Efektem działania 

będzie uczestniczenie 

lokalnych liderek w 

organizowanych 

warsztatach z rękodzieła 

lub kosmetologii 

2400,00  

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                         …………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                                 Data i podpis   

                                                                                                           


