
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok 

Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni” 

Termin 

realizacji-

miesiąc 

Cel komunikacji Nazwa działania 

komunikacyjnego 

Adresaci 

działania 

Komunikacyjne

go 

Środki 

przekazu 

Zakładane / 

zrealizowane 

wskaźniki 

realizacji 

działania 

Planowane / 

zrealizowane efekty 

działań 

komunikacyjnych 

Planowany 

lub 

poniesiony 

koszt  

zadania  (zł) 

styczeń - 

czerwiec 

2017 

 

Poinformowanie 

mieszkańców  LSR 

na temat 

ogłoszonego naboru 

wniosków 

Ogłoszenie o 

naborze na operacje 

realizujące LSR/ 

Nabór: budowa lub 

przebudowa 

ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej 

infrastruktury 

turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub 

kulturalnej; 

zachowanie 

dziedzictwa 

lokalnego; rozwój 

przedsiębiorczości; 

podejmowanie 

działalności 

gospodarczej  

- Potencjalni 

beneficjenci 

operacji 

realizowanych w 

ramach LSR 

- Ogłoszenie o 

naborze 

- liczba ogłoszeń 

na str 

internetowych: 

10 

- facebook – 1 

- inf. Na 

tablicach 

ogłoszeń: UG, 

LGD7 – 10 

- ogłoszenie w 

lokalnej prasie – 

1szt 

 

Ogłoszenie o naborze 

dostępne będzie w 

gazecie lokalnej, co 

umożliwi dotarcie 

informacji do 

znacznie  szerszego 

grona odbiorców, do 

których informacja 

nie dotarła za 

pośrednictwem 

innych środków 

przekazu. Ogłoszenie 

o naborze dostępne 

będzie też na stronach 

internetowych UG  

i LGD7 oraz tablicach 

ogłoszeń, facebook.  

Umożliwi to dotarcie 

do jak najszerszej 

grupy odbiorców, w 

tym grup 

defaworyzowanych, 

osób bezrobotnych, 

przedsiębiorców, jst. 

organizacji 

pozarządowych. 

1230,00zł  



styczeń - 

czerwiec 

2017 

Poinformowanie  

adresatów szkolenia 

o organizowanych 

spotkaniach oraz 

zaaktywizowanie ich 

do wzięcia w nim 

udziału 

Szkolenia nt. 

Założeń PROW 

2014-2020 

,legislacji 

krajowej i UE 

,celów, 

wskaźników i 

przedsięwzięć 

LSR oraz 

kryteriów 

wyboru, procedur 

oceny i wyboru 

operacji w 

ramach PROW 

2014-2020, 
obsługi  aplikacji 

EOW 

- Członkowie 

Rady oraz 

pracownicy 

biura 

 

 - materiały 

szkoleniowe 

- prezentacje 

- Ankieta 

oceniająca 

jakość 

przeprowadzone

go szkolenia 

 

- Liczba 

wiadomości 

wysłanych  

mailowo: 9 

- liczba spotkań 

1 (szkolenie 

dwudniowe 

wyjazdowe) 

Liczba 

uczestników: 12 

W szkoleniach będą 

uczestniczyć wszyscy 

członkowie  Rady 

(wśród nich również 

przedstawiciele grup 

defaworyzowanych),  

oraz pracownicy, 

którzy zwiększą 

swoją wiedzę. 

 9007,80 

styczeń-

czerwiec 

2017 

 

 

Poinformowanie 

mieszkańców 

obszaru na temat 

szkolenia dla 

przedstawicieli grup 

defaworyzowanych z 

zakresu 

podejmowania 

działalności  gosp. I 

Ekonomii społecznej 

Szkolenie dla grup 

defaworyzowanych 

z zakresu 

podejmowania 

działalności – 

Ekonomia 

społeczna 

Grupy 

defaworyzowane 

- materiały 

szkoleniowe 

- prezentacje 

- Ankieta 

oceniająca 

jakość 

przeprowadzone

go szkolenia 

25 osób – 1 

szkolenie 

Efektem działań 

będzie skuteczne 

przekazanie 

informacji 

przedstawicielom 

poszczególnych grup 

defaworyzowanych  

poprzez: ogłoszenia 

na str. www. oraz FB 

(osoby młode, 

przedsiębiorcy, 

NGO), informacje na 

tablicach ogłoszeń  

w UG i LGD (osoby  

w wieku 50+). 

 

1262,46zł 

 

Styczeń-

grudzień   

 

Informowanie 

mieszkańców 

obszaru LGD7 o 

Rozdysponowanie 

materiałów - ulotek 

informujących o 

Potencjalni 

beneficjenci 

operacji 

-Ulotka 

informacyjna 

Rozdysponowani

e ulotek nt 

działań 

Dotarcie z informacją 

o  możliwości i 

warunkach 

250,00 



możliwościach 

aplikowania o środki 

i warunkach  ich 

przyznania w ramach 

LSR 

możliwości 

dofinansowania w 

ramach LSR 

(zakres wsparcia, 

kryteria wyboru, 

beneficjenci itp.) 

realizowanych w 

ramach LSR 

(mieszkańcy, 

przedsiębiorcy, 

jst, osoby z grup 

defaworyzowan

ych , organizacje 

pozarządowe) 

(wersja 

papierowa)  

 

-ulotka 

informacyjna  w 

wersji 

elektronicznej 

(do pobrania ze 

strony 

internetowej 

LGD7) 

dotyczących 

podejmowania 

działalności 

gospodarczej, 

rozwijania 

działalności 

gospodarczej -

2szt 

- bezpośrednio w 

siedzibie biura  

 -przed siedzibą ( 

co daje 

możliwość 

pozyskania 

ulotki  po 

godzinach pracy 

biura  lub w dniu 

gdy biuro jest 

nieczynne), 

 

- przekazywanie 

ulotek do UG  

 

-możliwość 

pobrania ulotki 

w wersji 

elektronicznej ze 

strony 

internetowej 

LGD7  

 

-podczas 

wydarzeń , 

szkoleń , 

warsztatów oraz 

innych działań w 

których LGD7 

będzie brało 

udział lub będzie 

przyznania pomocy w 

ramach działania 19.2 

do jak największego 

grona potencjalnych 

beneficjentów 



jego 

organizatorem 

 

W sumie 

planowane 

rozdysponowani

e ulotek w wersji 

papierowej –

4000szt 

Marzec-

grudzień  

Poinformowanie 

mieszkańców 

obszaru o szkoleniu  

z zakresu pierwszej 

pomocy  

Szkolenie z zakresu 

pierwszej pomocy  

Mieszkańcy 

obszaru LGD7 

- Strona 

internetowa 

LGD7  

-tablica ogłoszeń 

LGD7 

 - portal 

społecznościowy 

(facebook) 

- strony  

internetowe UG  

 

 

-liczba 

uczestników 

szkolenia ( 30/1 

szkolenie )- 

suma 210  osób 

 

-liczba szkoleń-7 

 

 

 

 

 

 

Efektem działań 

będzie uczestniczenie 

w szkoleniu 210 osób 

,które podniosą swoje 

kwalifikacja/umiejętn

ości /wiedzę z 

zakresu udzielania 

pierwszej pomocy 

 

2993,01 

Styczeń -

Grudzień  

 

Poinformowanie 

mieszkańców 

obszaru na temat 

możliwości 

uczestniczenia w 

warsztatach makijażu 

dla lokalnych liderek  

Warsztaty  

makijażu dla 

lokalnych liderek 

Lokalne liderki 

w tym osoby z 

grup 

defaworyzowan

ych,  

- Strona 

internetowa 

LGD7  

-tablica ogłoszeń 

LGD7 

 - portal 

społecznościowy 

(facebook) 

- strony  

internetowe UG  

 

-liczba 

uczestników 

szkolenia ( 15/1 

szkolenie )- 

suma 60 osób 

 

-liczba szkoleń-4 

Efektem działań 

będzie uczestniczenie 

w szkoleniu 60 osób, 

które podniosą swoje  

umiejętności w 

zakresie wykonania 

makijażu  

8000,00 

Lipiec-

wrzesień   

 

Poinformowanie 

mieszkańców 

obszaru o 

organizowanym 

wydarzeniu 

Informacja o 

planowanym 

wydarzeniu 

pn.„Festiwal 

Tradycyjnych 

- Mieszkańcy 

obszaru LGD7, 

turyści  

 

- Strona 

internetowa 

LGD7  

-tablica ogłoszeń 

LGD7 

-liczba ogłoszeń 

umieszczonych 

na stronach 

internetowych-

10 

Zaproszenie do 

bezpośredniego 

udziału w imprezie 

kobiet z grup 

defaworyzowanych  ( 

1168,50zł 

 



kulturalnym 

związanym z 

lokalnym 

dziedzictwem 

kulinarnym 

Smaków w Krainie 

Nocy i Dni”, 

związanym z 

lokalnym 

dziedzictwem 

kulinarnym. 

 - portal 

społecznościowy 

(facebook)  

- strony  

internetowe UG 

-plakaty  

-zaproszenia  

 

 

 

 

  

 

-liczba 

rozdysponowany

ch plakatów- 200 

- liczba 

wysłanych 

zaproszeń-400  

-  liczba 

ogłoszeń na 

portalu 

społecznościowy

m  (facebook)– 

1szt 

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  

Lipiec-

grudzień   

 

Poinformowanie 

mieszkańców o 

możliwości 

uczestniczenia  w  

szkoleniu dot. 

możliwości 

pozyskania środków 

w ramach realizacji 

PROW 2014- 2020. 

Szkolenia na temat 

możliwości 

pozyskania 

środków w ramach 

realizacji PROW 

2014- 2020. 

 

potencjalni 

beneficjenci 

operacji 

realizowanych w 

ramach LSR , w 

tym w 

szczególności 

osoby z grup 

defaworyzowan

ych  

- Strona 

internetowa 

LGD7  

-tablica ogłoszeń 

LGD7 

 - portal 

społecznościowy 

(facebook)  

- strony  

internetowe UG  

 

 

- liczba szkoleń-

2 

- liczba 

uczestników 

szkolenia (15 

osób/1szkolenie)

w sumie osób-30   

Uczestniczenie w 

szkoleniu 

potencjalnych 

beneficjentów oraz 

podniesienie ich 

wiedzy z zakresu 

pozyskiwania 

środków 

zewnętrznych na 

realizację operacji 

4000,00 

Lipiec-

grudzień   

 

Poinformowanie  

adresatów szkolenia 

o organizowanym 

szkoleniu 

Założenia PROW 

2014-2020 

,,legislacja krajowa 

i UE ,cele 

,wskaźniki i 

przedsięwzięcia 

LSR oraz kryteria 

wyboru , procedury 

oceny i wyboru 

operacji w ramach 

PROW 2014-2020 

- Członkowie 

Rady oraz 

pracownicy 

biura 

 

- strona 

internetowa 

LGD7  

-poczta e-mail  

- liczba ogłoszeń 

na stronach 

internetowych – 

1 

- Liczba 

wiadomości 

wysłanych za 

pomocą  e-

mail:9   (do 

członków RS) 

 W szkoleniu będą 

uczestniczyć wszyscy 

członkowie  Rady 

oraz pracownicy  

LGD7 którzy 

zwiększą swoją 

wiedzę. 

 6388,28 zł 

 



- liczba spotkań 

– 1 (szkolenie 

dwudniowe) 

-liczba 

uczestników: 13  

 

 

                                                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                                                 Data i podpis                                                                                                       


