
  
 

 

 

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

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna grupa Działania”  - 2017 rok. 
 

L.p. 
Termin 

realizacji 

TYP 

DZIAŁAŃ 
Środki przekazu Budżet 

OPIS 

DZIAŁAŃ 

INNOWACYJ- 

NOŚĆ DZIAŁAŃ 

GRUPA DOCELOWA/ 
ADRESACI 

ŚRODKI PRZEKAZU 

OPIS EFEKTÓW 
DZIAŁAŃ 

w latach 2016-2022,  

realizacja wskaźników 

 

1. 2017 
MATERIAŁY 

DRUKOWANE 

ulotki,  

2.000 sztuk 

2.000zł 

Foldery 

1.000 sztuk 

2.500szł 

33 000,00 

Przygotowanie i 
rozmieszczenie plakatów 

oraz ulotek 
informacyjnych nt. 
działalności LGD, 

realizowanych 
projektów, naborów itp. 

Kampania zagwarantuje 
szeroki zasięg w 

miejscach, które są 
często odwiedzane przez 
mieszkańców (wszystkie 

grupy docelowe). 

potencjalni 
wnioskodawcy, 

społeczność lokalna, 

wszystkie grupy 
defaworyzowane 

- informacje 
eksponowane w 

gablotach instytucji 
publicznych 

(Urzędy, GOK) 

Emisja materiału, 
który osiągnie zasięg 
min. 10.000 osób / 

rok 

 

Planowana realizacja 
wskaźnika: Liczba 

wydanych, 
opracowanych 

publikacji i 
materiałów 

informacyjno-
promocyjnych: 

8 

Plakaty 

1.000 sztuk 

2.000zł 

banery/roll-up 
promocyjne 

 1 sztuka 

400zł/1 sztuka 

 

drobne 
gadżety 

4.000 sztuk 

26.100zł 



  
 

 

 

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

 

L.p. 
Termin 

realizacji 

TYP 

DZIAŁAŃ 
Środki przekazu Budżet 

OPIS 

DZIAŁAŃ 

INNOWACYJ- 

NOŚĆ DZIAŁAŃ 

GRUPA DOCELOWA/ 
ADRESACI 

ŚRODKI PRZEKAZU 

OPIS EFEKTÓW 
DZIAŁAŃ 

w latach 2016-2022,  

realizacja wskaźników 

 

2. 2017 ONLINE 

aktualizowanie 

www 

na bieżąco 

 

Bez 
kosztowo 

Bieżąca aktualizacja 
treści na stronie www, 

opracowanie i regularna 
wysyłka newslettera, 

stworzenie wersji strony 
www dostosowanej do 

potrzeb osób 
niedowidzących. 

Wykorzystanie zapewni 
przystępny dostęp do 

informacji osobom 
młodym funkcjonującym 

w przestrzeni 
internetowej (social 

media) oraz umożliwi 
dotarcie do informacji 

wszystkim nie mogącym 
opuścić miejsca 

zamieszkania, m.in. 
grupom seniorów i 
niepełnosprawnych 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

potencjalni 
wnioskodawcy, 

społeczność lokalna, 

młodzież, seniorzy, 

osoby 
niepełnosprawne 

- strona 
internetowa LGD, 

- strony 
internetowe 

urzędów, lokalnych 
stowarzyszeń, 

przedsiębiorców, 

- portale 
społecznościowe 

- newsletter 

Strona osiągnie 
zasięg 5.000 
unikalnych 

użytkowników 
rocznie. 

 

 

Planowana realizacja 
wskaźnika: Liczba 

stron internetowych 
LGD : 1  

obsługa                 

social media 

na bieżąco 

newsletter 

na bieżąco 

 



  
 

 

 

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

 

L.p. 
Termin 

realizacji 

TYP 

DZIAŁAŃ 
Środki przekazu Budżet 

OPIS 

DZIAŁAŃ 

INNOWACYJ- 

NOŚĆ DZIAŁAŃ 

GRUPA DOCELOWA/ 
ADRESACI 

ŚRODKI PRZEKAZU 

OPIS EFEKTÓW 
DZIAŁAŃ 

w latach 2016-2022,  

realizacja wskaźników 

 

3. 2017 

INFORMOWA
NIE POPRZEZ 

MEDIA 
LOKALNE 

 

artykuł w 

prasie lokalnej 

1 sztuka 

2.000zł 

2 000,00 

 

Zamieszczenie 
przynajmniej jednej 

informacji dotyczącej 
każdego kolejnego 

rozpoczętego naboru w 
lokalnych mediach o 

zasięgu pokrywającym 
się z obszarem działania 
LGD (prasa, radio, TV), z 

uwzględnieniem 
wszelkich informacji na 

temat sposobów i 
terminu składania 

wniosków. 

 

Kampania zagwarantuje 
szeroki zasięg w 

miejscach, które są 
często odwiedzane przez 
mieszkańców (wszystkie 

grupy docelowe). 

potencjalni 
wnioskodawcy, 

społeczność lokalna, 

wszystkie grupy 
defaworyzowane, 

 

Prasa lokalna 
Emisja materiału, 

który osiągnie zasięg 
min. 5.000 osób / rok 



  
 

 

 

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

 

L.p. 
Termin 

realizacji 

TYP 

DZIAŁAŃ 
Środki przekazu Budżet 

OPIS 

DZIAŁAŃ 

INNOWACYJ- 

NOŚĆ DZIAŁAŃ 

GRUPA DOCELOWA/ 
ADRESACI 

ŚRODKI PRZEKAZU 

OPIS EFEKTÓW 
DZIAŁAŃ 

w latach 2016-2022,  

realizacja wskaźników 

 

4. 
 

2017 

 

 

SPOTKANIA 
INFROMACYJN 

E 

 

doradztwo w 

biurze LGD 

bezkosztowo 

dodatkowo 

zatrudnienie 

specjalisty do 

doradztwa 

10 h  

200zł/1h 

2.000zł 

6 000,00 

 

Organizacja spotkań 
informacyjnych zarówno 

w biurze, jak i w terenie. 

 

Spotkania pozwalają na 
przeprowadzenie 

najskuteczniejszej 
komunikacji 

dwukierunkowej, 
pozwolą na nawiązanie 

relacji i wesprą 
budowanie zaufania. 

 

 

potencjalni 
wnioskodawcy, 

społeczność lokalna, 

wszystkie grupy 
defaworyzowane, 

- informacje 
dostępne w 

gminach, miejscach 
spotkań, w biurze 

LGD, na stronie 
www 

 

 

 

 

Planowana realizacja 
wskaźnika: Liczba 
osób/podmiotów, 
którym udzielono 
indywidualnego 

doradztwa:  

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ankietowanie 

uczestników 

bezkosztowo 



  
 

 

 

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

 

L.p. 
Termin 

realizacji 

TYP 

DZIAŁAŃ 
Środki przekazu Budżet 

OPIS 

DZIAŁAŃ 

INNOWACYJ- 

NOŚĆ DZIAŁAŃ 

GRUPA DOCELOWA/ 
ADRESACI 

ŚRODKI PRZEKAZU 

OPIS EFEKTÓW 
DZIAŁAŃ 

w latach 2016-2022,  

realizacja wskaźników 

 

spotkania w 

terenie 

 8 spotkań 

250zł/1 

spotkanie 

2.000zł 

 

Spotkania zgromadzą 
min. 240 osób / rok 

uczestniczących w 
spotkaniach LGD 

(rozliczanie według 
list obecności, ankiet 

ze szkoleń, ankiet 
doradztwa). 

 

Planowana realizacja 
wskaźnika: Liczba 

spotkań 
informacyjno-

konsultacyjnych LGD 
z mieszkańcami: 

8 

spotkania 

informacyjne 

8 spotkań 

250zł/1 

spotkanie 

2.000zł 



  
 

 

 

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

 

L.p. 
Termin 

realizacji 

TYP 

DZIAŁAŃ 
Środki przekazu Budżet 

OPIS 

DZIAŁAŃ 

INNOWACYJ- 

NOŚĆ DZIAŁAŃ 

GRUPA DOCELOWA/ 
ADRESACI 

ŚRODKI PRZEKAZU 

OPIS EFEKTÓW 
DZIAŁAŃ 

w latach 2016-2022,  

realizacja wskaźników 

 

spotkania 

członków 

stowarzyszeni

a 

bezkosztowo 

udział w 

wydarzeniach 

społeczności 

lokalnej 

bezkosztowo 



  
 

 

 

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

 

L.p. 
Termin 

realizacji 

TYP 

DZIAŁAŃ 
Środki przekazu Budżet 

OPIS 

DZIAŁAŃ 

INNOWACYJ- 

NOŚĆ DZIAŁAŃ 

GRUPA DOCELOWA/ 
ADRESACI 

ŚRODKI PRZEKAZU 

OPIS EFEKTÓW 
DZIAŁAŃ 

w latach 2016-2022,  

realizacja wskaźników 

 

5. 2017 
SZKOLENIA 

ZEWNĘTRZNE 

szkolenia z 

pisania 

projektów 

8 szkoleń, po 

jednym w 

każdej gminie  

1.875zł/1 

szkolenie 

15 000,00 
Organizacja szkoleń dla 
beneficjentów funduszy 

z LGD. 

Szkolenia pozwalają na 
przeprowadzenie 
najskuteczniejszej 

komunikacji 
dwukierunkowej, ich 

przeprowadzenie 
bezpośrednio wpłynie na 
jakość i ilość składanych 

projektów. 

potencjalni 
wnioskodawcy, 

- informacje 
dostępne w 

gminach, miejscach 
spotkań, w biurze 

LGD, na stronie 
www 

Przeszkolonych 
zostanie min. 160 

osób / rok (rozliczane 
według list 

obecności, ankiet ze 
szkoleń). 



  
 

 

 

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

 

L.p. 
Termin 

realizacji 

TYP 

DZIAŁAŃ 
Środki przekazu Budżet 

OPIS 

DZIAŁAŃ 

INNOWACYJ- 

NOŚĆ DZIAŁAŃ 

GRUPA DOCELOWA/ 
ADRESACI 

ŚRODKI PRZEKAZU 

OPIS EFEKTÓW 
DZIAŁAŃ 

w latach 2016-2022,  

realizacja wskaźników 

 

6. 2017 
SZKOLENIA 

WEWNĘTRZNE 

szkolenia z 
oceny 

projektów dla 
Rady 

2 dwudniowe 
szkolenia dla 
wszystkich 

członków Rady 
i pracowników 

biura LGD 
wraz z 

noclegiem 

7.500zł/1 
szkolenie 

19 000,00 
Organizacja szkoleń z 

procedury oceny 
wniosków . 

Szkolenia zagwarantują 
równy poziom wiedzy na 
temat oceny wniosków 

wszystkim członkom 
Rady, ułatwią 

weryfikację wniosków. 

członkowie Rady 
i pracownicy biura 

- mailing 
z zaproszeniem na 

szkolenie, 

Przeszkoleni zostaną 
co najmniej 1 raz 

wszyscy członkowie 
Rady LGD i 

pracownicy biura. 

(rozliczane według 
list obecności, ankiet 

ze szkoleń). 

Planowana realizacja 
wskaźnika: Liczba 

osobodni szkoleń dla 
organów LGD 

70 



  
 

 

 

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

 

L.p. 
Termin 

realizacji 

TYP 

DZIAŁAŃ 
Środki przekazu Budżet 

OPIS 

DZIAŁAŃ 

INNOWACYJ- 

NOŚĆ DZIAŁAŃ 

GRUPA DOCELOWA/ 
ADRESACI 

ŚRODKI PRZEKAZU 

OPIS EFEKTÓW 
DZIAŁAŃ 

w latach 2016-2022,  

realizacja wskaźników 

 

Inne szkolenia 
niezbędne do 
prawidłowej 
realizacji LSR 

szkolenia dla  

pracowników 
biura LGD 

wraz z 
noclegiem 

5 szkoleń 

 

Udział w innych 
szkoleniach niezbędnych 
do prawidłowej realizacji 

LSR 

Szkolenia zagwarantują 
równy poziom wiedzy na 

temat nowej 
perspektywy wszystkim 

pracownikom LGD, 
usprawnią pracę biura 

LGD 

pracownicy biura 
- mailing z 

zaproszeniem na 
szkolenie, 

Przeszkoleni zostaną 
co najmniej 1 raz 

wszyscy pracownicy 
biura. 

(rozliczane według 
list obecności, ankiet 

ze szkoleń, 
certyfikatów ze 

szkoleń). 

Planowana realizacja 
wskaźnika: Liczba 

osobodni szkoleń dla 
pracowników LGD:    

20 

 

 

 


