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HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI
na okres styczeń – grudzień 2018r.

Termin

I-III
kwartał
2018

Nazwa działania
komunikacyjnego
Kampania:
1) Informacyjna nt.
głównych założeń
PROW na lata
2014-2020.
2) Zasad oceniania
i wyboru operacji
przez LGD.
3) Informowanie
na temat warunków
i sposobów
realizacji i
rozliczenia
projektów.

IV
kwartał
2018

Kampania:
1) Informacja o
postępie realizacji
LSR.

Adresaci
działania
komunikacyjne
go (grupy
docelowe)
Wszyscy
potencjalni
wnioskodawcy,
w szczególności
przedsiębiorcy,
rolnicy oraz
organizacje
pozarządowe i
mieszkańcy
obszaru LGD, w
tym także
przedstawiciele
grup
defaworyzowan
ych.

Wszyscy
potencjalni
wnioskodawcy,
w szczególności
przedsiębiorcy,
rolnicy oraz
organizacje
pozarządowe
i mieszkańcy
obszaru LGD,

Środki
przekazu

Wskaźniki

1) Artykuły na
stronach
internetowych
(LGD, gminy)
oraz portalach
społecznościowy
ch.

1) 5 ogłoszeń na
stronach www
i portalach społ.

2) Spotkania
informacyjnokonstultacyjne
(badanie
ankietowe).

3) 4 spotkania
informacyjnokonstultacyjne
(ok. 20 osób na
każde
spotkanie).

2) 10.000 wejść
na stronę
internetową.

3) Doradztwa
indywidualne.

1) Artykuł na
stronie www o
postępach
realizacji LSR.

1) 200 osób,
które zapozna
się z informacją
o postępach
realizacji LSR
za pośrednictw
em strony www.

Planowane efekty
1) Zwiększenie
liczby składanych
wniosków o
przyznanie
pomocy.

Budżet

4.000,00
zł

2) Zwiększenie
wiedzy
potencjalnych
beneficjentów
(wyniki ankiet po
spotkaniach).
3) Dotarcie i
aktywizacja do
grup
defaworyzowan
ych przez
bezpośredni
kontakt z
pracownikami
GOPS/MOPS,
PUP.
4) Poprawa jakości
świadczonej
pomocy przez
pracowników
LGD.
1) Zwiększenie
świadomości
mieszkańców nt.
postępów w
realizacji LSR.
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w tym także
przedstawiciele
grup
defaworyzowan
ych.
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