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Harmonogram PLANU KOMINIKACJI na 2017 rok 

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ 

 

 

Termin 

realizacji 

Cel komunikacji  Nazwa działania 

komunikacyjnego 

Adresaci działania 

komunikacyjnego/gru

pa docelowa 

 

Środki przekazu  Zakładany wskaźnik 

realizacji 

Koszty 

I/II  połowa 

2017  

styczeń-

grudzień  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców 

o LSR na lata 

2016-2022 

(głównych celach, 

zasadach 

przyznawania 

dofinansowania 

oraz typach 

operacji, które 

będą miały 

największe szanse 

wsparcia z 

budżetu LSR) 

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń LSR 

na lata 2016-2022 

 

Wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności 

przedsiębiorcy, rolnicy 

oraz organizacje 

pozarządowe, 

mieszkańcy obszaru i 

grupy 

defaworyzowane 

 

 

•informacja na oficjalnej 

stronie internetowej LGD, 

4 artykuły  na oficjalnej 

stronie LGD 

Koszt  opracowania 

artykułów                                 

lub ogłoszeń 

ponoszony      w 

ramach wynagrodzenia 

pracowników Biura 

LGD oraz opłaty za 

administrowanie stroną 

www.lgd-sasiedzi.pl  

•informacja na oficjalnych 

stronach internetowych gmin 

obszaru LGD, 

4 artykuły na oficjalnych   

stronach gmin 

 

Ogłoszenia                w 

siedzibach instytucji 

publicznych  /urzędy, GOK/ 

1 ogłoszenie na  5 tablicach 

informacyjnych w gminach 

należących do LGD  

Strona internetowa 

www.lgd-sasiedzi.pl 

Liczba odwiedzin strony 

internetowej  - ok. 1000 / w 

ciągu roku 

0,00 
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I/II  połowa 

2017 –

kwiecień-

lipiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców 

o głównych 

zasadach 

interpretacji 

poszczególnych 

kryteriów oceny 

używanych przez 

Radę LGD ( 

zwłaszcza 

kryteriów 

jakościowych 

 

 

 

Kampania 

informacyjna nt.. zasad 

oceniania i wyboru 

operacji przez LGD  

Wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności 

przedsiębiorcy, 

organizacje 

pozarządowe  i 

mieszkańcy obszaru 

Organizacja spotkań informacyjno – 

konsultacyjnych dla potencjalnych 

wnioskodawców - ok. 15 osób na 

każdym  spotkaniu ( badanie ankietowe 

po zakończonym spotkaniu)  

 

 

5 spotkań – 

informacyjno – 

konsultacyjnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszt zadania 

obejmuje wynajem sali 

konferencyjnej; 300 zł 

x 5, oraz catering w 

postaci kawy, herbaty, 

ciasta, ciastek, wody 

itp.  

100 zł x 5. Łączny 

koszt planowanego 

zadania ok. 2000 tys. zł 

 

 

 

Opublikowanie artykułów lub                 

ogłoszeń w prasie  

2 artykuły lub 

ogłoszenia w prasie 

Koszt zadania 

obejmuje koszt 

związany z 

zamieszczeniem 

artykułu lub ogłoszenia 

w prasie – ok. 400 zł  
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I/II  połowa 

2017  

styczeń - 

grudzień  

 

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców 

o LSR na lata 

2016-2022 

(głównych celach, 

zasadach 

przyznawania 

dofinansowania 

oraz typach 

operacji, które 

będą miały 

największe szanse 

wsparcia z 

budżetu LSR) 

  

Kampanie 

promocyjne dotyczące 

wdrażania LSR  

Wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności 

przedsiębiorcy, rolnicy 

oraz organizacje 

pozarządowe, 

mieszkańcy obszaru i 

grupy 

defaworyzowane 

Współorganizacja imprezy plenerowej 

i turnieju piłki nożnej.  Koszt zadania 

obejmuje – catering dla uczestników 

imprezy około  -  1 500 zł, zakup 

nagród, medali, pucharów itp. dla 

uczestników turnieju około - 1500 zł  

oraz obsługa medyczna -  300 zł, 

wynajem balonu wspinaczkowego - 

700 zł itp. W ramach współorganizacji 

imprezy plenerowej Stowarzyszenie 

,,Sąsiedzi’’ zorganizuje stoisko 

wystawowe podczas, którego udzielane 

będą informacje o założeniach 

realizacji LSR.  

 

 

 

 

 

 

Liczba 

imprez/wystaw/ 

targów w których 

LGD weźmie dział 

– 1 szt. 

4 000 tys. zł  

Uczestnictwo w szkoleniach 

wewnętrznych i zewnętrznych 

Liczba szkoleń 

wewnętrznych i 

zewnętrznych  - ok. 

4 szt.  

Koszt około 15 000 

tys.  zł 
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Realizowane zadanie na ma celu 

organizację warsztatów z zakresu 

ekologii/ochrony środowiska. Poprzez 

wskazane działanie rozumie się 

organizację warsztatów w trakcie 

których wykorzystywane będą surowce 

wtórne do tworzenia przedmiotów i 

ozdób codziennego użytku. (Liczba 

zrekrutowanych osób - 30). Koszt 

zadania obejmuje: koszt trenera wraz z 

niezbędnymi materiałami – 1000 zł, 

wynajmu Sali – 300 zł,                          

catering – 400 zł  

Liczba działań 

aktywizujących 

promujących dobre 

praktyki – 1 szt.  

 

1 700 zł 

Konkurs  - ,,Aktywni Mieszkańcy’’ 

Zadaniem konkursu jest wyłonienie 

najciekawszego lub najciekawszych  

pomysłów dotyczących integracji 

społeczności lokalnej  mieszczącej się 

w jednej z trzech kategoriach: 

a) Turystyka, rekreacja i promocja, 

b) Kultywowanie dziedzictwa 

lokalnego, 

c) Inicjatywy lokalne na rzecz 

społecznej integracji 

W ramach konkursu wyłoniony 

zostanie najciekawszy pomysł/y, które 

sfinansuje  Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’  

Celem konkursu jest wspieranie 

rozwoju obszarów wiejskich poprzez 

pobudzanie aktywności lokalnej.  

Liczba działań 

aktywizujących/pro

mujących dobre 

praktyki – 1 szt.  

 

 20 000 zł  
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Konkurs skierowany będzie do osób 

fizycznych,organizacji pozarządowych, 

jst oraz grupach nieformalnych, które 

podejmą się  integracji społeczności 

lokalnej.  

 

 

 

Wydanie publikacji związanej z 

ochroną środowiska obszaru LGD. 

Koszt zadania obejmował będzie usługi 

poligraficzne z zakresu druku oraz 

składu graficznego jak również zakupu 

i udostępnienia fotografii na rzecz 

publikacji. Z uwagi na dość odległy 

termin realizacji zadania, takie 

parametry jak ilość  czy  format  

publikacji zostanie dookreślony w 

późniejszym terminie na podstawie 

zapytania ofertowego.  

 

 

Liczba publikacji 

promująca obszar 

LGD – 1szt. 

20 000,00 tys. zł  

 

 

 

 



                                                                                       
 

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ 
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. fax. 86/47-35-335, e-mail: lgdsasiedzi@gmail.com 

www.lgdsasiedzi.pl 
 

I/II  połowa 2017 

styczeń- grudzień  

 

 

Aktywizacja 

potencjalnych 

uczestników 

projektów  ( 

odbiorców 

projektów), w tym 

przedstawicieli 

grup de 

faworyzowanych  

Informacja na temat 

możliwości włączenia 

się do realizowanych 

projektów oraz 

potencjalnych 

korzyści  

Informacja na temat 

możliwości samo 

zatrudnienia, bądź 

objęcia działaniem 

kwalifikacyjnym w 

ramach realizowanych 

projektów      

Mieszkańcy obszaru, 

przedstawiciele grup                  

de faworyzowanych, 

wskazanych w LSR ( m.in. 

długotrwale bezrobotni, osoby 

młode oraz osoby w wieku 

55+ pozostające bez pracy, 

osoby zagrożenie 

wykluczeniem społecznym)    

Bezpośredni kontakt z 

jednostkami OPS, 

PUP, PCPR 

 

Ciągła współpraca 

pracowników Biura 

LGD z instytucjami: 

OPS, PUP, PCPR 

 

Koszt zadania 

ponoszony jest w 

ramach wynagrodzenia 

pracowników Biura 

LGD. 

 

 

 

I/II połowa 2017 –  

styczeń –grudzień 

Wsparcie 

beneficjentów  

LSR w realizacji 

projektów 

Informowanie na 

temat warunków i 

sposobów realizacji i 

rozliczenia projektów  

Beneficjenci oraz 

projektodawcy  

Spotkania/Doradztwo 

indywidualne w 

siedzibie LGD 

Liczna udzielonego 

doradztwa dla  20 osób 

Koszt zadania 

ponoszony jest w 

ramach wynagrodzenia 

pracowników Biura 

LGD. 

 

 

 

I/II połowa 2017 –  

styczeń –grudzień 

Uzyskanie 

informacji 

zwrotnej nt. oceny 

jakości  pomocy 

Badanie opinii i 

satysfakcji 

beneficjentów  

Beneficjenci  Opracowanie raportu 

ewaluacyjnego  

Jeden raport 

ewaluacyjny  on going 
Ok. 2 500,00 
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świadczonej przez 

LGD pod kontem 

konieczności 

przeprowadzenia 

ewentualnych 

korekt w tym 

zakresie  

Zamieszczenie ankiety  

na oficjalnej stronie 

LGD  

co najmniej 20 ankiet  Koszt zadania 

poniesiony jest w 

ramach opłaty za 

administrowanie stroną 

www.lgd-sasiedzi.pl 

 

 

 

 

 

 


