
Lp Nazwa zadania
Narzędzia komunikacji  

wraz z opisem

Miejsce realizacji 

[gmina]
Grupa docelowa

Czy grupa 

docelowa 

jest grupą  

defaworyzow

aną [tak/nie]

Termin realizacji [z 

dokładnością do 

miesiąca]

Planowana 

liczba 

uczestników

Planowany 

budżet zadania

Zakładana 

efektywność 

zrealizowanego 

zadania

Zakładane do 

osiągnięcia wskaźniki 

realizacji zadania

Dokumenty 

potwierdzające 

realizację zadania

1.

Bieżące informowanie 

społeczności o 

planach realizacji 

przedsięwzięć

1.prowadzenie strony 

internetowej LGD , 

informowanie o bieżacej 

działalnośc poprzez 

umieszczanie informacji 

na stronie : 

www.lgdzielonyszlak.pl 

2. doradztwo 

indywidualne w biurze 

Lgd ( osobiście , 

mailowo , telefonicznie), 

3.prowadzenie  strony 

na portalu 

społecznościowym FB  i 

umieszczanie na niej 

informacji na temat 

bieżacej działalności 

LGD

cały obszar LGD

potencjalni wnioskodawcy, 

społeczność obszaru LGD, 

grupy defaworyzowane, JST 

i instytucje kultury, partnerzy 

społeczni i gospodarczy, 

media

tak cały rok 2020 5 000 bezkosztowo

1.700 osób               

2.20 osób                        

3. wzrost liczby 

polubień profilu o 10 

% w stosunku do 

stanu na koniec 

2019 roku 

1.liczba odwiedzin  

strony internetowej 

LGD                  

2.liczba podmiotów, 

którym udzielono 

indywidualnego 

doradztwa               

3.wzrost  liczby 

polubień

1.dane statystyczne 

ze strony-liczba 

odwiedzin              

2.dane z rejestru 

doradztwa      

3.dane  z portalu 

społecznościowego 
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2.
Działania 

informacyjno -

szkoleniowe 

I.Spotkanie informacyjne 

na temat głównych 

zasad ubiegania się o 

przyznanie pomocy ,  

kryteriów oceny i wyboru 

operacji  w ramach  

przedsięwzięć 

1.1.1;1.2.1 oraz 2.2.1 w 

związku z planowanym 

naborem wniosków na te 

przedsięwzięcia                                                       

II. Szkolenie dla 

Beneficjentów LGD na 

temat zasad 

prawidłowego 

wywiązywania się z  

warunków UoPP            

Czerwonka -siedziba 

LGD

potencjalni wnioskodawcy, 

społeczność obszaru LGD, 

grupy defaworyzowane, JST 

i instytucje kultury, partnerzy 

społeczni i gospodarczy, 

media 

tak

I.czerwiec                                                    

II.wrzesień/pażdzier

nik               

ok.15

szkolenie 

przeprowadzi 

Biuro 

LGD/możliwa 

forma zdalna, 

np.w formie 

telekonferencji, 

webinarium lub 

prezentacji

2

liczba 

spotkań/wydarzeń 

adresowanych do 

mieszkańców 

zdjęcia, lista 

uczestników 

spotkania, ankiety 

zwrotne lub 

dokumentacja 

potwierdzająca 

przeprowadzenie 

szkolenia w formie 

zdalnej (print screen 

lub prezentacja) .

3.
Działania 

promocyjne

promocja LSR poprzez 

zamówienie gadżetów 

promocyjnych z 

logotypami zgodnie z 

Ksiegą wizualizacji 

PROW 2014-2020 

I.gadżety do rozdania  

podczas  

spotkań/wydarzeń  z 

mieszkańcami.      

II.gadżety dla osób i 

podmiotów  

zaangażowanych we 

wdrażanie LSR i 

współpracujących z LGD 

cały obszar LGD/poza 

obszarem LGD

potencjalni wnioskodawcy, 

społeczność obszaru LGD, 

grupy defaworyzowane, JST 

i instytucje kultury, partnerzy 

społeczni i gospodarczy, 

media

tak
I.maj /czerwiec            

II.listopad/grudzień
ok. 5 000 ok. 8 tys.zł

I.min.500 sztuk 

gadzetów z logo (np.  

magnesów, 

długopisów, 

breloczków, toreb 

ekologicznych etc.)  

II.około 50 szt. 

kalendarzy 

książkowych, 100 

szt. ściennych lub 

biurkowych ,50 kart 

świątecznych 

personalizowanych

liczba materiałów 

promocyjnych 

f-ra zakupu, zdjęcia 

gadżetów




