
Lp Nazwa zadania

Narzędzia 

komunikacji  wraz z 

opisem

Miejsce realizacji 

(gmina)
Grupa docelowa Termin realizacji 

Planowana 

liczba 

uczestników

Planowany budżet 

zadania

Zakładana efektywność 

zrealizowanego 

zadania

Zakładane do 

osiągnięcia wskaźniki 

realizacji zadania

Dokumenty 

potwierdzające realizację 

zadania

Artykuł informacyjny 

na stronach 

internetowych: 

LGD „ZIELONE 

SIOŁO”, Starostwa 

Powiatowego 

w Ostrowi 

Mazowieckiej, gmin 

członkowskich LGD 

oraz członków LGD

strony internetowe 

LGD „ZIELONE 

SIOŁO”, Starostwa 

Powiatowego 

w Ostrowi 

Mazowieckiej, gminy 

członkowskie LGD oraz 

członkowie LGD

15
środki własne 

LGD

Liczba miejsc publikacji 

artykułu 15*

printscreen stron 

internetowych od 15 

uczestników

Informacja za 

pośrednictwem poczty 

elektronicznej

Informacja za 

pośrednictwem poczty 

elektronicznej

100
środki własne 

LGD
Liczba adresów 100*

potwierdzenie nadania e-

mail

Ulotka dostarczona do 

urzędów gmin 

adresowana do 

mieszkańców obszaru, 

zachęcająca do 

zapoznania się z 

artykułem na stronie 

internetowej LGD

10 urzędów gmin 
80

środki własne 

LGD

Liczba wejść 

na stronę LGD – 80
nakład 400 egzemplarzy

egzemplarz ulotki, pisma 

skierowane do urzedów 

gmin z prośbą o 

dystrybucję wsród 

społeczności lokalnej 

styczeń-czerwiec

2017

Kampania 

informacyjna 

o głównych 

założeniach LSR 

2014-2020

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017
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Potencjalni 

wnioskodawcy, w tym 

głównie przedsiębiorcy, 

JST, organizacje 

pozarządowe, 

mieszkańcy obszaru, w 

tym osoby z grup 

defaworyzowanych

Odzew czytelników 

(internetowy, 

telefoniczny lub 

osobisty 

w biurze LGD)

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2016 LGD "ZIELONE SIOŁO"



Szkolenia 10 Urzędów Gmin 

marzec-grudzień 

2017 100 5 000 zł Liczba szkoleń 10
listy obecności, 

dokumentacja zdjęciowa

Indywidualne 

spotkania 

bezpośrednie

siedziba LGD
styczeń-grudzień

2017
30 0,00 zł  Liczba spotkań 30

karta udzielonego 

doradztwa

Doradztwo 

indywidualne, 

w tym dla lokalnych 

przedsiębiorców

siedziba LGD
styczeń-grudzień

2017
4 0,00 zł

Liczba udzielonych 

usług doradczych 4

karta udzielonego 

doradztwa

3

Pozyskanie 

informacji zwrotnej 

dotyczącej oceny 

jakości i 

efektywności  

pomocy świadczonej 

przez LGD,

Doradztwo 

organizowane 

warsztaty  i szkolenia

Ankieta badania 

satysfakcji
10 Urzędów  Gmin                           

Wnioskodawcy w 

poszczególnych 

zakresach operacji

styczeń-grudzień

2017 134 0,00 zł

 80 % wnioskodawców 

/uczestników szkoleń 

/warsztatów deklaruje 

wysoką jakość i 

efektywność

107 wnioskodawców 

/uczestników szkoleń 

/warsztatów deklaruje 

wysoką jakość i 

efektywność

 Ankieta - zebranie opinii 

dot. jakości pomocy 

świadczonej 

przez LGD, jakości 

szkoleń i warsztatów;

Identyfikacja 

ew. problemów 

komunikacyjnych

2

Skompletowanie 

zakładanej liczby 

wniosków 

aplikacyjnych 

w ramach operacji 

planowanych 

na nabory wniosków 

w 2017 roku.

Potencjalni 

wnioskodawcy, 

w tym głównie 

przedsiębiorcy, rolnicy, 

organizacje pozarządowe, 

mieszkańcy obszaru 

z uwzględnieniem grup 

defaworyzowanych

Działania 

informacyjne
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