
Lp Nazwa zadania

Narzędzia 

komunikacji  wraz z 

opisem

Miejsce realizacji 

[gmina] Grupa docelowa

Czy grupa 

docelowa 

jest grupą  

defaworyzo

waną 

[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.

Artykuły w prasie 

lokalnej, na stronie 

internetowej LGD 

oraz  gmin 

partnerskich                             

o nowej perpektywie 

finansowej i 

przyznanej pomocy na 

realizację LSR

Komunikacja

zbiorowa poprzez

Internet i prasę obszar LGD

Mieszkańcy obszaru

LGD, wszyscy

potencjalni

wnioskodawcy,

w szczególności

przedsiębiorcy,

organizacje

pozarządowe, grupy

defaworyzowane

oraz osoby

zagrożone ubóstwem

i wykluczeniem

społecznym tak czerwiec 1200 2 000 zł

min. 1200 osób

poinformowanych

o LSR po przeczytaniu 

artykułów w prasie i 

na stronach gmin 

partnerskich

2 artykuły w prasie o 

zasięgu lokalnym, 1 

artykuł na stronie  

internetowej LGD i 

gmin partnerskich

artykuły w prasie lokalnej, 

wydruki ze strony 

internetowej LGD i gmin 

partnerskich

2.

Szkolenie wewnętrzne 

dla Rady i Zarządu 

LGD oraz 

pracowników biura w 

zakresie procedur 

wyboru operacji

Komunikacja

bezpośrednia –

przekaz ustny i za

pomocą materiałów

pisanych Gmina Sierpc

Członkowie LGD i 

pracownicy biura LGD nie czerwiec 16 200 zł

min. 7 osób

przeszkolonych

w zakresie procedur

wyboru operacji

6 miesięcy 

funkcjonowania Rady 

LGD i Zarządu

wydruk ze strony LGD 

zawierający informację o 

szkoleniu, lista obecności, 

materiały pisane, notatka 

służbowa, dokumentacja 

zdjęciowa

3.

Konsultacje w biurze 

LGD

Konsultacje 

bezpośrednie i 

pośrednie 

pracowników Biuro LGD

Mieszkańcy obszaru

LGD, wszyscy

potencjalni

wnioskodawcy,

w szczególności

przedsiębiorcy,

organizacje

pozarządowe, grupy

defaworyzowane

oraz osoby

zagrożone ubóstwem

i wykluczeniem

społecznym tak czerwiec 50 -

min. 50 osób

poinformowanych 

przez

pracowników LGD

6 miesięcy

funkcjonowania 

biura

LGD

Lista osób uczestniczących 

w konsultacjach 

indywidualnych

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016
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4.

Konferencja

otwierająca

wdrażanie LSR wraz ze 

szkoleniem dla Rady i 

Zarządu LGD oraz 

pracowników biura w 

zakresie procedur 

wyboru operacji

Komunikacja

bezpośrednia –

przekaz ustny

i prezentacja,

dyskusja Sierpc

Przedstawiciele

lokalnej

społeczności,

stanowiący ważny

przekaźnik

informacji: sołtysi,

radni, urzędnicy,

lokalni liderzy

organizacji

społecznych, lokalne

media, członkowie LGD nie

wrzesień/                      

październik 50 15 000 zł

min. 50 uczestników 

konferencji, min. 7 

osób przeszkolonych 

w zakresie procedur 

wyboru operacji

1 konferencja, 6 

miesięcy 

funkcjonowania Rady 

LGD i Zarządu

wydruk ze strony 

internetowej LGD o 

planowanej konferencji, 

zawierający informację o 

szkoleniu, lista obecności, 

prezentacja, materiały 

szkoleniowe, notatka 

służbowa, dokumentacja 

zdjęciowa

5.

Artykuły

o planowanych

naborach wniosków 

Komunikacja

zbiorowa poprzez

Internet i prasę obszar LGD

Przedstawiciele

lokalnej

społeczności,

stanowiący ważny

przekaźnik

informacji: sołtysi,

radni, urzędnicy,

lokalni liderzy

organizacji

społecznych, lokalne

media. Potencjalni

wnioskodawcy

operacji

planowanych

w ramach LSR,

w tym

w szczególności

przedstawiciele grup

defaworyzowanych

na rynku pracy

tak listopad/grudzień 1500 2 000 zł

min. 1000 osób

poinformowanych

o LSR po przeczytaniu 

artykułów w prasie, 

min. 500 osób

poinformowanych

o LSR po przeczytaniu

artykułów na stronie

internetowej LGD

i gmin partnerskich

2 artykuły w prasie o 

zasięgu lokalnym, 3 

artykuły na stronie

internetowej LGD i 

gmin partnerskich

artykuły w prasie lokalnej, 

wydruki ze strony 

internetowej LGD i gmin 

partnerskich

6.

Szkolenia / spotkania

informacyjne

związane

z naborem wniosków

w ramach Lokalnej

Strategii Rozwoju 

Komunikacja

bezpośrednia –

przekaz ustny i za

pomocą materiałów

pisanych. Sierpc

Potencjalni

wnioskodawcy

operacji

planowanych

w ramach LSR,

w tym

w szczególności

przedstawiciele grup

defaworyzowanych

na rynku pracy tak

wrzesień/                      

październik

min. 40 osób 

biorących

udział

w szkoleniach 4 000 zł

min. 40 osób 

biorących

udział w szkoleniach

2 szkolenia związane 

z naborem wniosków 

dla Miasta Sierpc 

oraz gmin z powiatu 

sierpeckiego

wydruk ze strony LGD 

zawierający informację o 

szkoleniu, materiały 

szkoleniowe,  lista 

obecności, notatka 

służbowa, dokumentacja 

zdjęciowa



7.

Doradztwo

indywidualne

związane

z naborem wniosków

w ramach Lokalnej

Strategii Rozwoju

Rozmowy

indywidualne /

informowanie /

doradzanie /

przygotowywanie

dokumentów Biuro LGD

Osoby

zainteresowane

złożeniem wniosku o 

przyznanie pomocy

na operacje

zakładane w LSR tak  listopad/ grudzień

min. 20 osób, 

którym

udzielono 

doradztwa

w zakresie 

przygotowania

wniosku

o przyznanie 

pomocy -

min. 20 osób, którym

udzielono doradztwa

w zakresie 

przygotowania

wniosku

o przyznanie pomocy

6 miesięcy 

funkcjonowania 

biura LGD

Rejestr udzielonego 

doradztwa - lista osób 

uczestniczących w 

doradztwie indywidualnym 

prowadzonym w biurze 

LGD


