
HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2018 – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Podkowa” 

L.P. NAZWA DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNEGO WSKAŹNIK DZIAŁANIA 

KOMUNIKACYJNEGO 

TERMIN 

REALIZACJI 

KOSZT 

DZIAŁAŃ 

1.  Szkolenie tematyczne (informacyjno-

aktywizacyjne) na temat możliwości pozyskania 

dofinansowania 

Liczba artykułów w prasie – 4 

Liczba artykułów na stronach internetowych 

gmin - 5 

Liczba wydrukowanych plakatów 

ogłoszeniowych – 150 

Liczba zrealizowanych spotkań – 3 

Liczba osób uczestniczących  

w spotkaniach – 45 

Ilość rodzaju publikacji – 1 

Marzec - 

Listopad 2018 

 

 

 

 

bez kosztowo 

bez kosztowo 

 

338,25 zł 

 

bez kosztowo 

bez kosztowo 

 

1 500,00 zł 

2.  Szkolenie tematyczne (informacyjno-

aktywizacyjne) na temat możliwości pozyskania 

dofinansowania - specjalne działania dla osób  

z grup defaworyzowanych w zakresie ubiegania 

się o pomoc w ramach LSR 

Liczba wydrukowanych plakatów 

ogłoszeniowych -  100 

Liczba zorganizowanych spotkań - 2 

Liczba osób - przedstawicieli grup 

defaworyzowanych uczestniczących w 

spotkaniach informacyjnych - 30 

Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników 

spotkań –25 

Liczba osób poinformowanych o zasadach 

realizacji LSR - 90  

Liczba odwiedzin strony internetowej LGD w 

danym półroczu 

Liczba ulotek wręczonych na spotkaniach – 60  

Marzec – Listopad 

2018 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

538,25 zł 

 

3 500,00 zł 

bez kosztowo 

 

 

bez kosztowo 

 

bez kosztowo 

 

1476,00 zł 

 

bez kosztowo 

3.  Badanie satysfakcji wnioskodawców LGD dot. 

jakości świadczonej przez LGD pomocy na etapie 

przygotowywania i realizacji wniosków  

o przyznanie pomocy 

Liczba ankiet w wersji elektronicznej rozesłanych 

na adresy email wnioskodawców – 30   

Liczba ankiet ewaluacyjnych zwróconych do 

LGD przez wnioskodawców – 20  

Czerwiec – Grudzień 

2018 r. 

1 000,00 zł 

4.  Konferencja/Spotkanie informacyjne połączone  

z dyskusją nt. zasad oceniania i wyboru operacji 

przez LGD 

Liczba wydrukowanych plakatów 

ogłoszeniowych - 125  

Liczba zorganizowanych spotkań –2  

Liczba osób uczestniczących  

w spotkaniu – 30  

Liczba osób poinformowanych o zasadach 

realizacji LSR –30 

Czerwiec - Grudzień 

2018 r. 

 

300,00 zł 

 

5 000,00 zł 

bez kosztowo 

 

bez kosztowo 
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Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników 

spotkań – 24 

bez kosztowo 

5.  Warsztaty partycypacyjne  Liczba warsztatów partycypacyjnych – 2 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach –30 

Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników 

spotkań – 24 

Liczba wypełnionych ankiet przez przedstawicieli 

grup defaworyzowanych –12 

Luty – Październik 

2018 r. 

500,00 zł 

bez kosztowo 

bez kosztowo 

 

bez kosztowo 

6.  Punkty konsultacyjne w Biurze LGD Liczba osób uczestniczących  

w spotkaniach – 50 

Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników 

spotkań - 40  

Liczba wypełnionych ankiet przez przedstawicieli 

grup defaworyzowanych –20  

Cały rok bez kosztowo 

 

bez kosztowo 

 

bez kosztowo 

RAZEM 14 152,50  

 

 

 


