
 
                                           
 
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
 
 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok 

Termin 
realizacji 
(miesiąc/

rok)  

Cel komunikacji Nazwa działania 
komunikacyjnego 

Adresaci 
działania 

komunikacyjnego 

Środki przekazu Zakładane / 
zrealizowane 

wskaźniki 
realizacji 
działania 

Planowane / 
zrealizowane efekty 

działań 
komunikacyjnych  

Planowany 
lub 

poniesiony 
koszt  

zadania 
VI/2016 Poinformowanie 

potencjalnych 
wnioskodawców              

o zasadach 
finansowania 

projektów w ramach 
wdrażania  LSR 

Spotkanie informujące społeczność 
obszaru SOLGD w zakresie ubiegania 

się o dofinansowanie w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju  

organizowane przez Stowarzyszenie 
„Ostrzeszowska Lokalna Grupa 

Działania” 

Mieszkańcy 
obszarów wiejskich, 

w szczególności 
potencjalni 
beneficjenci 

-1 artykuł na stronie 
internetowej 
- 1 artykuł na  portalu 
społecznościowym 
-100 plakatów na 
tablicach 
informacyjnych  
 

- 1 spotkanie 
informacyjne  
- 1 artykuł na 
stronie i portalu  
- 100 plakatów  
 

-przekazanie informacji 
minimum 500 osobom 
- udział w spotkaniu 
informacyjnym 20 osób   

- 

VI/2016 Poinformowanie 
kobiet jako grupy 
defaworyzowanej              

o zasadach 
finansowania 

projektów w ramach 
wdrażania  LSR 

Spotkanie informujące dla grupy 
defaworyzowanej – kobiet 

Kobiety z obszaru 
działania 

Stowarzyszenia 
„Ostrzeszowska 
Lokalna Grupa 

Działania”  

-1 artykuł na stronie 
internetowej 
- 1 artykuł na  portalu 
społecznościowym 
-20 plakatów na 
tablicach 
informacyjnych  
 

- 1 spotkanie 
informacyjne  
- 1 artykuł na 
stronie i portalu  
- 20 plakatów  

 

-przekazanie informacji 
minimum 200 osobom 
- udział w spotkaniu 
informacyjnym 10 osób   

- 

IX/2016 Poinformowanie           
o ogłoszeniu naboru 

wniosków 

Ogłoszenia w prasie i na stronach 
internetowych 

Potencjalni 
beneficjenci 

- 1 artykuł w prasie 
lokalnej  
- ogłoszenie na stronie 
internetowej LGD i 
stronach 
internetowych gmin 
obszaru  
- ogłoszenie na portalu 
społecznościowym  

- 1 artykuł               
w prasie lokalnej  
-8  ogłoszeń               
na stronach 
internetowych  
- 1 ogłoszenie           
na portalu 
społecznościowym  

- przekazanie informacji 
minimum 400 osobom   

240 zł 



 

 

 

 

- rozesłanie 50 maili  
IX/2016 Poinformowanie 

potencjalnych 
wnioskodawców o 

zasadach 
przyznawania 

pomocy w ramach 
wdrażania LSR 

Szkolenie dla potencjalnych 
beneficjentów w ramach 

przeprowadzanego naboru 

Potencjalni 
beneficjenci 

- ogłoszenie na stronie 
internetowej LGD i 
stronach 
internetowych gmin 
obszaru  
- ogłoszenie na portalu 
społecznościowym 

- 1 szkolenie -przekazanie informacji 
minimum 300 osobom 
- udział w spotkaniu 
informacyjnym 10 osób   

- 

IX,X,XI,XI
I/2016 

Indywidualne 
informowanie osób 
zainteresowanych 

realizacją projektów 
w ramach wdrażania 

LSR celem 
zachęcenia do 

składania wniosków 

Doradztwo w biurze LGD  Potencjalni 
beneficjenci 

- indywidualne 
rozmowy w biurze 

- 7 indywidualnych 
doradztw  
 

- przekazanie informacji  - 


