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

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CZŁUCHOWSKIEJ 

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACYJNEGO NA ROK 2016 

Lp. Działanie komunikacyjne: Termin 
Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Kwota (w zł) Uzasadnienie 
Nazwa Wartość Nazwa Wartość 

1. Kampania informująca o rozpoczęciu 
wdrażania LSR oraz o możliwościach 
otrzymania dofinansowania (lokalna prasa, 
radio, Internet, kontakt bezpośredni  
z zainteresowanymi) 

maj-lipiec 2016 r.  Liczba kampanii 
informacyjnych  
o rozpoczęciu wdrażania 
LSR oraz o możliwościach 
otrzymania 
dofinansowania  

6 Liczba osób, którym umożliwiono 
zapoznanie się z informacją o 
rozpoczęciu wdrażania LSR oraz o 
możliwościach dofinansowania  
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- zasięgu radia, 
- nakładu gazety, 
- licznika odwiedzin strony www, 
- karty doradztwa 

1 000 2 000,00 zł Kwota obejmuje:  
1.nagranie i emisję 1 
wywiadu w radio 
lokalnym (dwie emisje 
, ok. 3 min.), 
2.komunikat w 
lokalnym radio (1 
emisja, ok. 25 sek.),   
3.komunikat w radio (6 
dni emisji, ok. 50 sek.), 
4.umieszczenie 2 
informacji w lokalnej 
prasie (czarno-białe, 
ok. 4 moduły), 
5. informacja na 
stronie internetowej 
lokalnego radia. 

2. Kampania informacyjna o prowadzonych 
naborach wniosków (lokalna prasa, radio, 
Internet, mailing, kontakt bezpośredni z 
zainteresowanymi) 

październik-listopad 
2016 r.  

Liczba kampanii 
informacyjnych o 
prowadzonych naborach 

13 Liczba osób, którym umożliwiono 
zapoznanie się z informacją o 
rozpoczęciu wdrażania LSR oraz o 
możliwościach dofinansowania  
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- zasięgu radia, 
- nakładu gazety, 
- licznika odwiedzin strony www, 
- karty doradztwa 

1 000 3 050,40 zł Kampania 
informacyjna dotyczy: 
1. umieszczenia 1 
ogłoszenia w lokalnej 
prasie (kolorowe, 12 
modułów) 
2. opracowania i emisji 
1 komunikatu w 
lokalnym radio (18  
emisji). 
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„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

Lp. Działanie komunikacyjne: Termin 
Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Kwota (w zł) Uzasadnienie 
Nazwa Wartość Nazwa Wartość 

3. Spotkania informacyjne z mieszkańcami 
dotyczące możliwości otrzymania 
dofinansowania  

lipiec 2016 r.  Liczba spotkań 
informacyjnych 

7 Liczba osób uczestniczących  
w spotkaniach informacyjnych  
(w tym osoby z grup 
defaworyzowanych)  
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- list obecności  

115 599,92 zł Dotyczy zapewnienia 
bufetu kawowego 
podczas spotkań 
informacyjnych (kawa, 
herbata, ciastka, 
dodatki).  

4. Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów 
(dla osób otwierających działalność 
gospodarczą) 

sierpień 2016 r.  Liczba szkoleń dla 
potencjalnych 
beneficjentów (dla osób 
otwierających działalność 
gospodarczą) 

7 Liczba uczestników szkoleń dla 
potencjalnych beneficjentów (dla 
osób otwierających działalność 
gospodarczą) 
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- list obecności 

70 838,38 zł Dotyczy zapewnienia 
bufetu kawowego 
podczas szkoleń (kawa, 
herbata, ciastka, 
dodatki) oraz zimnego 
bufetu w postaci 
kanapek.  

5.  Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów 
(dla przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą)  

sierpień 2016 r.  Liczba szkoleń dla 
potencjalnych 
beneficjentów (dla 
przedsiębiorców 
prowadzących działalność 
gospodarczą) 

2 Liczba uczestników szkoleń dla 
potencjalnych beneficjentów (dla 
przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą) 
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- list obecności 

33 298,43 zł Dotyczy zapewnienia 
bufetu kawowego 
podczas szkoleń (kawa, 
herbata, ciastka, 
dodatki) oraz zimnego 
bufetu w postaci 
kanapek. 

6. Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów 
(dla sektora publicznego) 

sierpień 2016 r.  Liczba szkoleń dla 
potencjalnych 
beneficjentów (dla sektora 
publicznego) 

1 Liczba uczestników szkoleń dla 
potencjalnych beneficjentów (dla 
sektora publicznego) 
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- listy obecności 

10 119,66 zł Dotyczy zapewnienia 
bufetu kawowego 
podczas szkoleń (kawa, 
herbata, ciastka, 
dodatki) oraz zimnego 
bufetu w postaci 
kanapek. 
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„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

Lp. Działanie komunikacyjne: Termin 
Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Kwota (w zł) Uzasadnienie 
Nazwa Wartość Nazwa Wartość 

7.  Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów 
(dla organizacji pozarządowych) 

sierpień 2016 r.  Liczba szkoleń dla 
potencjalnych 
beneficjentów (dla 
organizacji 
pozarządowych) 

2 Liczba uczestników szkoleń dla 
potencjalnych beneficjentów (dla 
organizacji pozarządowych) 
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- list obecności 

20 239,95 zł Dotyczy zapewnienia 
bufetu kawowego 
podczas szkoleń (kawa, 
herbata, ciastka, 
dodatki) oraz zimnego 
bufetu w postaci 
kanapek. 

8. Warsztaty z wypełniania dokumentów 
aplikacyjnych (dla osób otwierających 
działalność gospodarczą) 

sierpień-wrzesień 2016 
r.  

Liczba warsztatów  
z wypełniania 
dokumentów 
aplikacyjnych (dla osób 
otwierających działalność 
gospodarczą)  

7 Liczba uczestników warsztatów  
(w tym osoby z grup 
defaworyzowanych) 
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- list obecności 

49 606,60 zł Dotyczy zapewnienia 
bufetu kawowego 
podczas warsztatów 
(kawa, herbata, 
ciastka, dodatki) oraz 
zimnego bufetu w 
postaci kanapek. 

9. Warsztaty z wypełniania dokumentów 
aplikacyjnych (dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą) 

sierpień 2016 r.  Liczba warsztatów z 
wypełniania dokumentów 
aplikacyjnych (dla 
przedsiębiorców 
prowadzących działalność 
gospodarczą) 

2 Liczba uczestników warsztatów  
(w tym osoby z grup 
defaworyzowanych) 
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- list obecności 

35 330,20 zł Dotyczy zapewnienia 
bufetu kawowego 
podczas warsztatów 
(kawa, herbata, 
ciastka, dodatki) oraz 
zimnego bufetu w 
postaci kanapek. 

10. Doradztwo mobilne dla beneficjentów październik 2016 r.  Liczba miejsc, w których 
będzie pełnione 
doradztwo mobilne dla 
beneficjentów 

7 Liczba podmiotów, którym 
udzielono indywidualnego 
doradztwa  
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- kart doradztwa 

70 365,90 zł Dotyczy kosztów 
przejazdów do 7 gmin 
powiatu 
człuchowskiego. 
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„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

Lp. Działanie komunikacyjne: Termin 
Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Kwota (w zł) Uzasadnienie 
Nazwa Wartość Nazwa Wartość 

11. Doradztwo pełnione w biurze LGD (osobiste, 
mailowe, telefoniczne) 

maj-grudzień 2016 r. Liczba miejsc, w których 
będzie pełnione 
doradztwo (osobiste, 
mailowe, telefoniczne) 

1 Liczba podmiotów, którym 
udzielono indywidualnego 
doradztwa 
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- kart doradztwa 

100 0,00 zł Nie dotyczy 

12. Szkolenie pracowników biura (Procedury 
oceny wniosków w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju/Lokalne kryteria 
wyboru/Zasady ubiegania się o 
finansowanie w ramach LSR)  

sierpień 2016 r.  Liczba szkoleń dla 
pracowników biura z 
zakresu procedur oceny 
wniosków w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 
/Lokalnych kryteriów 
wyboru/Zasad ubiegania 
się o finansowanie  
w ramach LSR 

1 Liczba osób uczestniczących  
w szkoleniach dla pracowników 
biura z zakresu procedur oceny 
wniosków w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju/Lokalnych 
kryteriów wyboru/Zasad ubiegania 
się o finansowanie w ramach LSR 
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- listy obecności 

3 123,00 zł Dotyczy zapewnienia 
bufetu kawowego 
podczas szkolenia 
(kawa, herbata, 
ciastka, dodatki) oraz 
ciepłego posiłku. 

13. Szkolenie organów LGD, tj, Zarządu i Rady 
(Procedury oceny i wyboru operacji w 
ramach LSR/Wypełnianie dokumentów 
niezbędnych do oceny i wyboru operacji w 
ramach LSR) 

październik 2016 r.  Liczba szkoleń dla organów 
LGD, tj. dla Zarządu i Rady 
z zakresu procedur oceny i 
wyboru operacji w ramach 
LSR 

1 Liczba osób uczestniczących  
w szkoleniach organów LGD, tj. 
Zarządu i Rady z zakresu procedur 
oceny i wyboru operacji w ramach 
LSR 
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- listy obecności 

19 855,00 zł Dotyczy:  
zapewnienia bufetu 
kawowego podczas 
szkolenia (kawa, 
herbata, ciastka, 
dodatki) oraz ciepłego 
posiłku. 
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„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

Lp. Działanie komunikacyjne: Termin 
Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Kwota (w zł) Uzasadnienie 
Nazwa Wartość Nazwa Wartość 

14. Szkolenie pracowników biura (Biznesplan) wrzesień 2016 r.  Liczba szkoleń dla 
pracowników biura z 
biznesplanu 

1 Liczba osób uczestniczących  
w szkoleniach dla pracowników 
biura z biznesplanu 
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- zaświadczeń/certyfikatów  

3 0,00 zł Nie dotyczy 

15. Szkolenie dla organów LGD, tj, Rady LGD 
(Biznesplan – co powinien zawierać?) 

wrzesień 2016 r.  Liczba szkoleń dla organów 
LGD, tj. Rady LGD – 
Biznesplan – co powinien 
zawierać? 

1 Liczba osób uczestniczących w 
szkoleniu dla organów LGD, tj. 
Rady LGD (Biznesplan – co 
powinien zawierać?) 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- listy obecności 

14 1 580,59 zł Dotyczy: 
1.wynagrodzenia 
trenera za 
przeprowadzenie 
szkolenia,  
2.zapewnienie bufetu 
kawowego podczas 
szkolenia (kawa, 
herbata, ciastka, 
dodatki) oraz ciepłego 
posiłku. 

16. Działania informacyjno-promocyjne 
związane z realizacją planu 
komunikacyjnego (ulotki, broszury, 
materiały promocyjne) 

czerwiec-grudzień 
2016 r. 

Liczba działań 
informacyjno-
promocyjnych związanych 
z realizacją planu 
komunikacyjnego 

5 Liczba osób, którym umożliwiono 
zapoznanie się z informacją o LGD 
i jej działaniach   
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- nakładu ulotki 
- nakładu broszur 
- wykonanych tablic  
- wykonanych materiałów 
promocyjnych  

500 
 
 

5 000,00 zł Dotyczy:  
1. opracowania 
graficznego  
i wydruku: 
- ulotek 
informacyjnych dla 
beneficjentów (250 
szt., dwustronna, 
kolorowa, A5),  
- broszura 
informacyjna (A4, 
składana na pół do 
formatu 2xA5, ilość: 
150 szt.),  
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„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

Lp. Działanie komunikacyjne: Termin 
Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Kwota (w zł) Uzasadnienie 
Nazwa Wartość Nazwa Wartość 

- broszura 
informacyjna (A4, 
składana na pół do 
formatu 2xA5, ilość: 
150 szt.),  
2. opracowania 
graficznego 
i stworzenia tablicy 
informacyjnej 
(jednostronna, kolor, 
płyta PCV, 
rozm.120x80 cm) 
3. opracowania  
i stworzenia innych 
materiałów 
promocyjnych: -  
- kalendarze książkowe 
na 2017 r., ilość: 30 
szt., format B5, 
tygodniowy, Linia 
classic z tłoczeniem do 
36 cm kwadratowych,  
- torby bawełniane ze 
znakowaniem z 
krótkimi uszami, kolor: 
natural, gramatura: 
114g/m

2
, ilość: 150 

szt.,  
- kubki ceramiczne  
białe z nadrukiem 
kolorowym,poj. 300 
ml, wys. 115 mm, ilość: 
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„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

Lp. Działanie komunikacyjne: Termin 
Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Kwota (w zł) Uzasadnienie 
Nazwa Wartość Nazwa Wartość 

50 szt. 

 
 
 
 
                …………………………………………………………………… 
                        podpis osoby/osób reprezentujących  


