
              

Harmonogram realizacji planu komunikacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w roku 2016 
 

Realizacja działań w ramach planu komunikacji jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach realizacji projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański” Priorytet IX, Działanie 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (nr projektu 

RPPD.09.01.00-20-0003/16) 

L.p. Cel komunikacji 
Nazwa działania 

komunikacyjnego 
Środki przekazu Termin realizacji 

Planowane 

koszty 
Uzasadnienie planowanych kosztów 

1 

Poinformowanie 

społeczności lokalnej 

oraz potencjalnych 

wnioskodawców o 

LSR, jej głównych 

celach oraz zasadach 

finansowania oraz 

typach operacji, które 

będą wsparte z budżetu 

LSR. 

Kampania informacyjno 

– promocyjna nt. 

głównych założeń LSR 

Fundusz Biebrzański na 

lata 2014- 2020 

Artykuły w prasie lokalnej sierpień/wrzesień 246 zł 

Publikacja artykułu na portalu 

isokolka.eu oraz  publikacja artykułu w 

gazecie lokalnej, pt. "Wiadomości 

Lokalne". 

Spotkania informacyjne w 11 

gminach 
sierpień 450 zł 

Koszt dojazdu pracowników biura do 

miejsc spotkań informacyjnych ok. 550 

km. w obie strony – 450 zł, 

(0,8358zł/km). 

 

Konferencja   listopad  4050 zł 

Konferencja dla 60 uczestników 

obejmuje: koszt wynajęcia sali (450zł) 

oraz obiad i serwis kawowy 

(60osóbx60zł) 

 

Artykuły na stronach 

internetowych gmin 

członkowskich 

grudzień 0 zł - 

2 

 

 

 

 

 

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

głównych zasadach i 

interpretacjach zapisów 

LSR dotyczących 

poszczególnych 

kryteriów oceny 

Kampania nt. zasad 

oceniania i wyboru 

operacji przez LGD 

Prowadzenie strony internetowej, 

umieszczanie artykułów 
czerwiec-grudzień 2757,57zł 

W ramach działania zostanie wykonana 

strona internetowa wraz z modułem 

umożliwiającym zarządzanie treścią 

(która będzie uzupełniana i 

prowadzona przez pracowników biura) 

oraz będą uiszczane opłaty związane z 

utrzymaniem strony (opłaty za serwer 

biebrza.nazwa.pl oraz domeny biebrza-

leader.pl i ltpl.eu). 

Prowadzenie strony i umieszczanie 

artykułów będzie wykonywane w 

ramach zakresów czynności przez 

pracowników biura 



projektów 

Informacja w biurze LGD (w tym 

udzielanie informacji 

telefonicznych)  

czerwiec-grudzień 0 zł 

Prowadzenie działań będzie 

wykonywane w ramach zakresów 

czynności przez pracowników biura 

 

 

3 

Podniesienie wiedzy 

potencjalnych 

beneficjentów z zakresu 

przygotowania 

projektów do LSR 

Kampania edukacyjna 

Szkolenia dla przyszłych 

przedsiębiorców z zakresu 

przygotowywania wniosków i 

zasad wsparcia w ramach LSR 

listopad/grudzień  490 zł 

4 spotkania na terenie LGD (koszt 

dojazdu pracowników biura do miejsc 

spotkań informacyjnych) ok. 200 km. 

w obie strony – 170 zł; zakup kawy, 

herbaty, cukru, ciastek: 80złx4 

spotkania - 320 zł. Szkolenia trwające 

ponad 4 godz. zeg. 

Szkolenie z zakresu 

przygotowania wniosków (obsługa 

GWA) 

listopad 3200 zł 

Organizacja szkolenia z obsługi GWA 

(EFS) dla przyszłych wnioskodawców. 

Koszt obejmuje wynagrodzenie 

trenera, zapewnienie sali szkoleniowej 

oraz wyżywienie uczestników (obiad i 

serwis kawowy). Planowana liczba 

uczestników: 20. Czas trwania 

szkolenia – ponad 6 godz. zeg. 

4 

Podnoszenie 

kompetencji członków 

kadry i organów LGD 

Samoedukacja LGD 

Szkolenia dla pracowników biura 

LGD (organizowane przez UM, 

KSOW itp.) 

czerwiec-grudzień 1.003 zł 

Udział w bezpłatnych szkoleniach,  

koszty dojazdu pracowników: 1200km 

(w obie strony) - 1.003 zł (stawka 

0,8358zł/km) 

Szkolenie jednodniowe „Zasady 

wdrażania LSR” skierowane do 

członków Zarządu, Rady i 

pracowników biura 

grudzień 3210 zł 

Koszt obejmuje wynagrodzenie 

trenera, zapewnienie sali szkoleniowej 

oraz wyżywienie uczestników (obiad i 

serwis kawowy). Szkolenie trwające 

ponad 6 godz. zeg. Planowana liczba 

uczestników: 20 

Szkolenie jednodniowe "Zasady 

oceny i wyboru projektów do 

finansowania" 

dla Zarządu, Rady oceniającej i 

pracowników biura. 

grudzień 3210 zł 

Koszt obejmuje wynagrodzenie 

trenera, zapewnienie sali szkoleniowej 

oraz wyżywienie uczestników (obiad i 

serwis kawowy). Szkolenie trwające 

ponad 6 godz. zeg. Planowana liczba 

uczestników: 20 

5 

Informowanie 

potencjalnych 

beneficjentów o 

terminach naboru na 

Kampania informacyjna 

dot. wdrażania LSR  

Informacja na stronie internetowej 

LGD 

 

Informacje 

umieszczane na 

bieżąco na stronie 

LGD  

0 zł - 



poszczególne zakresy 

tematyczne wraz z 

informacją o kryteriach 

wyboru i wymaganych 

dokumentach  

Ogłoszenia w mediach lokalnych grudzień 492 zł 

Informacja o naborach wniosków na 

portalach lokalnych 

 

Doradztwo prowadzone przez 

pracowników LGD w biurze 
lipiec/grudzień 860 zł 

Zakup artykułów spożywczych (kawa, 

herbata, ciastka, woda, soki, cukier, 

śmietanka) przeznaczonych dla 

potencjalnych beneficjentów 

odwiedzających biuro LGD i 

korzystających z  doradztwa 

świadczonego w biurze lub 

uczestniczących w spotkaniach 

informacyjnych  na terenie gmin 

członkowskich organizowanych przez 

LGD. 

Informacje na stronach 

internetowych gmin - członków 

LGD 

grudzień 0 zł - 

6 
Bieżąca wymiana 

informacji  

Odpowiedzi na 

najczęściej zadawane 

pytania 

Zakładka FAQ na stronie 

internetowej LGD 
lipiec-grudzień 0 zł 

W zakładce będą umieszczane 

odpowiedzi na najczęściej pojawiające 

się pytania. 

7 

Poinformowanie o 

wynikach danego 

naboru  

Kampania informacyjna 

Pisma wysyłane do 

wnioskodawców w ramach 

poszczególnych konkursów 

po zakończeniu 

oceny wniosków w 

ramach danego 

naboru 

0 zł  - 

Strona internetowa LGD 

po zakończeniu 

oceny wniosków w 

ramach danego 

naboru 

0 zł - 

8 Działania promocyjne 

Kampania 

informacyjno-

promocyjna 

Materiały promocyjne (baner typu 

roll-up, tablica promocyjna, 

długopisy, teczki i notesy) 

listopad 5650 zł 

W ramach kampanii zostanie 

zakupiony baner typu roll-up, tablica 

promocyjna i zestaw materiałów 

promocyjnych (długopisy, teczki i 

notesy - 500 szt.), które trafią do 

mieszkańców (będą rozdawane 

podczas spotkań, szkoleń, konferencji 

itp.). 

 


