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Harmonogram realizacji planu komunikacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w roku 2018 

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

Działania – Fundusz Biebrzański na 2018 rok” Priorytet IX, Działanie 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 
 

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 

Spotkania informacyjne w 11 

gminach 
I półrocze - 

Koszt dojazdu pracowników biura do 

miejsc spotkań informacyjnych. 

 

Koszt zostanie poniesiony w ramach 

zadania 3 Zapewnienie funkcjonowania 

biura  (zgodnie z wnioskiem o 

dofinansowanie projektu) 

2 

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

głównych zasadach i 

interpretacjach zapisów 

LSR dotyczących 

poszczególnych 

kryteriów oceny 

projektów 

Kampania nt. zasad 

oceniania i wyboru 

operacji przez LGD 

Prowadzenie strony internetowej, 

umieszczanie artykułów 
Styczeń-grudzień 1.010 zł 

 

Prowadzenie strony i umieszczanie 

artykułów będzie wykonywane przez 

pracowników biura w ramach 

zakresów czynności. 

W ramach działania będą uiszczane 

opłaty związane z utrzymaniem strony 

(opłaty za serwer biebrza.nazwa.pl oraz 

domeny biebrza-leader.pl i ltpl.eu). 

 

Informacja w biurze LGD (w tym 

udzielanie informacji 

telefonicznych)  

Styczeń-grudzień - 

 

Prowadzenie działań będzie 

wykonywane przez pracowników biura 

w ramach zakresów czynności. 
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3 

Promocja dobrych 

praktyk realizacji 

działań w ramach LSR 

oraz zachęcenie do 

składania wniosków w 

ramach obecnej LSR 

Kampania „Dobre 

praktyki wdrażania 

projektów ” 

Społeczność lokalna a w 

szczególności potencjalni 

grantobiorcy 

Kwiecień-

październik 2018 
19.985 zł 

Organizacja wyjazdu studyjnego w 

Bieszczady (18 osób, 3 dni pobytu na 

miejscu, 2 dni podróży) skierowanego 

do organizacji pozarządowych oraz 

przedstawicieli podmiotów z obszaru 

LSR. 

4 

Podniesienie wiedzy 

potencjalnych 

beneficjentów z zakresu 

przygotowania 

projektów do LSR 

Kampania edukacyjna 
Szkolenie z zakresu pozyskiwania 

środków skierowane do 

potencjalnych grantobiorców  

I-II kwartał - 
Szkolenie prowadzone przez 

pracownika biura LGD. 

5 

Podnoszenie 

kompetencji członków 

kadry i organów LGD 
Samoedukacja LGD 

Szkolenia dla pracowników biura 

LGD (organizowane przez UM, 

KSOW itp.) 

Styczeń-grudzień - 

 

Udział w bezpłatnych szkoleniach,  

koszty dojazdu pracowników. 

 

Koszt zostanie poniesiony w ramach 

zadania 3 Zapewnienie funkcjonowania 

biura  (zgodnie z wnioskiem o 

dofinansowanie projektu) 

 

Szkolenia dla  Rady oceniającej i 

pracowników biura. 
I-II kwartał 2.622 zł 

Organizacja szkolenia. Koszt obejmuje 

wynagrodzenie trenera, zapewnienie 

sali szkoleniowej oraz wyżywienia 

uczestników (obiad i serwis kawowy). 

Planowana liczba uczestników: 15 

6 

Informowanie 

potencjalnych 

beneficjentów o 

terminach naboru na 

poszczególne zakresy 

tematyczne wraz z 

informacją o kryteriach 

wyboru i wymaganych 

dokumentach  

Kampania informacyjna 

dot. wdrażania LSR  

Informacja na stronie internetowej 

LGD 

 

I-XII - 

 

Informacje umieszczane na bieżąco na 

stronie LGD przez pracowników biura. 

 

Ogłoszenia w mediach lokalnych 

W okresach 

poprzedzających 

nabory wniosków 

984 zł 

 

Informacja o naborach wniosków na 

portalach lokalnych. 
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Doradztwo prowadzone przez 

pracowników LGD  
Styczeń/grudzień 1.000 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 

W okresach 

poprzedzających 

nabory wniosków 

- 

 

Zamieszczanie informacji na stronach 

gmin członkowskich o naborach 

wniosków (w okresach 

poprzedzających nabory).  

 

7 
Bieżąca wymiana 

informacji  

Bieżąca wymiana 

informacji 

Organizacja spotkania 

refleksyjnego 
Styczeń-luty  2.832 zł 

 

W ramach oceny sposobu i jakości 

wdrażania LSR zaplanowano 

organizację spotkania refleksyjnego w 

którym weźmie udział 21 osób - 

członkowie Zarządu i Rady, 

pracownicy  oraz ekspert zewnętrzny. 

 

8 

Poinformowanie o 

wynikach danego 

naboru  

Kampania informacyjna 

Pisma wysyłane do 

wnioskodawców w ramach 

poszczególnych konkursów. 

Pozostałe działania informacyjne 

związane z bieżącym 

funkcjonowaniem biura. 

Po zakończeniu 

oceny wniosków w 

ramach danego 

naboru 

-  

Koszt zakupu znaczków pocztowych. 

 

Koszt zostanie poniesiony w ramach 

zadania 3 Zapewnienie funkcjonowania 

biura  (zgodnie z wnioskiem o 

dofinansowanie projektu) 

Strona internetowa LGD 

Po zakończeniu 

oceny wniosków w 

ramach danego 

naboru 

- 

 

Informacja o wynikach danego naboru 

umieszczana na stronie internetowej 

www.biebrza-leader.pl przez 

pracownika biura. 

 

http://www.biebrza-leader.pl/
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9 

Poprawa komunikacji 

pomiędzy biurem LGD 

a organem oceny 

projektów w zakresie 

złożonych wniosków 

podlegających ocenie.  

Wdrożenie systemu 

elektronicznej oceny 

wniosków 

Aplikacja do oceny wniosków styczeń-grudzień 3.630 zł 

 

Zakup licencji rocznej na aplikację 

OMIKRON nabory oraz 

przeprowadzenie szkolenia dla 

członków  Rady oceniającej oraz 

pracowników biura polegającego na 

wdrożeniu i obsłudze aplikacji. 

 

10 

 

Uzyskanie informacji 

zwrotnej nt. oceny 

jakości pomocy 

świadczonej przez LGD 

pod kątem konieczności 

przeprowadzenia 

ewentualnych korekt 

we wszystkich 

aspektach wdrażania 

LSR  

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców 

Wnioskodawcy w poszczególnych 

zakresach operacji w ramach LSR 
IV kwartał 7.000 zł 

Badanie satysfakcji wnioskodawców 

LGD na temat świadczonej pomocy 

przez LGD na etapie przygotowania, 

wdrożenia i rozliczania projektów. 

 

Działanie zostanie zrealizowane przez 

podmiot zewnętrzny. 

 

 

 


