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

Harmonogram
realizacji planu komunikacji na 2019r Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”
Lp.

termin realizacji

działanie

rodzaj i wielkość wskaźnika
realizacji
liczba instytucji w których
umieszczono ogłoszenie 13

1.

styczeń –
grudzień 2019r

Ogłoszenia na tablicach
informacyjnych w
siedzibach gmin

2.

styczeń grudzień 2019r

Artykuły na stronie
internetowej LGD.

liczba wejść na stronę z
artykułem www.lgdbmk.pl
800

3.

styczeń–
grudzień 2019r

Artykuły na stronach
internetowych urzędów
gmin z linkiem do www
LGD.

liczba zamieszczonych
artykułów 13

rodzaj i wielkość efektów
zwiększenie świadomości społeczeństwa w zasięgu 13 gmin
na temat dostępności środków pochodzących z
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, udostepnienie informacji szczególnie
istotnych z punktu widzenia realizacji projektówinformacje o konkursach, harmonogramie naborów,
związane z działaniami i możliwościami dofinansowania:
13.
udostepnienie informacji szczególnie istotnych z punktu
widzenia realizacji projektów. Informacje o konkursach,
terminach naborów zamieszczane są na stronie
internetowej LGD. Przewidywana łączna liczba wejść na
stronę w wyniku zamieszczania informacji w artykułach o
planowanych działaniach i możliwościach, konkursach,
wynikach konkursów oraz w związku z planowanymi i
dokonanymi zmianami: 800
LGD udostępnia niezbędne dokumenty określające warunki
uzyskania wsparcia oraz szereg istotnych informacji z
punktu widzenia potencjalnego beneficjenta, odesłanie ze
strony internetowej gminy do strony LGD umożliwia w
prosty i przystępny sposób wyszukać informacje w
interesującym zakresie, a ponadto zwiększa liczbę
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4.

styczeń grudzień 2019r

Artykuły na profilu LGD
na portalu
społecznościowym.

5.

styczeń grudzień 2019r

Prezentacja informacji
podczas wydarzeń na
obszarze LGD.

6.

styczeń –
czerwiec 2019r

Spotkanie informacyjne
otwarte w każdej gminie
LGD.

odbiorców w zasięgu 13 gmin. Przewidywana łączna liczba
zamieszczonych artykułów informujących o planowanych
działaniach i możliwościach,
konkursach, wynikach
konkursów oraz w związku z planowanymi i dokonanymi
zmianami : 13
liczba osób, które zobaczyły Artykuły stanowią dopełnienie standardowego sposobu
artykuł - 50
komunikacji o dodatkowe środki przekazu, za pomocą
których grono odbiorców poszerzy się osoby młode,
wpisujące się w katalog potencjalnych beneficjentów.
Przewidywana łączna liczba osób, które zobaczyły artykuł w
wyniku zamieszczania na rozpoczęcie realizacji LSR,
informujących o planowanych działaniach i możliwościach,
konkursach, wynikach konkursów a także planowanych i
dokonanych zmianach : 50 .
liczba wydarzeń - 7
Informacje udostępnione faktycznym i potencjalnym
beneficjentom powinny obudzić w nich zainteresowanie
powstającymi możliwościami zmian dzięki środkom, jakie
zostały przeznaczone w ramach LSR oraz przekonać o ich
dostępności. Przewidywana liczba 7 wydarzeń w roku
bieżącym informujących o planowanych działaniach i
możliwościach dofinansowania na terenie 7 gmin.
Przeciętnie ok. 1000 osób uczestniczy w wydarzeniach
gminnych co przekłada się na ogólną liczbę 7000 osób
które pozyskają informacje o LSR i możliwości korzystania z
dofinansowania.
liczba osób uczestniczących Informacje unaoczniają szanse, jakie niesie wsparcie
w spotkaniach - 195
środków przewidzianych w LSR, promuje przykłady
efektywnych rozwiązań zarówno na szczeblu organizacji jak
i członków określonych społeczności. Zaplanowano
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7.

styczeń –
czerwiec 2019r

Ulotka informacyjna
dystrybuowana na
obszarze LGD.

8.

styczeńgrudzień 2019r

Informacja i doradztwo
w siedzibie LGD.

9.

styczeńgrudzień 2019r

Kontakt poprzez
rozmowę telefoniczną.

10.

styczeńgrudzień 2019r

Kontakt poprzez
wiadomość e -mail.

spotkania w każdej z 13 gmin obszaru LGD w których
uczestniczy średnio 15 osób. Przewidywana liczba osób
uczestniczących w spotkaniach informujących o
planowanych działaniach i możliwościach dofinansowania
wynosi 195 .
Liczba rozdysponowanych
Czytelny i przejrzysty przekaz w postaci kompendium
ulotek – 1000 szt.
ułatwia
porządkować potencjalnym beneficjentom
otrzymane wytyczne. Zaplanowano wydanie ulotek
1000szt tj. w związku z przekazaniem informacji o
planowanych konkursach Przewidywana liczba osób która
uzyska taką informację wynosi 1000.
liczba osób korzystających z Bezpośredni kontakt to najprostszy i najskuteczniejszy
doradztwa – 100
sposób uzupełnienia i zweryfikowania otrzymanych
wcześniej informacji. Pewność dostępu do informacji „ u
źródła” w określonych ramach czasowych dla osób rzadko
korzystających z innych środków przekazu jest nieocenioną
pomocą, dostosowaną do ich potrzeb wspomagającą etap
aplikowania o środki.
Przewidywana liczba osób
korzystających z doradztwa w związku z ogłoszeniami
planowanych konkursów: 100
Liczba osób – 50
Kontakt telefoniczny to najszybsza forma pozwalająca na
usunięcie
pojawiających
się
wątpliwości
czy
uszczegółowienie kwestii istotnych z punktu widzenia
potencjalnego beneficjenta. Przewidywana liczba osób
kontaktujących się telefonicznie w związku z planowanymi
działaniami i możliwościami dofinansowania: 50.
liczba osób - 100
Służy dostosowaniu do potrzeb oraz utrzymaniu stałego
kontaktu zarówno z potencjalnymi jak i faktycznymi
beneficjentami, stanowiąc alternatywę bądź dopełnienie
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11.

styczeń czerwiec 2019r

szkolenia dla
potencjalnych
beneficjentów

liczba osób - 45

12.

styczeń –
grudzień 2019r

Materiał informacyjny
w portalach
internetowych
obejmującej obszar LSR
(ngo)

liczba odbiorców - 200

13.

Styczeńgrudzień 2019r

Materiał informacyjny
w biuletynie
informacyjnym w wersji
elektronicznej

liczba odbiorców – 2000

standardowych środków przekazu informacji nt.
wytycznych, wymaganych dokumentów, organizowanych
szkoleń/ spotkań przednaborowych, terminów naboru.
Przewidywana liczba osób kontaktujących się za pomocą email w związku z planowanymi działaniami i możliwościami
dofinansowania: 100.
zaplanowano 3 szkolenia po jednym w każdym z
powiatów obszaru LGD. Szkolenia będą z zakresu pisania i
rozliczania
projektów. Uczestnikami szkoleń będą
beneficjenci działań LGD. Ogółem 45 uczestników (3 x 15
osób) uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu pisania
następnie rozliczania projektów co wpłynie na jakość i ilość
składanych oraz jakość już rozliczanych wniosków.
Portale internetowe pozwalają dotrzeć do większej liczby
osób w krótszym czasie, dzięki którym przepływ informacji
dotyczącej
pozyskiwania
środków
jest
jeszcze
skuteczniejszy. Szacowana łączna liczba odbiorców do
których dotrze informacja w związku z planowanymi
konkursami : 200
Materiał informacyjny przyczynia się do wzrostu wiedzy
grup docelowych na temat możliwości pozyskania środków
na realizację projektów oraz ogólnych informacji
związanych z realizacją LSR. Przewidywana liczba
odbiorców: 2000 .
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