Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

Lp. Nazwa zadania
Kampania
informacyjna na
temat planowanych i
zrealizowanych
efektów LSRinformacja zwrotna
1

Kampania
informacyjna na
temat planowanych i
zrealizowanych
efektów LSRinformacja zwrotna

Narzędzia komunikacji Miejsce realizacji
wraz z opisem
[gmina]
wywiady w lokalnej
Wołomin
prasie

Grupa docelowa
odbiorcy działań i
społeczność lokalna z
obszaru LGD

Czy grupa
docelowa jest
grupą
Termin realizacji [z Planowana
defaworyzow dokładnością do
liczba
aną [tak/nie] miesiąca]
uczestników
tak
II.2018
1 000 osób

Zbieranie opinii

Jadów

odbiorcy działań i
społeczność lokalna z
obszaru LGD

tak

Jadów V.2018

1 000 osób

ankiety na stronach
www

Wołomin, Poświętne,
Klembów, Tłuszcz,
Zielonka, Strachówka,
Jadów, Zabrodzie,
Wyszków, Brańszczyk,
Rząśnik, Długosiodło

odbiorcy działań i
społeczność lokalna z
obszaru LGD

tak

III.2018

30 osób

Zakładane do
Planowany
Zakładana efektywność
osiągnięcia wskaźniki
budżet zadania
zrealizowanego zadania
realizacji zadania
300,00 zł
Uzyskanie opinii
1 wywiad
mieszkańców,
potencjalnych
wnioskodawców i
środowisk lokalnych na
temat LSR, głównych jej
celów, kryteriów
przyznawania
dofinansowania oraz
operacjach priorytetowych
gwarantujących osiąganie
celów LSR;
6 000,00 zł

Uzyskanie opinii
mieszkańców,
potencjalnych
wnioskodawców i
środowisk lokalnych na
temat LSR, głównych jej
celów, kryteriów
przyznawania
dofinansowania oraz
operacjach priorytetowych
gwarantujących osiąganie
celów LSR;

2 imprezy

ankiety zebrane
podczas imprez

100,00 zł

Uzyskanie informacji
zwrotnej nt. oceny jakości
pomocy szkoleniowo –
doradczej świadczonej
przez LGD pod kątem
konieczności
przeprowadzania
ewentualnych korekt w
tym zakresie

30 ankiet

ankiety zwrócone na
poziomie min. 30%.
Otrzymanie zbiorczej
opinii nt. LSR, w tym
grup
defaworyzowanych.
Propozycje zmian w
LSR i kryteriach
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Kampania
informacyjna na
temat planowanych i
zrealizowanych
efektów LSR3
informacja zwrotna

Dokumenty
potwierdzające
realizację zadania
egzemplarz gazety

Kampania
Doradztwo w punktach
informacyjna na
konsultacyjnych
temat planowanych i
zrealizowanych
efektów LSRinformacja zwrotna

Wołomin, Tłuszcz

odbiorcy działań i
społeczność lokalna z
obszaru LGD

tak

Tłuszcz - IV.2018,
Wołomin -V.2018

50 osób

Jadów

potencjalni
wnioskodawcy
przedsiębiorcy, rolnicy,
jst, organizacje
pozarządowe i
mieszkańcy oraz gr.
defaworyzowane

tak

I i II marzec

30 osób

Wołomin, Poświętne,
potencjalni
Klembów, Tłuszcz,
wnioskodawcy
Zielonka, Strachówka, przedsiębiorcy, rolnicy,
Jadów, Zabrodzie,
jst, organizacje
Wyszków, Brańszczyk,
pozarządowe i
Rząśnik, Długosiodło
mieszkańcy oraz gr.
Defaworyzowane
Wołomin, Poświętne,
potencjalni
Klembów, Tłuszcz,
wnioskodawcy
Zielonka, Strachówka, przedsiębiorcy, rolnicy,
Jadów, Zabrodzie,
jst, organizacje
Wyszków, Brańszczyk,
pozarządowe i
Rząśnik, Długosiodło
mieszkańcy oraz gr.
Defaworyzowane

tak

VI.2018

tak

tak

100,00 zł

50 opinii

ankiety zebrane w
punktach

3 000,00 zł przekazanie beneficjantom
informacji o celach LSR
oraz zasadach i kryteriach
oceny operacji
stosowanych przez organ
decyzyjny LGD

2 spotkania

listy obezcności zdjęcia
ze spotkań

2 000 osób

9 000,00 zł przekazanie beneficjantom
informacji o celach LSR
oraz zasadach i kryteriach
oceny operacji
stosowanych przez organ
decyzyjny LGD

2000 ulotek

ulotka do wglądu

3 ogłszenia - luty
2018
2 ogłoszenia marzec 2018

5 000 osób

500,00 zł przekazanie beneficjantom
informacji o celach LSR
oraz zasadach i kryteriach
oceny operacji
stosowanych przez organ
decyzyjny LGD

5 ogłoszeń

wejścia na stronę LGD

VI.2018

50 %
wnioskodawc
ów z zakresu
premii oraz
Rozwoju
działalności
gospodarczej

30% z 50%
wnioskodawców

ankiety zwrócone na
poziomie min. 30%
wnioskodawców
(zakończonych
konkursów)
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5

6

7

Spotkanie
informacyjne,
warsztatowe i
szkolenia nt. LSR,
zasad oceniania i
wyboru operacji

spotkania informacyjne

Spotkanie
informacyjne,
warsztatowe i
szkolenia nt. LSR,
zasad oceniania i
wyboru operacji

ulotka informacyjna

Spotkanie
informacyjne,
warsztatowe i
szkolenia nt. LSR,
zasad oceniania i
wyboru operacji

strona www

Badanie satysfakcji
ankiety w wersjach
Wołomin, Poświętne,
wnioskodawców LGD
elektronicznej
Klembów, Tłuszcz,
dot. jakości pomocy
zamieszczone na
Zielonka, Strachówka,
świadczonej przez
stronie www oraz
Jadów, Zabrodzie,
LGD pod kątem
rozsyłane na adresy e- Wyszków, Brańszczyk,
8
konieczności
mail wnioskodawców Rząśnik, Długosiodło
przeprowadzenia
ewentualnych korekt
w tym zakresie

odbiorcy działań i
społeczność lokalna z
obszaru LGD

200,00 zł

Uzyskanie opinii
mieszkańców,
potencjalnych
wnioskodawców i
środowisk lokalnych na
temat LSR, głównych jej
celów, kryteriów
przyznawania
dofinansowania oraz
operacjach priorytetowych
gwarantujących osiąganie
celów LSR;

Uzyskanie informacji
zwrotnej nt. oceny jakości
pomocy szkoleniowo –
doradczej świadczonej
przez LGD pod kątem
konieczności
przeprowadzania
ewentualnych korekt w
tym zakresie

Kampania
informacyjna na
temat planowanych i
zrealizowanych
efektów LSR9
informacja zwrotna

ankiety na stronach
www

Kampania
Doradztwo w punktach
informacyjna na
konsultacyjnych
temat planowanych i
zrealizowanych
efektów LSRinformacja zwrotna

Wołomin, Poświętne,
Klembów, Tłuszcz,
Zielonka, Strachówka,
Jadów, Zabrodzie,
Wyszków, Brańszczyk,
Rząśnik, Długosiodło

odbiorcy działań i
społeczność lokalna z
obszaru LGD

tak

IX.2018

30 osób

250,00 zł

Uzyskanie informacji
zwrotnej nt. oceny jakości
pomocy szkoleniowo –
doradczej świadczonej
przez LGD pod kątem
konieczności
przeprowadzania
ewentualnych korekt w
tym zakresie

30 ankiet

ankiety zwrócone na
poziomie min. 30%.
Otrzymanie zbiorczej
opinii nt. LSR, w tym
grup
defaworyzowanych.
Propozycje zmian w
LSR i kryteriach

Wołomin, Tłuszcz

odbiorcy działań i
społeczność lokalna z
obszaru LGD

tak

Tłuszcz - IX
Wołomin -IX

50 osób

6 000,00 zł

Uzyskanie opinii
mieszkańców,
potencjalnych
wnioskodawców i
środowisk lokalnych na
temat LSR, głównych jej
celów, kryteriów
przyznawania
dofinansowania oraz
operacjach priorytetowych
gwarantujących osiąganie
celów LSR;

50 opinii

ankiety zwrócone na
poziomie min. 30%.

Długosiodło

potencjalni
wnioskodawcy
przedsiębiorcy, rolnicy,
jst, organizacje
pozarządowe i
mieszkańcy oraz gr.
defaworyzowane

tak

X.2018

15 osób

1 750,00 zł przekazanie beneficjantom
informacji o celach LSR
oraz zasadach i kryteriach
oceny operacji
stosowanych przez organ
decyzyjny LGD

1 spotkania

listy obezcności zdjęcia
ze spotkań

10

11

12

13

Spotkanie
informacyjne,
warsztatowe i
szkolenia nt. LSR,
zasad oceniania i
wyboru operacji

spotkania informacyjne

Spotkanie
informacyjne,
warsztatowe i
szkolenia nt. LSR,
zasad oceniania i
wyboru operacji

ulotka informacyjna

Wołomin, Poświętne,
potencjalni
Klembów, Tłuszcz,
wnioskodawcy
Zielonka, Strachówka, przedsiębiorcy, rolnicy,
Jadów, Zabrodzie,
jst, organizacje
Wyszków, Brańszczyk,
pozarządowe i
Rząśnik, Długosiodło
mieszkańcy oraz gr.
Defaworyzowane

tak

XII.2018

2 000 osób

9 000,00 zł przekazanie beneficjantom
informacji o celach LSR
oraz zasadach i kryteriach
oceny operacji
stosowanych przez organ
decyzyjny LGD

2000 ulotek

ulotka do wglądu

Spotkanie
informacyjne,
warsztatowe i
szkolenia nt. LSR,
zasad oceniania i
wyboru operacji

strona www

Wołomin, Poświętne,
potencjalni
Klembów, Tłuszcz,
wnioskodawcy
Zielonka, Strachówka, przedsiębiorcy, rolnicy,
Jadów, Zabrodzie,
jst, organizacje
Wyszków, Brańszczyk,
pozarządowe i
Rząśnik, Długosiodło
mieszkańcy oraz gr.
Defaworyzowane

tak

X - 2 ogłsz.

5 000 osób

1 500,00 zł przekazanie beneficjantom
informacji o celach LSR
oraz zasadach i kryteriach
oceny operacji
stosowanych przez organ
decyzyjny LGD

5 ogłoszeń

wejścia na stronę LGD

XI - 3 ogłosz.

Badanie satysfakcji
ankiety w wersjach
Wołomin, Poświętne,
wnioskodawców LGD
elektronicznej
Klembów, Tłuszcz,
dot. jakości pomocy
zamieszczone na
Zielonka, Strachówka,
świadczonej przez
stronie www oraz
Jadów, Zabrodzie,
LGD pod kątem
rozsyłane na adresy e- Wyszków, Brańszczyk,
14
konieczności
mail wnioskodawców Rząśnik, Długosiodło
przeprowadzenia
ewentualnych korekt
w tym zakresie

Kampania
artykuły w lokalnej
informacyjna na
prasie oraz na stronach
temat planowanych i
i portalach www
zrealizowanych
efektów LSRinformacja zwrotna
15

Kampania
informacyjna na
temat planowanych i
zrealizowanych
efektów LSRinformacja zwrotna

spotkania

Wołomin, Poświętne,
potencjalni
Klembów, Tłuszcz,
wnioskodawcy
Zielonka, Strachówka, przedsiębiorcy, rolnicy,
Jadów, Zabrodzie,
jst, organizacje
Wyszków, Brańszczyk,
pozarządowe i
Rząśnik, Długosiodło
mieszkańcy oraz gr.
Defaworyzowane

Wołomin, Zabrodzie

16

Kampania
konsultacje i
informacyjna na
doradztwo świadczone
temat planowanych i
przez biuro
zrealizowanych
efektów LSRinformacja zwrotna
17

odbiorcy działań i
społeczność lokalna z
obszaru LGD

Wołomin, Tłuszcz

tak

XI.2018

30 osób

200,00 zł

Uzyskanie informacji
zwrotnej nt. oceny jakości
pomocy szkoleniowo –
doradczej świadczonej
przez LGD pod kątem
konieczności
przeprowadzania
ewentualnych korekt w
tym zakresie

30% z 50%
wnioskodawców

ankiety zwrócone na
poziomie min. 30%
wnioskodawców
(zakończonych
konkursów)

tak

IX.2018

1 000 osób

3 000,00 zł

Poinformowanie
potencjalnych
wnioskodawców i
środowisk lokalnych o LSR
po zmianach, jej głównych
celach, zasadach i
kryteriach przyznawania
dofinansowania oraz
operacjach priorytetowych
gwarantujących osiąganie
celów LSR

1 000 osób

2 egz. Gazety

60 osób

6 000,00 zł

Poinformowanie
potencjalnych
wnioskodawców i
środowisk lokalnych o LSR
po zmianach, jej głównych
celach, zasadach i
kryteriach przyznawania
dofinansowania oraz
operacjach priorytetowych
gwarantujących osiąganie
celów LSR

2 spotkania

Lista obecności ze
spotkań

60 osób

3 000,00 zł

Poinformowanie
60 godzin doradztwa
potencjalnych
wnioskodawców i
środowisk lokalnych o LSR
po zmianach, jej głównych
celach, zasadach i
kryteriach przyznawania
dofinansowania oraz
operacjach priorytetowych
gwarantujących osiąganie
celów LSR

XII.2018

potencjalni
wnioskodawcy
przedsiębiorcy, rolnicy,
jst, organizacje
pozarządowe i
mieszkańcy oraz gr.
Defaworyzowane

tak

odbiorcy działań i
społeczność lokalna z
obszaru LGD

tak

X.2018 - Wołomin
XI.2018 Zabrodzie

Tłuszcz -IX,
Wołomin - X

Lista oudzielonego
doradztwa

Kampania
ogłoszenie do grup
Wołomin, Poświętne,
potencjalni
informacyjna na
defaworyzowanych w
Klembów, Tłuszcz,
wnioskodawcy
temat planowanych i
PUP, OPS, OWES
Zielonka, Strachówka, przedsiębiorcy, rolnicy,
zrealizowanych
Jadów, Zabrodzie,
jst, organizacje
efektów LSRWyszków, Brańszczyk,
pozarządowe i
informacja zwrotna
Rząśnik, Długosiodło
mieszkańcy oraz gr.
Defaworyzowane
18

tak

X.2018

1 000 osób

3 000,00 zł

Poinformowanie
potencjalnych
wnioskodawców i
środowisk lokalnych o LSR
po zmianach, jej głównych
celach, zasadach i
kryteriach przyznawania
dofinansowania oraz
operacjach priorytetowych
gwarantujących osiąganie
celów LSR

30 instytucji

plakat do wglądu

