
 

               

             
Harmonogram realizacji planu komunikacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2017 

 

Lp. 
Cel 
komunikacji 

Środki przekazu Termin 
Planowane 
koszty 

Uzasadnienie  

Działania realizowane przez cały 2017 rok. 
1.  

Wzrost 
świadomości 
mieszkańców 

LGD 
dotyczących 

LSR 

Prowadzenie strony internetowej, umieszczanie artykułów 

Styczeń-grudzień 
2017 

467,40 zł Opłata domeny, oraz serwera. 
2.  Prowadzenie newslettera* 0 zł nd** 
3.  Umieszczanie informacji na portalu społecznościowym* 0 zł nd** 
4.  Doradztwo indywidualne w biurze LGD* 0 zł nd** 

5.  
Udział w imprezach promocyjnych na terenie gmin 
członkowskich LGD Biebrzański Dar Natury 

600 zł 

Ilość imprez uzależniona od ilości zaproszeń. Koszt 
dojazdu pracowników biura do miejsc imprez 
promocyjnych. Planuje się udział w ok. 12 imprezach. 
Kalkulacja dokonana na podstawie lat poprzednich. 
Wyjazd pracowników w celu promocji LSR i LGD 
BDN. 

Działania dodatkowe realizowane w poszczególnych kwartałach w 2017 roku. 

6.  
Wzrost 

świadomości 
mieszkańców 

LGD 
dotyczących 

LSR 

Opracowanie i druk materiałów promocyjnych 

Styczeń-marzec 
2017 r. 

1 400  zł Roll up, długopisy. 

7.  Zakup namiotu ze stolikiem i krzesłami 5 800 zł 

Niezbędny do promocji LSR oraz LGD  podczas 
imprez promocyjnych, targów, stolik i krzesła 
pozwolą na przeprowadzenie doradztwa na 
imprezach plenerowych. 

8.  Opracowanie i druk publikacji dla najmłodszych 12 000 zł 
Broszura promująca LSR będzie przekazywana 
podczas imprez promocyjnych, warsztatów. 

9.  

Zwiększenie 
aktywności 

lokalnej 
mieszkańców 
oraz  Wzrost 
świadomości 
mieszkańców 

LGD 
dotyczących 

LSR 

Organizacja i współorganizacja imprez na terenie LGD 
Biebrzański Dar Natury  

Kwiecień-
czerwiec 2017 r. 
 

16 000 zł 

- Planowana organizacja pikniku rodzinnego przy 
siedzibie LGD w Wojewodzinie podczas którego, 
będą prowadzone konkursy dotyczące znajomości 
LSR, będą przekazywane informacje o wdrażaniu LSR  
na stoisku promocyjnym LGD będą dostępne 
materiały promocyjne, publikacje. 
- współorganizacja imprez promocyjnych w oparciu o 
umowę partnerską, która będzie określała 
odpowiedzialność każdej ze stron.  Na stoisku 
promocyjnym LGD będą dostępne materiały 



 

 
*organizacja, prowadzenie działań będzie wykonywane w ramach zakresów czynności przez pracowników biura LGD Biebrzański Dar Natury 
**nie dotyczy 

promocyjne, publikacje, będą przekazywane 
informacje o funkcjonowaniu LGD  i realizacji LSR. 
 

10.  
Współorganizacja imprez na terenie LGD Biebrzański Dar 
Natury Lipiec-wrzesień 

2017 r. 

12 000 zł 

- współorganizacja imprez promocyjnych w oparciu o 
umowę partnerską, która będzie określała 
odpowiedzialność każdej ze stron.  Na stoisku 
promocyjnym LGD będą dostępne materiały 
promocyjne, publikacje, będą przekazywane 
informacje o funkcjonowaniu LGD  i realizacji LSR. 

11.  Opracowanie i druk materiałów promocyjnych 2 250 zł Kalendarze z adresem www. inf. o celach LSR. 

12.  

Zwiększenie 
aktywności 

lokalnej 
mieszkańców 

Organizacja II Forum Organizacji Pozarządowych z terenu 
LGD Biebrzański Dar Natury 

Październik-
grudzień 2017 r. 

4 200 zł 
- wynajęcie sali,  wyżywienie (obiad + serwis 
kawowy), wynagrodzenie prowadzącego. 

13.  
Organizacja spotkań połączonych z warsztatami rękodzieła 
nowoczesnego. 

3 810 zł 

-  koszt dojazdu pracowników biura do miejsca 
organizowanych spotkań, 
- koszt poczęstunku dla uczestników spotkań, 
- koszt zakupu materiałów plastycznych do 
prowadzenia warsztatów m.in. wstążki, bloki 
techniczne, kleje, taśmy, wycinanki, koraliki, makaron 
do wykonywania choinek, nożyczki, mazaki, brokat, 
lakiery, farby w spray,  - materiały na 9 spotkań dla 
około 200 uczestników. 
Spotkania będą prowadzić pracownicy biura LGD. 


