
               
 
 

Harmonogram realizacji planu komunikacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2022 

 

Lp. Cel komunikacji Środki przekazu Termin Uzasadnienie 

Działania realizowane przez cały 2022 rok 

1. 
Wzrost świadomości 

mieszkańców LGD  
dotyczących LSR 

Prowadzenie strony internetowej, umieszczanie artykułów 

styczeń – grudzień 2022 r. 

Opłata domeny, oraz serwera 

2. Umieszczanie informacji na portalu społecznościowym* Nd** 

3. 
Doradztwo indywidualne w biurze LGD/spotkania 
informacyjne* 

Nd** 

Działania dodatkowe realizowane w 2022 roku 

4. 

Zwiększenie 
aktywności lokalnej 
mieszkańców oraz 

wzrost świadomości 
mieszkańców LGD 
dotyczących LSR 

Przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego styczeń – marzec 2022 r. 

W ramach warsztatu zostaną 
wypracowane wnioski i 

rekomendacje związane z 
procesem wdrażania LSR. 

5. 
Wzrost świadomości 

mieszkańców LGD 
dotyczących LSR 

Opracowanie i druk materiałów promocyjnych sierpień – grudzień 2022 r. 
- Kalendarze z adresem www. Inf. o 
celach LSR, 
 

6. 
Zwiększenie 

aktywności lokalnej 
mieszkańców oraz 

Organizacja Pikniku Rodzinnego maj – wrzesień 2022 r. 
Planowana organizacja pikniku 

rodzinnego przy siedzibie LGD w 
Wojewodzinie, podczas którego 



               
 

wzrost świadomości 
mieszkańców LGD 
dotyczących LSR 

będą prowadzone konkursy 
dotyczące znajomości LSR, będą 

przekazywane informacje o 
wdrażaniu LSR na stoisku 

promocyjnym LGD będą dostępne 
materiały promocyjne. 

7. Udział we współorganizowanych imprezach promocyjnych maj – wrzesień 2022 r. 

Podczas współorganizowanych 
imprez zostanie utworzone stoisko 

promocyjne LGD z materiałami 
promocyjnymi.  Koszt dojazdu 
pracowników biura do miejsc 
imprez promocyjnych, koszty 
animacji, wynajęcia urządzeń 

pneumatycznych. 

8. 
Organizacja spotkań informacyjnych połączonych z 
warsztatami rękodzieła 

listopad – grudzień 2022 r. 

- Koszt dojazdu pracowników biura 
do miejsca organizowanych 
spotkań, 
- koszt zakupu materiałów 
plastycznych do prowadzenia 
warsztatów m.in. wstążki, bloki 
techniczne, kleje, taśmy, 
wycinanki, koraliki, nożyczki, 
mazaki, brokat – materiały na 9 
spotkań dla około 144 
uczestników. 
Spotkania będą prowadzić 
pracownicy biura LGD. 

 



               
 

9.  
Organizacja szkoleń dotyczących zwiększenia aktywności 
mieszkańców 

listopad – grudzień 2022 r. 

- Koszt dojazdu pracowników biura 
do miejsca organizowanych 
szkoleń, 
- koszt prowadzącego  
- koszt wyżywienia (spotkania 6 
godz.) na 3 spotkania-dwudniowe 
dla około 120 uczestników. 
 

 

 

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

**nie dotyczy 


