Wdrażanie realizacji
planu komunikacji
w 2017 roku.

Grudzień 2017 r.
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Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” realizuje cel ogólny Planu
Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, którym jest wsparcie efektywnego
wdrażania LSR do roku 2020(23).
Cel ogólny zostanie zrealizowany poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1. Informowanie o realizacji LSR poprzez wspieranie pomysłów projektowych wnioskodawców.
2. Angażowanie grup defaworyzowanych określonych w LSR do korzystania ze wsparcia w ramach
LSR.
3. Budowaniu przyjaznego wizerunku LGD jako instytucji wspierającej rozwój lokalny oraz
upowszechnianie dobrych praktyk.
W celu pierwszym SLGD „Tygiel Doliny Bugu” zaplanowało dwa działania komunikacyjne:
działania w obszarze monitoringu i weryfikacji realizacji planu komunikacji oraz powiadomienie i
prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz LSR. Działania te skierowane były do
kadry i członków LGD, poszczególnych grup docelowych i grupy defaworyzowanej oraz
mieszkańców, beneficjentów, opinii publicznej i potencjalnych beneficjentów LSR.
W związku z realizacją celu 1 LGD:
1) przeprowadziła monitoring wskaźników, opublikowała wyniki weryfikacji wdrażania, z którymi
zapoznało się 113 osób;
2) zebrała 3 opinie do założeń Planu Komunikacji z których powstały 3 korekty założeń Planu
Komunikacji;
3) zamieściła 49 artykułów i ogłoszeń w prasie lokalnej i Internecie, na które zareagowało na portalu
społecznościowym 48 318 osób;
4) przygotowała 27 ogłoszeń w siedzibach partnerów i członków LGD (nabory, szkolenia itp.), w
związku z czym wysłała mailem ogłoszenie do 2 150 podmiotów, partnerów bądź członków;
5) przeprowadziła 15 spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami, podczas których
uczestniczyło 250 osób, z czego 243 osób było zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych
przez LGD.
Spotkania/ szkolenia/ warsztaty odbyły się:
- dnia 10.01.2017r. szkolenie w zakresie tworzenia i rozwoju przetwórstwa lokalnego produktów
rolnych w Drohiczynie. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób;
- dnia 11.01.2017r. szkolenie w zakresie wspierania współpracy między podmiotami
wykonującymi działalność gospodarcza na obszarze wiejskim objętym LSR w Drohiczynie. W
spotkaniu uczestniczyło 11 osób;
- dnia 12.01.2017r. szkolenie w zakresie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury oraz
publiczne drogi gminne lub powiatowe oraz obiekty zabytkowe w Drohiczynie. W spotkaniu
uczestniczyły 44 osoby;
- dnia 27.02.2017r. szkolenie w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w
Drohiczynie. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób;
- dnia 06.03.2017r. szkolenie w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w
Sterdyni. W spotkaniu uczestniczyły 4 osoby;
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- dnia 08.03.2017r. szkolenie w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w
Sarnakach. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób;
- dnia 03.03.2017r. warsztaty w zakresie wsparcia współpracy między podmiotami wykonującymi
działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w Drohiczynie. W spotkaniu
uczestniczyło 6 osób;
- dnia 06.09.2017r. szkolenie w ramach ogłoszonego naboru 15/2017 podczas III forum w
Łosicach. W spotkaniu uczestniczyły 44 osoby;
- dnia 11.09.2017r. szkolenie w zakresie poddziałania 19.2 w ramach naboru 15/2017 w
Drohiczynie. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób;
- dnia 25.09.2017r. szkolenie w zakresie realizacji operacji podejmowanie działalności
gospodarczej w ramach naboru 1/2016- warunki po podpisaniu umowy w Drohiczynie. W
spotkaniu uczestniczyły 23 osoby;
- dnia 09.10.2017r. szkolenie w zakresie realizacji operacji rozwijanie działalności gospodarczej w
ramach naboru 2/2016 oraz 8/2017- warunki po podpisaniu umowy w Drohiczynie. W spotkaniu
uczestniczyło 8 osób;
- dnia 10.10.2017r. szkolenie w zakresie realizacji operacji podejmowanie działalności
gospodarczej w ramach naboru 7/2017- warunki po podpisaniu umowy w Drohiczynie. W
spotkaniu uczestniczyło 8 osób;
- dnia 18.10.2017r. szkolenie w zakresie Wsparcia aktywności seniorów w lokalnej społeczności w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Drohiczynie. W spotkaniu uczestniczyło 11
osób;
- dnia 06.11.2017r. szkolenie w ramach poddziałania 19.2 w zakresie wsparcia na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nabór 16/2017
wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w
zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w
Drohiczynie. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób;
- dnia 14.12.2017r. spotkanie w zakresie konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW
na lata 2014-2020 w Drohiczynie. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób.
W celu drugim SLGD „Tygiel Doliny Bugu” zaplanowało trzy działania komunikacyjne:
kampanię społeczną na rzecz podniesienia aktywności osób młodych na terenie LGD, animację grup
defaworyzowanych oraz działania informacyjno – szkoleniowe grup defaworyzowanych o możliwości
wsparcia w ramach środków LSR. Działania te skierowane były do grupy defaworyzowanej,
młodzieży i otoczenia, gdzie zostały zdefiniowane potrzeby grupy takie jak: znaczne oddalenie od
społeczności lokalnej, aktywnej zawodowo i społecznie, potrzeba aktywizacji, niewystarczający
poziom wiedzy na temat dostępnych źródeł finansowania operacji, brak wiedzy jak przygotować
projekt i wypełnić wniosek, niewystarczająco szerokie działania skierowane do grup
defaworyzowanych angażujące realnie te osoby i ich otoczenie w aktywność społeczną i zawodową.
W związku z realizacją celu 2 LGD:
1) zorganizowała 3 spotkania z przedsiębiorcami, celebrytami, osobami sukcesu, w których
uczestniczyło 420 osób.
Spotkania odbyły się:
- dnia 14.11.2017r. Spotkanie dzieci i młodzieży „O tajnikach pracy dziennikarza, reportera i pisarzaopowiada Tomasz Sekielski”. Spotkanie zorganizowane w Grodzisku, w którym uczestniczyło 120
osób;
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- dnia 15.11.2017r. Spotkanie dzieci i młodzieży „O tajnikach pracy dziennikarza, reportera i pisarzaopowiada Tomasz Sekielski”. Spotkanie zorganizowane w Kosowie Lackim, w którym
uczestniczyło 250 osób;
- dnia 16.11.2017r. Spotkanie dzieci i młodzieży „O tajnikach pracy dziennikarza, reportera i pisarzaopowiada Tomasz Sekielski”. Spotkanie zorganizowane w Szydłówce, w którym uczestniczyło 50
osób.
2) zamieściła 7 informacji na portalu społecznościowym, stronie internetowej, na które na portalu
społecznościowym zareagowało 3 049 osób.
3) wydała 2 Newslettery, które wysłano mailem łącznie do 1275 osób bądź podmiotów
- pierwszy Newsletter wysłany dnia 30.06.2017 r. do 736 osób i podmiotów w półroczu;
- drugi Newsletter wysłany w dniach 21-22.12.2017 r. do 539 osób i podmiotów w półroczu.
4) zamieściła 5 filmów na e-TV BUG w ramach kampanii społecznej na rzesz podniesienia
aktywności osób młodych na terenie LGD.
5) zorganizowała 7 spotkań/warsztatów aktywizujących, w których uczestniczyło 148 osób.
Spotkania odbyły się:
- dnia 07.04.2017r. warsztaty serowarskie szansą na dodatkowe dochody w Sabniach. W warsztatach
wzięło udział 11 osób;
- dnia 08.04.2017r. warsztaty serowarskie szansą na dodatkowe dochody w Borychowie. W
warsztatach wzięło udział 25 osób;
- dnia 09.04.2017 r. warsztaty serowarskie szansą na dodatkowe dochody w Wólce Miedzyńskiej. W
warsztatach wzięło udział 17 osób;
- dnia 07.07.2017 r. III Wieczorny Event w Dołubowie. W spotkaniu wzięło udział 59 osób;
- dnia 06.10.2017 r. warsztaty z odzyskiwanych materiałów w Paprotni. W warsztatach wzięło udział
14 osób;
- dnia 13.10.2017 r. warsztaty z odzyskiwanych materiałów w Mielniku. W warsztatach wzięło udział
10 osób;
- dnia 20.10.2017 r. warsztaty z odzyskiwanych materiałów w Grodzisku. W warsztatach wzięło
udział 12 osób.
6) Zorganizowała 1 spotkanie z zakresu działań informacyjno- szkoleniowych skierowanych do grup
de faworyzowanych:
- dni 14.12.2017r. spotkanie informacyjne w zakresie świetlic środowiskowych wspartych w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyło 16 osób.
W celu trzecim SLGD „Tygiel Doliny Bugu” zaplanowało dwa działania komunikacyjne:
działania w obszarze budowania i utrzymania relacji z otoczeniem oraz kampanią promocyjną efektów
wdrażania LSR. Działania te skierowane były do beneficjentów, otoczenia-mieszkańców, członków
LGD, potencjalnych wnioskodawców, władz lokalnych i regionalnych, otoczenia pośredniego:
instytucji lokalnych prywatnych i publicznych oraz opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów,
członków i kadry LGD. Zdefiniowane potrzeby grupy: potrzeba znajomości działań lokalnych,
ciekawość, kontrola społeczna.
W związku z realizacją celu 3 LGD:
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1) zorganizowała 3 imprezy lub wydarzenia promocyjno – informacyjne organizowane przez LGD,
podczas których uczestniczyło ok. 3 500 osób:
- dnia 18 czerwca 2017r. zorganizowaliśmy imprezę promocyjną „VIII Nadbużańskie Ziołowe
Spotkania” w Korycinach. W imprezie uczestniczyło ok. 1 500 osób;
- dnia 16 lipca 2017r. V Przegląd Zespołów Pieśni Ludowych Doliny Bugu w Serpelicach. W
imprezie uczestniczyło ok. 500 osób;
- dnia 27 sierpnia 2017r. zorganizowaliśmy imprezę "4 M" w Repkach. W imprezie uczestniczyło ok.
1 500 osób.
2) uczestniczyła w 12 imprezach, targach bądź wydarzeniach zewnętrznych, podczas których ok.
6 870 uczestników tych wydarzeń odwiedziło nasze stoisko.
- dnia 7-9.04.2017r. IX Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL
2017 w Kielcach. Podczas targów nasze stoisko odwiedziło ok. 1 500 osób;
- dnia 27-28.05.2017r. impreza "Na Kulinarnym szlaku Wschodniej Polski" w Bychawie. Podczas
imprezy nasze stoisko odwiedziło ok. 1000 osób;
- dnia 25.06.2017r. Piknik rodzinny "Witaj Lato 2017r." w Czekanowie. Podczas pikniku nasze
stoisko odwiedziło ok. 100 osób;
- dnia 09.07.2017r. „XXII Jarmark Garncarski” wraz z połączoną imprezą "Na Kulinarnym Szlaku
Wschodniej Polski" w Medyni Głogowskiej. Podczas Jarmarku nasze stoisko odwiedziło ok. 1 500
osób;
- dnia 29.07.2017r. „Dni Drohiczyna” wraz z połączoną imprezą "Na Kulinarnym Szlaku Wschodniej
Polski" w Drohiczynie. Podczas imprezy nasze stoisko odwiedziło ok. 600 osób;
- dnia 30.07.2017r. XII Międzynarodowe Siemiatyckie Targi Pogranicza w Siemiatyczach. Podczas
targów nasze stoisko odwiedziło ok. 100 osób;
- dnia 13.08.2017r. „Letni Piknik Rodzinny” w Sterdyni. Podczas pikniku nasze stoisko odwiedziło
ok. 150 osób;
- dnia 09.09.2017r. „Dożynki Wojewódzko- Diecezjalne 2017” w Perlejewie. Podczas dożynek nasze
stoisko odwiedziło ok. 200 osób;
- dnia 10.09.2017r. „Dokopiny Ziemniaka” w Przesmykach. Podczas Dokopin nasze stoisko
odwiedziło ok. 100 osób;
- dnia 01.10.2017r. V Festyn „Z koniem za Pan Brat” w Putkowicach Nadolnych. Podczas festynu
nasze stoisko odwiedziło ok. 100 osób;
- dnia 22.10.2017r. „Dzień Kukurydzy” Ruchna koło Węgrowa. Podczas imprezy nasze stoisko
odwiedziło ok. 20 osób;
- w dniach 08-09.2017r. XI edycja Międzynarodowych Targów Produktów i Żywności Wysokiej
Jakości „EKOGALA”. Podczas Targów nasze stoisko odwiedziło ok. 1 500 osób.
3) wydała 1 publikację promującą działania LGD i region w nakładzie 2 000 szt.
4) zorganizowała 4 wyjazd studyjny, który liczyły 89 uczestników.
- Wyjazd studyjny „Poznaj Region Tygla- Powiat Siemiatycki” zorganizowany w dniu 19.05.2017r.
W wyjeździe uczestniczyło 21 osób;
- wyjazd studyjny „Poznaj Region Tygla- Powiat Łosicki” zorganizowany w dniu 31.05.2017r. W
wyjeździe uczestniczyło 31 osób;
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- wyjazd studyjny „Poznaj Region Tygla- Powiat Sokołowski i Siedlecki” zorganizowany w dniu
02.06.2017r. W wyjeździe uczestniczyło 19 osób;
- wyjazd studyjny po powiecie sandomierskim „Dobre praktyki w zakresie współpracy
przedsiębiorców, tworzenie sieci współpracy, szlaków, promocji produktów regionalnych, rozwoju
turystyki i informacji turystycznej w tym rozwój przedsiębiorczości przetwórczej na przykładzie
inkubatora” zorganizowany w dniu 20-22.10.2017r. W wyjeździe uczestniczyło 18 osób.
5) Przeprowadziła dwa działania w ramach inicjatywy w zakresie telewizji internetowej:
-zamieściła 68 filmów na stronie e-TV Bug;
- ogłosiła konkurs filmowy Krajobraz Zimowy Tygla.
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