Załącznik nr 5: Plan komunikacji SLGD „Tygiel Doliny Bugu”
Cel 1 szczegółowy: Informowanie o realizacji LSR poprzez wspieranie pomysłów projektowych wnioskodawców.
Term
in
II kw.
2016
r.
-II
kw.
2023

II-III
kwar
tał
2016
roku2023

Działanie
komunikacyjne
Działania w obszarze
monitoringu
i
weryfikacji realizacji
planu komunikacji

Adresaci /Grupa docelowa

Środki przekazu

Wskaźniki (produkty)

Kadra i członkowie LGD,  Monitoring wskaźników i  Liczba
badań
poszczególne
ewaluacja założeń i realizacji
monitoringujących wskaźniki
grupy docelowe i grupy  Publikacja
i ewaluacyjnych – 8szt
wyników
defaworyzowane
weryfikacji wdrażania
 Liczba
opublikowanych
wyników
weryfikacji
 Zbieranie opinii i korekta
wdrażania - 8 szt.
założeń Planu Komunikacji
 Liczba zebranych opinii do
korekty
założeń
Planu
Komunikacji – 10 szt.
Powiadomienie
i Mieszkańcy, beneficjenci i  konferencja
 Liczba
konferencji
prowadzenie działań opinia publiczna;
otwarcia/zamknięcia
otwarcia i zamknięcia LSR –
informacyjnoPotencjalni beneficjenci LSR
2 szt.
 artykuły i ogłoszenia w
promocyjnych
na
prasie lokalnej, Internecie
 liczba artykułów i ogłoszeń
rzecz LSR
w
prasie
lokalnej,
 ogłoszenia w siedzibach
Internecie – 40 szt.
partnerów i członków LGD
(nabory, szkolenia itp.)
 liczba
przygotowanych
ogłoszeń – 25 szt.
 spotkania informacyjne w
gminach
 Liczba
spotkań
informacyjno przygotowanie i dystrybucja
konsultacyjnych LGD z
ulotek, gadżetów
mieszkańcami – 25 szt.
 Liczba wydanych
materiałów promocyjnych
(zestaw) – 10 szt.

Planowane efekty (rezultaty)
 Liczba osób, które zapoznały
się
z
opublikowanymi
wynikami
weryfikacji
wdrażania – 200 os.
 Liczba korekt założeń Planu
Komunikacji – 16 szt.

 liczba
uczestników
konferencji
otwarcia/zamknięcia – 160
os.
 liczba
osób
która
zareagowała na portalu
społecznościowym – 20 tys.
os.
 liczba
podmiotów/partnerów/czło
nków do których wysłano
mailem ogłoszenie – 2000 os.
 Liczba osób uczestniczących
w spotkaniach informacyjnokonsultacyjnych – 500 os.
 Liczba osób zadowolonych ze
spotkań przeprowadzonych
przez LGD – 250 os.

Cel 2 szczegółowy: Angażowanie grup defaworyzowanych określonych w LSR do korzystania ze wsparcia w ramach LSR
Termi
n

Działanie
komunikacyjne

Adresaci /Grupa docelowa

Środki przekazu

Wskaźniki (produkty)

Planowane efekty (rezultaty)

Rozpo
częcie:
III kw.
2016IV
2022

Kampania
społeczna na rzecz
podniesienia
aktywności
osób
młodych na terenie
LGD

Grupa defaworyzowana –
Młodzież + otoczenie
Zdefiniowane potrzeby grupy:
niska aktywność grupy, brak
dobrych
przykładów;
niewystarczający
poziom
wiedzy na temat dostępnych
źródeł finansowania operacji,
niewystarczająco
szerokie
działania skierowane do grup
defaworyzowanych
angażujące realnie te osoby i
ich otoczenie w aktywność
społeczną i zawodową.
Animacja
grup Grupy defaworyzowane
defaworyzowanych
Zdefiniowane potrzeby grupy:
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.
Działania
Grupy defaworyzowane
informacyjno
– Zdefiniowane potrzeby grupy:
szkoleniowe grup znaczne
oddalenie
od
de
społeczności
lokalnej,

 Spotkania
z
przedsiębiorcami, celebrytkami,
osobami sukcesu,
 Facebook,
 strona internetowa,
 zamieszczanie informacji na
bezpłatnych
portalach
internetowych
 Newsletter półroczny
 telewizja internetowa e-tv
BUG.






 Liczba
spotkań
z  liczba osób na spotkaniach z
przedsiębiorcami,
przedsiębiorcami,
celebrytami,
osobami
celebrytami,
osobami
sukcesu – 8 szt.
sukcesu – 160 os.
 Liczba
informacji  liczba
osób
która
zamieszczonych na portalu
zareagowała na portalu
społecznościowym, stronie
społecznościowym – 4000
internetowej, e-TV BUG – 20
os.
szt.
 liczba osób/podmiotów do
których wysłano mailem
 Liczba
wydanych
Newsletterów 16 szt.
Newsletter w półroczu – 400
os./podmiotów

spotkania/warsztaty
 Ilość spotkań/warsztatów
aktywizujące
aktywizujących – 20 szt.
Spotkania konsultacyjne/  Ilość spotkań
Prezentacje
dobrych
konsultacyjnych
praktyk
/promujących dobre
praktyki -20 szt.

 Ilość
uczestników
spotkań/warsztatów
aktywizujacych – 400 os.
 Ilość uczestników spotkań
konsultacyjnych/promującyc
h dobre praktyki 400 os.

Spotkania informacyjno - Liczba spotkań informacyjno-  Liczba uczestników spotkań
szkoleniowych - 20 szt.
szkoleniowe
informacyjno-szkoleniowych
– 300 os.

faworyzowanych o
możliwości
wsparcia w ramach
środków LSR

aktywnej
zawodowo
i
społecznie;
potrzeba
aktywizacji; niewystarczająco
szerokie działania skierowane
do grup defaworyzowanych
angażujące realnie te osoby i
ich otoczenie w aktywność
społeczną i zawodową.
Cel 3 szczegółowy: Budowaniu przyjaznego wizerunku LGD jako instytucji wspierającej rozwój lokalny oraz upowszechnianie dobrych praktyk.
Termi
n
II kw.
2016 r.
-II kw.
2023

Działanie
komunikacyjne
Działania
w
obszarze
budowania
i
utrzymania relacji z
otoczeniem

I
kw.20
18-II
kw.20
23

Kampania
Opinia publiczna, potencjalni
promocyjna
beneficjenci, członkowie i
efektów wdrażania kadra LGD
LSR
Zdefiniowane potrzeby grupy:
potrzeba znajomości działań
lokalnych, ciekawość, kontrola
społeczna;

Adresaci /Grupa docelowa
Beneficjenci,
otoczeniemieszkańcy, członkowie LGD;
potencjalni
wnioskodawcy;
władze lokalne i regionalne;
otoczenie
pośrednie:
instytucje lokalne prywatne i
publiczne;
Zdefiniowane potrzeby grupy:
potrzeba
aktywizacji
w
społeczności
lokalnej,
wspólnego organizowania się;

Środki przekazu

Wskaźniki (produkty)

 Imprezy/wydarzenia
 Liczba imprez/wydarzeń
promocyjno – informacyjne
promocyjno
–
organizowane przez LGD
informacyjnych LGD- 19
szt.
 Udział
LGD
w
imprezach/targach/wydarzeni  Liczba
ach zewnętrznych
imprez/targów/wydarzeń
zewnętrznych w których LGD
 Publikacje
promujące
brała udział – 27 szt.
działania LGD i region
 Liczba
publikacji
 Wyjazdy studyjne
promujących działania LGD i
 Telewizja internetowa E-tV
region – 4 szt.
BUG
 Liczba wyjazdów studyjnych
– 3 szt
 Liczba inicjatyw w zakresie
telewizji e-tv Bug – 25 szt.





Doroczny
konkurs
na
najlepszą wspartą w LSR
inicjatywę
Reportaże w e-TV Bug
Broszura nt. zrealizowanych
projektów
Fotorelacja
na
stronie
internetowej
i
portalu

 Liczba konkursów na
najlepszą wspartą w LSR
inicjatywę - 5 szt.
 Liczba reportaży w e-TV Bug
– 25 szt.
 Liczba wydanych broszur –
1szt.

Planowane efekty
 Liczba
uczestników
imprez/wydarzeń
promocyjno
–
informacyjnych – 10 tys. os.
 Liczba
uczestników
imprez/targów/wydarzeń
zewnętrznych w których LGD
brała udział – 5400 os.
 Liczba rozpowszechnionych
publikacji
promujących
działania LGD i region – 3000
szt.
 Liczba
uczestników
wyjazdów studyjnych- 80 os.
 Liczba
zamieszczanych
filmów na stronie eTV – BUG
– 300 szt.
 Liczba
nagrodzonych
inicjatyw – 5 szt.
 Liczba osób które obejrzały
reportaże w E-TV Bug – 2000
os.
 Liczba rozpowszechnionych
broszur – 1000 szt.

społecznościowym LGD ze
zrealizowanych projektów

 Liczba fotorelacji ze
zrealizowanych projektów
na stronie Internetowej lub
portalu społecznościowym –
50 szt.

 liczba
osób
która
zareagowała na portalu
społecznościowym – 10 tys.
os.

