Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej

Lp

1.

Nazwa zadania

Narzędzia
komunikacji wraz z
opisem

Miejsce realizacji
[gmina]

Ogłoszenie na stronie
www lgd ziemi
mińskiej, mail do
gmin członkowskich
konkurs kulinarny ogłoszenie na
teren LSR
tablicach ogłoszeń
oraz stronach
internetowych gmin
członkowskich ,

Ogłoszenie na stronie
www lgd ziemi
mińskiej, maia do
gmin członkowskich
ogłoszenie na
teren LSR
tablicach ogłoszeń
oraz stronach
internetowych gmin
członkowskich ,

2.

korowód
kolędowy

3.

współorganizacja
VII Regionalnego ogłoszenia na stronach
Turnieju
internetowych gmin
Siennica
Turystycznooraz LGD
Krajoznawczego

4.

5.

szkolenia dla
potencjalnych
beneficjentów

wyjazd studyjnoszkoleniowy

informacje na stronie
internetowej LGD,
spotkania
Mińsk
informacyjne,
Mazowiecki,teren LGD
szkolenia i warsztaty z
pisania wniosków

e-mail, strona
internetowa

6.

udział w
imprezach
kulturalno
plakaty, ogłoszenia,
rozrywkowych na strona internetowa
terenie gmin
LGD
członkowskich
LGD

7.

szkolenie
połączone z
e-mail, strona
uzyskaniem opinii internetowa,
mieszkańców na ogłoszenia
temat LSR

Sierpc

Grupa docelowa

NGO, KGW, grupy
defaworyzowane,
wszyscy mieszkańcy
obszaru LGD

NGO, KGW, grupy
defaworyzowane,
wszyscy mieszkańcy
obszaru LGD

mieszkańcy LGD Ziemi
Mińskiej

wszyscy potencjalni
wnioskodawcy, w
szczególności
przedsiębiorcy, rolnicy,
NGO, mieszkańcy oraz
grupy defaworyzowane

Czy grupa
Planowan
docelowa jest Termin realizacji
Planowany
a liczba
grupą
[z dokładnością do
budżet
uczestnikó
defaworyzowa
miesiąca]
zadania
w
ną [tak/nie]

tak

tak

nie

tak

wszyscy potencjalni
wnioskodawcy, w
szczególności
przedsiębiorcy, rolnicy,
tak
NGO, mieszkańcy oraz
grupy defaworyzowane,
członkowie LGD, zarząd,
rada, pracownicy

22 września 2017

8 grudnia 2017 r.

23 maja 2017 r.

styczeń-grudzień
2017

5,6,7 września 2017

Zakładane do
osiągnięcia wskaźniki
realizacji zadania

Dokumenty
potwierdzające
realizację zadania

49

Konkurs kulinarny będzie realizowany w ramach kultywowania tradycji
kulinarnych. Konkurs adresowany będzie do wszystkich grup beneficjentów z
terenu LSR LGD Ziemi Mińskiej. Konkurs kulinarny będzie doskonałą okazją
do poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania
dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 LEADER w ramach zakresu:
rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność: podejmowanie działalności
5134,58 gospodarczej, tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego
produktów rolnych, rozwijanie działalności gospodarczej. W ramach
konkursu kulinarnego zostaną wręczone nagrody za zajęcie pierwszych trzech
miejsc w trzech kategoriach. Ponadto każdy uczestnik otrzyma nagrody za
udział w konkursie, nagrody przewidziane za każdą potrawę . W trakcie
Konkursu dla uczestników oraz gości przewidziany jest poczęstunek, serwis
kawowy oraz obiad. Planowane jest filmowanie wydarzenia w celu lepszej
promocji działań LGD.

zorganizowanie 1
konkursu kulinarnego
podczas którego będzie
promowany PROW
2014-2020 oraz
Lokalne dziedzictwo
kulinarne,

lista oecności/
odebranych nagród,
dokumentacja zdjęciowa,
film na stronie
LGD,ogłoszenie o
konkursie

160

W ramach konkursu "korowód kolędowy" zostanie przeprowadzony konkurs
kultywujący tradycje kolędnicze z terenu LGD Ziemi Mińskiej. W ramach
konkursu wystapi około 15 grup kolędniczych składających się od 3 do 10
osób plus opiekunowie. Trzy najlepsze grupy kolędnicze otrzymają bony o
wartosci 1000 zł, 750 zł i 500 zł na zakup mwybranej przez siebie nagrody,
możliwe są wyróżnienia oraz przyznawanie miejsc ex eaquo. Ponadto każdy
uczestnik otrzyma nagrodę w postaci pamiątkowego dyplomu, świątecznego
6477,72
gadżetu oraz "słodkiego drobiazgu". Podczas imprezy planowany jest catering
dla wszystkich uczestników. W ramach konkursu kolędniczego wszyscy
uczestnicy oraz przybyci goście zostaną poinformowani o przedsięwzięciach w
ramach działania LEADER. Konkurs będzie doskonałą okazją do
poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania
wsparcia za pośrednictwem LGD min w ramach zachowania dziedzictwa
lokalnego jak i innych działaniach wpisanych w LSR .

zorganizowanie 1
korowodu kolędowego
podczas którego będzie
promowany PROW
2014-2020 oraz lokalne
tradycje kolędnicze

lista
obecności/odebranych
nagród, dokumentacja
zdjęciowa, ogłoszenie o
konkursie

15

poinformowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania
1000 wsparcia za pośrendictwem LGD, wzrost świadomości na temat turystyki na
obszarze LGD

1 konkurs/spotkanie
informacyjne

lista obecności,
dokumentacja zdjęciowa

111

Poinformowanie potencjalnych beneficjentów o głównych zasadach
interpretacji poszczególnych kryteriów używanych przez Radę LGD.
Poinformowanie o zasadach pisania wniosków. Dotarcie z informacją do grup
defaworyzowanych. Wzrost liczby osób znających główne założenia LSR.
Szkolenia będą następowały na podstawie zdiagnozowania potrzeby
przeprowadzenia szkolenia z danego zakresu tematycznego oraz przed
4688,23 planowanymi terminami naborów w celu poszerzania wiedzy na temat pisania
wniosków oraz zasad Programu. Celem głównym szkoleń będzie zwiększenie
wiedzy mieszkańców na temat działalności LGD, możliwości uzyskania
dofinansowania za jej pośrednictwem oraz podniesienie jakosci składanych
wniosków do LGD Ziemi Mińskiej. Planuje się realizację ok. 5 szkoleń w
których weźmie udział ok 111 osób. Nastąpi wzrost liczbty osób któe nabędą
wiedzę w zakresie sporządzania wnioskow o dofinansowanie.

organizacja 5
szkoleń/spotkań,
przeszkolenie ok
111osób,

5 list obecności +
dookumentacja zdjęciowa

50

Zakładana efektywność zrealizowanego zadania

Podczas wyjazdu studyjnego odbędą się cykl szkoleń : a) dla pracowników
biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej (warsztaty z pisania wniosków
o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”, b) dla Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej
związanej z sposobami wyboru i oceny operacji w ramach podzdziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”, c) Dla beneficjentów w postaci
przedstawicieli JST, NGO, przedsiębiorcó oraz Członków LGD Ziemi
Minskiej w ramach pisania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w
organizacja 1 wizyty
27515,2 ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
studyjnej
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Łącznie w szkoleniach
weźmie udział około 50 osób z terenu Lokalnej Grupy Działania Ziemi
Mińskiej. Wykładowcami na w/w szkolenaiach będą specjalisci posiadajacy
bogatą wiedzę i doświadczenie zwiazaną z PROW oraz RLKS. Szkolenie
będzie trwało 3 dni . Podczas wyjazdu oprócz szkoleń dla organów LGD,
członków LGD oraz potencjalnych wnioskodawców odbędzie się wizyta
objazdowa po obiektach zrealizowanych na terenie ze środków PROW zaróno
z wcześniejszych okresów dofinansowania jak i obecnego 2014-2020
pokazująca dobre praktyki. Dojazd zorganizowany będzie autokarem.
Uczestnicy na wyjazd będą ubezpieczeni.

dokumentacja zdjęciowa,
lista obecności

teren gmin
członkowskich LGD

wszyscy potencjalni
wnioskodawcy, w
szczególności
przedsiębiorcy, rolnicy,
NGO, mieszkańcy oraz
grupy defaworyzowane

tak

maj- grudzień2017
r.

30

Na terenie gmin członkowskich odbywają się różne imprezy kulturalno
rozrywkowe jak: dożynki, festyny, imprezy kulturalne, imprezy patryiotyczne,
imprezy promujące itd. W tych wydarzrniach bierze udział wiele osób w tym:
władze gminy, władze gmin sąsiednich, zaproszeni goście, przedsiębiorcy oraz
wielu mieszkańców. LGD Ziemi Mińskiej chce promować podczas nich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz działanie LEADER poprzez
dokumentacja zdjęciowa,
uczestnictwo w w/w wydarzeniach. Podczas tych wydarzeń pracownicy Biura
3000
udział w min 1 imprezie zaproszenia oraz pisma
LGD Ziemi Mińskiej będą udzielali informacji na temat potencjalnych
otrzymane z gmin
mozliwości uzyskania pomocy na działania LEADER. Ponadto promowany
będzie dotychczasowy dorobek w ramach poprzedniej perspektywy finansowej
PROW 2007-2013. Pieniądze głównie przeznaczone zostaną na pokrycie
kosztów uczestnictwa w w/w wydarzeniach. Do LGD Ziemi Mińskiej nalezy
11 gmin, 1 miasto oraz Powiat Miński. LGD planuje wystawić się na co na
takich imprezach realizowanych na terenie objętym LSR LGD Ziemi Mińskiej.

teren LGD

wszyscy potencjalni
wnioskodawcy, w
szczególności
przedsiębiorcy, rolnicy,
NGO, mieszkańcy oraz
grupy defaworyzowane,
członkowie LGD

tak

4 grudnia 2017

43

szkolenie na temat możliwości pozyskania dofinansowania za pośrednictwem
4940 LGD ZM, podsumowanie zakończonych naborów, zebranie opinii na temat
trafności celów LSR, przeprowadzenie wywiadów ze społecznością lokalną

52755,73

1 spotkanie/1 wywiad,
30 ankiet

ankiety, lista obecności,
dokumentacja zdjęciowa

