
Lp Nazwa zadania

Narzędzia 

komunikacji  wraz z 

opisem

Miejsce realizacji 

[gmina]
Grupa docelowa

Czy grupa 

docelowa jest 

grupą  

defaworyzow

aną [tak/nie]

Termin realizacji [z 

dokładnością do 

miesiąca]

Planowana 

liczba 

uczestników

Planowany 

budżet 

zadania

Zakładana efektywność zrealizowanego zadania

Zakładane do 

osiągnięcia wskaźniki 

realizacji zadania

Dokumenty 

potwierdzające 

realizację zadania

1. konkurs kulinarny 

Ogłoszenie na stronie 

www lgd ziemi 

mińskiej, mail do 

gmin członkowskich 

ogłoszenie na 

tablicach ogłoszeń 

oraz stronach 

internetowych gmin 

członkowskich ,

teren LSR

NGO, KGW, grupy 

defaworyzowane, wszyscy 

mieszkańcy obszaru LGD 

tak .17.09.2018 56 5 461,52 zł

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 

gospodarczej, tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów 

rolnych, rozwijanie działalności gospodarczej.   W ramach konkursu kulinarnego zostaną 

wręczone nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc wkategoriach zgodnie z 

regulaminem. 

zorganizowanie 1 

konkursu kulinarnego 

podczas którego będzie 

promowany PROW 

2014-2020 oraz 

Lokalne dziedzictwo 

kulinarne, 

lista oecności/ 

odebranych nagród, 

dokumentacja zdjęciowa, 

ogłoszenie o konkursie 

2.

współorganizacja VIII 

Regionalnego Turnieju 

Turystyczno-Krajoznawczego 

ogłoszenia na stronach 

internetowych gmin 

oraz LGD

Siennica 
mieszkańcy LGD Ziemi 

Mińskiej
nie .28.05.2018 14 1 000,00 zł

poinformowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania wsparcia za 

pośrendictwem LGD, wzrost świadomości na temat turystyki na obszarze LGD 

1 konkurs/spotkanie 

informacyjne

lista obecności, 

dokumentacja zdjęciowa 

3.

szkolenia dla potencjalnych 

beneficjentów 

informacje na stronie 

internetowej LGD, 

spotkania 

informacyjne, 

szkolenia i warsztaty 

z pisania wniosków

Mińsk 

Mazowiecki,teren LGD 

wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności 

przedsiębiorcy, rolnicy, 

NGO, mieszkańcy oraz 

grupy defaworyzowane 

tak styczeń-grudzień 2018 93 4 796,16 zł

Poinformowanie potencjalnych beneficjentów o głównych zasadach interpretacji 

poszczególnych kryteriów używanych przez Radę LGD, 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 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. 6 szkoleń w których weźmie udział ok 93 osoby. Nastąpi wzrost liczbty 

osób które nabędą wiedzę w zakresie sporządzania wnioskow o dofinansowanie.

organizacja 6 

szkoleń/spotkań, 

przeszkolenie ok 93 

osób,

6 list obecności + 

dokumentacja zdjęciowa

4. Wyjazd studyjno-szkoleniowy 
e-mail, strona 

internetowa 
Polska 

wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności 

przedsiębiorcy, rolnicy, 

NGO, mieszkańcy oraz 

grupy defaworyzowane, 

członkowie LGD, zarząd, 

rada, pracownicy 

tak
25,26,27 kwietnia 

2018 
40 29 524,20 zł

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, przedsiębiorców oraz Członków LGD Ziemi Minskiej w 

ramach pisania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach  poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność”,  Łącznie w szkoleniach weźmie udział około 40 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 od środy do piatku. 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.   

organizacja 1 wizyty 

studyjnej

dokumentacja zdjęciowa, 

lista obecności 

5.

udział w imprezach 

kulturalno rozrywkowych na 

terenie gmin członkowskich 

LGD 

ogłoszenia, strona 

internetowa LGD

teren gmin 

członkowskich LGD 

wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności 

przedsiębiorcy, rolnicy, 

NGO, mieszkańcy oraz 

grupy defaworyzowane 

tak .21.07.2018 1 3 000,00 zł

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 uczestnictwo w w/w wydarzeniach. Podczas tych wydarzeń 

pracownicy Biura LGD Ziemi Mińskiej będą udzielali informacji na temat potencjalnych 

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 10 takich imprezach realizowanych na terenie objętym LSR 

LGD Ziemi Mińskiej.   

udział w min. 1 

imprezie

dokumentacja zdjęciowa, 

zaproszenia/pisma 

otrzymane z gmin, 

artykuł na stronie 

internetowej LGD 

6.

promocja LGD Ziemi 

Mińskiej na Mazowieckiej 

Konferencji Pszczelarskiej 

e-mail, strona 

internetowa, 

ogłoszenia 

teren LGD 

wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności 

przedsiębiorcy, rolnicy, 

NGO, mieszkańcy oraz 

grupy defaworyzowane, 

członkowie LGD

nie  3 marca 2018 1 998,51 zł

Mazowiecka Konferencja Pszczelarska  gromadzi  włodarzy gmin, przedsiębiorców, 

rolników oraz przede wszystkim pszczelarzy z całego Województwa Mazowieckiego. 

Każdego roku poruszany jest ważny aspekt dotyczący pszczelarzy i ich działalności jak 

też promocji powiatu, terenu LSR oraz współpracy miedzy podmiotami. Podczas 

konferencji tegorocznej, która odbyła się 3 marca 2018 r. hasłem przewodnim było ” 

Poznajmy delikatny organizm pszczoły miodnej”. Konferencja była doskonałą okazją do 

spotkania mieszkańców  objętych LSR LGD Ziemi Mińskiej. LGD Ziemi Mińskiej 

podczas konferencji promowało Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz działanie 

LEADER. LGD Ziemi Mińskiej reprezentował sam Prezes Zarządu Piotr Rawski. 

Udzielał on informacji na temat  możliwości uzyskania pomocy na działania LEADER. 

Było obecnych także wielu innych przedstawicieli LGD min. członkowie zarządu i rady, 

którzy również aktywnie promowali działalność LGD. Ponadto podczas wydarzenia 

dzięki wydawnictwu, które przedstawia zrealizowane projekty za pośrednictwem LGD 

Ziemi Mińskiej, promowany był dotychczasowy dorobek w ramach poprzedniej 

perspektywy finansowej PROW 2007-2013. 

1 spotkanie
artykuł na stronie LGD, 

dokumentacja zdjęciowa 

7. Warsztat ewaluacyjny 

informacja na stronie 

internetowej, 

informacja mejlowa 

lub listowna

teren LGD 

społeczność lokalna, 

potencjalni wnioskodawcy, 

grupy defaworyzowane, 

członkowie LGD 

tak 22.lut.18 30 1 603,80 zł

Podsumowanie zakończonych naborów, przedstawienie stanu realizacji LSR, podpisanych 

umów, zakończonych projektóww,  zebranie opinii na temat trafności celów LSR, 

przeprowadzenie wywiadów ze społecznością lokalną

organizacja 1 spotkania

informacja na stronie 

internetowej, 

dokumeentacja 

zdjęciowa, informacja 

mejlowa lub listowna 

8.

Spotkanie analityczno 

reflekdyjne  nt. aktualności i 

trafności obecnych celów LSR 

oraz ocena dotychczasowego 

wdrażania LSR. 

informacja na stronie 

internetowej, 

spotkania 

konsultacyjne, ankiety

teren LGD 

Organy LGD, mieszkańcy 

obszaru LSR oraz 

beneficjenci byli i 

potencjalni 

tak .13.11.2018 23 2 598,00 zł
Uzyskanie opinii społeczności lokalnej o potrzebie aktualizacji LSR, ewentualnej 

rekomendacji na podstawie raoportu ewaluacyjnego 

minimum 1 spotkanie, 

23 ankiety 

lista obecności, artykuł 

na stronie lgd, 

dokumentacja zdjeciowa, 

ankiety 

9.
Spotkanie informacyjne o 

głównych założeniach LSR 

ogłoszenie/artykuł na 

stronie internetowej 

LGD oraz gmin 

członkowskich, 

szkolenia 

teren LGD 

mieszkańcy obszaru 

objętego LSR, 

wnioskodawcy - w 

szczególności 

przedsiębiorcy, NGO, grupy 

defaworyzowane 

tak 14.12.2018 62 6 669,00 zł
Wzrost liczby osób które nabędą wiedzę o  założeniach LSR oraz o wynikach 

dotychczasowej jej realizacji 

informacja na stronie 

LGD  , 1 

szkolenie/spotkanie

artykuł na stronie 

internetowej LGD, lista 

obecnosci, dokumentacja 

zdjęciowa 

55651,19

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej 


