
Lp Nazwa zadania

Narzędzia 

komunikacji  

wraz z opisem

Miejsce realizacji 

[gmina]
Grupa docelowa

Czy grupa 

docelowa 

jest grupą  

defaworyz

owaną 

[tak/nie]

Termin realizacji 

[z dokładnością 

do miesiąca]

Planowan

a liczba 

uczestnikó

w

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 maj-czerwiec 2019 50 7 000,00 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, 

dokumentacja 

zdjęciowa, 

ogłoszenie o 

konkursie 

2. korowód kolędowy 

Ogłoszenie na stronie 

www lgd ziemi 

mińskiej, maia do 

gmin członkowskich 

ogłoszenie na 

tablicach ogłoszeń 

oraz stronach 

internetowych gmin 

członkowskich ,

teren LSR

NGO, KGW, grupy 

defaworyzowane, 

wszyscy mieszkańcy 

obszaru LGD 

tak .grudzień 2019 120 5 500,00 zł

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. 

Trzy najlepsze grupy kolędnicze otrzymają bony  o wartosci 1000 zł, 750 zł i 500 

zł na zakup mwybranej przez siebie nagrody. Ponadto każdy uczestnik otrzyma 

nagrodę w postaci pamiątkowego dyplomu, świątecznego 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/odebranyc

h nagród, 

dokumentacja 

zdjęciowa, 

ogłoszenie o 

konkursie

3.

współorganizacja VIII 

Regionalnego Turnieju 

Turystyczno-

Krajoznawczego 

ogłoszenia na stronach 

internetowych gmin 

oraz LGD

teren LGD 
mieszkańcy LGD Ziemi 

Mińskiej
tak maj.19 14 1 000,00 zł

poinformowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania wsparcia za 

pośrendictwem LGD, wzrost świadomości na temat turystyki na obszarze LGD 

zorganizowanie 1 

konkursu podczas 

którego będzie 

promowany PROW 2014-

2020 oraz turystyka na 

terenie LGD 

lista obecnosci, 

dokumentacja 

zdjeciowa 

4.

szkolenia dla 

potencjalnych 

beneficjentów 

informacje na stronie 

internetowej LGD, 

spotkania 

informacyjne, 

szkolenia i warsztaty z 

pisania wniosków

Polska 

wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności 

przedsiębiorcy, rolnicy, 

NGO, mieszkańcy oraz 

grupy defaworyzowane 

tak
styczeń - grudzień 

2019
80 6 000,00 zł

Poinformowanie potencjalnych beneficjentów o głównych zasadach interpretacji 

poszczególnych kryteriów używanych przez Radę LGD, ozasadach pisania 

wniosków. Dotarcie z informacją do grup defaworyzowanych. Wzrost liczby osób 

znających główne założenia LSR. Organizowane w celu poszerzania wiedzy na 

temat pisania wniosków, postępowań konkurencyjnych, rozliczeń 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 80 osób. 

Nastąpi wzrost liczbty osób któe nabędą wiedzę w zakresie sporządzania wnioskow 

o dofinansowanie.

organizacja 5 

szkoleń/spotkań, 

przeszkolenie ok 80 osób,

5 list obecnosci + 

dokumentacja 

zdjęciowa 

5.
Spotkania analityczno 

refleksyjne nt.aktualnosci i 

trafności celów LSR 

ogłoszenie/artykuł na 

stronie internetowej 

LGD oraz gmin 

członkowskich, 

szkolenia 

teren gmin 

członkowskich 

LGD 

mieszkańcy obszaru 

objętego LSR, 

wnioskodawcy - w 

szczególności 

przedsiębiorcy, NGO, 

grupy defaworyzowane 

tak styczeń-czerwiec 2019 20 1 500,00 zł

Spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dofinansowania za 

pośrednictwem LGD ZM, podsumowanie zakończonych naborów, zebranie opinii 

na temat trafności celów LSR, przeprowadzenie wywiadów ze społecznością 

lokalną. Uzyskanie opiniimieszkańców i potencjalnych wnioskodawców na temat 

LSR, celów, kryteriów.  Ewentualne propozycje zmian w LSR. Efekt: zebranie 

ankiet i opinii za pośredniuictwem spotkania.Pionformowanie mieszkańców 

obszaru o  już zrealizowanych projektach w ramach założonych celów 

informacja na stronie 

LGD  , 1 szkolenie

ogloszenie/artykuł na 

stronie internetoqej 

lgd, dokumentacja 

zdjęciowa + lista 

obecnosci 

6. Warsztat ewaluacyjny 

informacja na stronie 

internetowej, 

informacja mejlowa 

lub listowna

terem LGD 

społeczność lokalna, 

potencjalni 

wnioskodawcy, grupy 

defaworyzowane, 

członkowie LGD 

tak styczeń-luty 2019 30 2 500,00 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 

lgd, dokumentacja 

zdjęciowa, 

informacja mejlowa 

lub listowna 

EWALUACJA ON 

GOING 

informacja na stronie 

internetowej, 

spotkania 

konsultacyjne, ankiety

Organy LGD, 

mieszkańcy obszaru LSR 

oraz beneficjenci byli i 

potencjalni 

styczeń -kwiecień 

2019

50

8 000,00 zł
Uzyskanie opinii społeczności lokalnej o potrzebie aktualizacji LSR, ewentualnej 

rekomendacji na podstawie raoportu ewaluacyjnego 

ok.2 spotkania, 1 raport 

ewaluacyjny 

lista obecnosci, dokumentacja zdjęciowa, raport ewaluacyjny 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej 


