Plan Komunikacji LGD Ziemi Mińskiej
Termin

Cel komunikacji

Nazwa działania

Grupy docelowe

Środki przekazu

Wskaźniki

baner informacyjny,
NGO, KGW, grupy
ogłoszenia w siedzibach
zorganizowanie 1 konkursu,
defaworyzowane, wszyscy instytucji publicznych
zakup 1 banneru i roll up'a
mieszkańcy obszaru LGD (urzędy gmin, GOK, GOPS,
PUP), skierowane także do
grup defaworyzowanych

Budżet

Planowane efekty

poinformowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania wsparcia za
6 516,92 zł pośrendictwem LGD, kultywowanie tradycji regionalnych poprzez organizację konkursu
kulinarnego, którego inspiracją będą lokalne tradycje kulinarne

.maj 2016

konkurs kulinarny

.maj 2016

współorganizacja VI
Regionalnego Turnieju
TurystycznoKrajoznawczego

mieszkańcy LGD Ziemi
Mińskiej

szkolenie z możliwości
pozyskiwania środków na
działalność gospodarczą
oraz współpracę między
podmiotami

przedsiębiorcy, grupy
defaworyzowane, osoby
związane z turystyką

strona internetowa LGD,
zaproszenia mejlowe lub
listowne

zorganizowanie szkolenia dla 22
osób w tym z grup
defaworyzowanych - organizacja
1 spotkania

szkolenie z możliwości
poozyskiwania środkó
finansowych na wsparcie
działalności w zakresie
przetwórstwa produktów
rolnych

rolnicy, przedsiębiorcy,
grupy defaworyzowane

zaproszenia mejlowe lub
listowne

przeszkolenie 10
osób/mieszkańców terenu LGD
ZM

szkolenie dla pracowników
biura, zarządu i rady

pracownicy, zarząd, rada
LGD

prezentacje, informacje na
stornie internetowej LGD

przeszkolenie 22 osób/
organizacja 3 spotkań/ szkoleń

6 380,00 zł

punkt konsultacyjnoinformacyjny w gminach
członkowskich

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

informacje na stronie
internetowej LGD oraz gmin
zorganizowanie 48 konsultacji
członkowskich, doradztwo
bezpośrednie - konsultacje

0,00 zł

udział w imprezach
kulturalno rozrywkowych
na terenie gmin
członkowskich LGD

informacja na stronach
internetowych, udział w
imprezie kulturalnorozrywkowej, doradztwo
bezpośrednie

udział w imprezach na terenie 6
gmin członkowskich

7.

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

informacje na stronie
internetowej LGD,
przeprowadzone szkolenia

5 szkoleń /spotkanie
informacyjne

8.

wszyscy potencjalni
wnioskodawcy, w
szkolenie dla potencjalnych szczególności
przedsiębiorcy, rolnicy,
beneficjentów
NGO, mieszkańcy oraz
grupy defaworyzowane

1.

2.

.czerwiec 2016
3.

4.

5.

Poinformowanie potencjalnych
wnioskodawców i środowisk
lokalnych o LSR, jej głównych
celach, zasadach i kryteriach
.czerwiec 2017 przyznawania dofinansowania oraz
operacjach priorytetowych
gwarantujących osiąganie celów
LSR. Budowanie pozytywnego
wizerunku LGD oraz obszaru LSR
.lipiec 2016
wśrd mieszkańców poprzez
informowanie o możliwosci
pozyskania dofinansowań oraz o
korzyściach pośrednich płynących z
realizacji założeń LSR.
wrzesieńgrudzień 2016

6.

lipiec - grudzień
2016 r.

czerwiecgrudzień 2016
r.

ogłoszenia na stronach
internetowych gmin oraz
LGD

1 000,00 zł

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

2 759,08 zł

zrealizowanie szkolenia dot. możliwości pozyskiwania środków na rozpoczęcie lub rozwój
działalności gospodarczej w tym współpracę między podmiotami gospodarczymi

900,00 zł

10 osób pozna możliwości poozyskiwania środkó finansowych na wsparcie działalności w
zakresie przetwórstwa produktów rolnych np.. Inkubator przetwórstwa lokalnego

1 konkurs/ spotkanie informacyjne

przeszkolenie pracownikó, zarządu oraz rady z zasad pisania wniosków, procedur oceny,
rozliczeń

wzrost liczby osób którzy nabędą wiedzę o możliwości uzyskania dofinansowania w
szczególności wśród grup defaworyzowanych

wzrost liczby osób którzy nabędą wiedzę o możliwości uzyskania dofinansowania w
18 000,00 zł szczególności wśród grup defaworyzowanych poprzez promocję działań lgd na imprezach
gminnych

4 480,70 zł

wzrost liczby osób którzy nabędą wiedzę o możliwości uzyskania dofinansowania w
szczególności wśród grup defaworyzowanych

2016

Lp.

.wrzesień 2016

Integracja i aktywizacja
społeczności lokalnej z
uwzględnieniem jej
trójsektorowości, w celu
efektywnego wdrożenia środków
dostępnych w LSR

wyjazd studyjnoszkoleniowy

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

organizacya wizyty studyjnej,
informacja o jej przebiegu na organizacja 1 szkolenia
stronie internetowej LGD

9.

.grudzień 2016

10.

wszyscy potencjalni
wnioskodawcy, w
szkolenie połączone z
szczególności
przedsiębiorcy, rolnicy,
uzyskaniem opinii
mieszkańców na temat LSR NGO, mieszkańcy oraz
grupy defaworyzowane,
członkowie LGD

Poinformowanie potencjalnych
wnioskodawców i środowisk
lokalnych o LSR, jej głównych
celach, zasadach i kryteriach
przyznawania dofinansowania oraz
operacjach priorytetowych
gwarantujących osiąganie celów
LSR. Budowanie pozytywnego
zakup namiotu
lipiec 2016 r.
wizerunku LGD
reklamowego

11.

.grudzień 2016

organizacja korowodu
kolędowego

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

strona internetowa LGD,
organizacja spotkania,
zebranie ankiet

1 spotkanie, 1 wywiad,17 ankiet

zakup namiotu reklamowego 1 namiot

członkowie oraz osoby
zamieszkujące teren LGD ogłoszenie o wydarzeniu na
w tym grrupy
stronie internetowej LLGD
defaworyzowane, dzieci i oraz gmin członkowskich
młodzież z terenu LGD

1 wydarzenie

wzrost liczby osób którzy nabędą wiedzę o możliwości uzyskania dofinansowania poprzez
404,74 zł LGD, nabędą wiedzę jak napisać i prawidłowo rozliczyć wniosek, zebranie opinii na temat
trafności celów LSR, przeprowadzenie wwywiadów ze społecznością lokalną

10 999,89 zł

wzrost liczby osób które zdobędą wiedzę o możliwości pozyskania środków z PROW za
pośrednictwem LGD Ziemi Mińskiej

poinformowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania wsparcia za
pośrendictwem LGD, kultywowanie tradycji regionalnych poprzez organizację korowodu
3 866,13 zł
kolędowego, którego inspiracją będą lokalne tradycje śpiewacze, realizacja zadania przyczyni
się do zachowania dziedzictwa lokalnego

12.
80 473,47 zł

2016

Podczas wyjazdu studyjnego odbędą się 4 szkolenia : 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”, w którym wezmą udział 4 osoby. 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” w której wezmą udział Radni, c) Dla
beneficjentów w postaci przedstawicieli JST 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”, (zakres operacji - Budowa lub
przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych,) d) dla baneficjentów NGO w
25 166,01 zł
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” w zakresie : Wzmocnienie kapitału społecznego, Zachowanie dziedzictwa
lokalnego, Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej. Łącznie w szkoleniach weźmie udział około 40 osób z terenu
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej ( pracowników, Radnych LGD Ziemi Mińskiej,
członków LGD Ziemi Mińskiej, innych potencjalnych beneficjentów: przedstawwicieli JST,
NGO, KGW, przedsiębiorców z terenu LGD + 5 zaproszonych prelegentów i trenerów.
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. Dojazd zorganizowany będzie autokarem.

Poinformowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania wsparcia za
pośrendictwem LGD, kultywowanie tradycji regionalnych poprzez organizację konkursu
5 134,58 zł
kulinarnego, którego inspiracją będą lokalne tradycje kulinarne. Budowa pozytywnego
wizerunku LGD i obszaru realizacji LSR.

korowód kolędowy

NGO, KGW, grupy
strona internetowa LGD oraz
defaworyzowane, wszyscy strony internetowe gmin
zorganizowanie 1 konkursu,
mieszkańcy obszaru LGD członkowskich

Poinformowanie potencjalnych beneficjentów o głównych założeniach LSR, promocja
PROW 2014-2020. Dotarcie z informacją do grup defaworyzowanych. Wzrost liczby osób
znających główne założenia LSR.
W ramach konkursu "korowód kolędowy" zostanie przeprowadzony konkurs kultywujący
tradycje kolędnicze z terenu LGD Ziemi Mińskiej. W ramach konkursu wystapią grupy
kolędnicze z powiatu mińskiego. Jest to doskonała okazja do integracji wszystkich grup
6 477,72 zł pokoleniowych jak i też wszystkich sektorów wchodzących w skłąd LGD. 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 . Budowa pozytywnego wizerunku LGD i obszaru realizacji
LSR.

współorganizacja VII
Regionalnego Turnieju
TurystycznoKrajoznawczego

mieszkańcy LGD Ziemi
Mińskiej

konkurs kulinarny

1.

Poinformowanie potencjalnych
wnioskodawców i środowisk
lokalnych o LSR, jej głównych
celach, zasadach i kryteriach
przyznawania dofinansowania oraz
operacjach priorytetowych
gwarantujących osiąganie celów
LSR. Budowanie pozytywnego
wizerunku LGD oraz obszaru LSRT
wśrd mieszkańców poprzez
informowanie
o możliwosci
23 maja 2017 r.
pozyskania dofinansowań oraz o
korzyściach pośrednich płynących z
realizacji założeń LSR.
8 grudnia 2017
r.

2.

3.

wszyscy potencjalni
wnioskodawcy, w
szkolenia dla potencjalnych
szczególności
beneficjentów
przedsiębiorcy, rolnicy,
NGO, mieszkańcy oraz
grupy defaworyzowane

styczeńgrudzień 2017

ogłoszenia na stronach
internetowych gmin oraz
LGD

informcje na stronie
internetowej LGD, spotkania
informacyjne, szkolenia i
warsztaty z pisania
wnioskow

1 konkurs/ spotkanie
informacyjne

organizacja 5 szkoleń/spotkań( 5
list obecności + dookumentacja
zdjęciowa) przeszkolenie ok 111
osób, informacja na stronie
internetowej LGD ZM * 5

4.

5,6,7 września
2017

5.

Integracja i aktywizacja
społeczności lokalnej z
uwzględnieniem jej
trójsektorowości, w celu
efektywnego wdrożenia środków
dostępnych w LSR

Szkolenia, spotkania,
wyjazdy studyjne,

odbiorcy działań i
spoleczność lokalna z
obszaru LGD

wizyta studyjna,
zaproszenie/ogłoszenie

organizacja 1 wizyty studyjnej

1 000,00 zł

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

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 planowanymi terminami naborów w celu poszerzania
4 688,23 zł
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.
Integracja i aktywizacjia społęczności lokalnej, wymiana doświadczeń i informacji między
podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie LSR. Możliwosć zaimp[lementowania dobrych
praktyk w celu ulatwienia realizacji LSR. Podczas wyjazdu studyjnego odbędzie się cykl
szkoleń 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 z wszystkich zakresów objętych Rozporządzeniem
27 515,20 zł LSR + pisanie biznes planów oraz zasady i procedury oceny wniosków przez Radę , 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 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.

2017

22 września
2017

ogłoszenia w siedzibach
instytucji publicznych
NGO, KGW, grupy
(urzędy gmin, GOK, GOPS),
defaworyzowane, wszyscy
zorganizowanie 1 konkursu,
skierowane także do grup
mieszkańcy obszaru LGD
defaworyzowanych, strona
internetowa LGD

6.

Poinformowanie potencjalnych
wnioskodawców i środowisk
lokalnych o LSR, jej głównych
majcelach, zasadach i kryteriach
grudzień2017 r.
przyznawania dofinansowania.
Budowanie pozytywnego wizerunku
LGD oraz obszaru LSRr wśród
mieszkańców

4 grudnia 2017
7.

Uzyskanie opinii o aktualności
celów i założeń LSR,
poinformowanie o możliwości
uzyskania dofinansowania za
pośrednictwem LGD

udział w imprezach
kulturalno rozrywkowych
na terenie gmin
członkowskich LGD

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

informacja na stronach
internetowych, udział w
imprezie kulturalnorozrywkowej, doradztwo
bezpośrednie

mieszkańcy obszaru LGD,
JST, NGO, wnioskodawcy
szkolenie połączone z
spotkanie połączone z
operacji w ramach LSR
uzyskaniem opinii
uzyskaniem opinii
mieszkańców na temat LSR wraz z grupami
defaworyzowanymi

udział w imprezach na terenie
gmin członkowskich min. 1

wzrost liczby osób którzy nabędą wiedzę o możliwości uzyskania dofinansowania w
3 000,00 zł szczególności wśród grup defaworyzowanych poprzez promocję działań lgd na imprezach
gminnych

1 spotkanie/ 1 wywiad - 30
ankiet

szkolenie na temat możliwości pozyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD ZM,
podsumowanie zakończonych naborów, zebranie opinii na temat trafności celów LSR,
4 940,00 zł 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.
52 755,73 zł

.17.09.2018

1.
.28.05.2018
2.

styczeńgrudzień 2018

Poinformowanie potencjalnych
wnioskodawców i środowisk
lokalnych o LSR, jej głównych
celach, zasadach i kryteriach
przyznawania dofinansowania oraz
operacjach priorytetowych
gwarantujących osiąganie celów
LSR. Budowanie pozytywnego
wizerunku LGD oraz obszaru LSRT
wśrd mieszkańców poprzez
informowanie o możliwosci
pozyskania dofinansowań oraz o
korzyściach pośrednich płynących z
realizacji założeń LSR.

konkurs kulinarny

Ogłoszenie na stronie www
lgd ziemi mińskiej, mail do
NGO, KGW, grupy
gmin członkowskich
defaworyzowane, wszyscy ogłoszenie na tablicach
mieszkańcy obszaru LGD ogłoszeń oraz stronach
internetowych gmin
członkowskich ,

współorganizacja VIII
Regionalnego Turnieju
TurystycznoKrajoznawczego

mieszkańcy LGD Ziemi
Mińskiej

wszyscy potencjalni
wnioskodawcy, w
szkolenia dla potencjalnych
szczególności
beneficjentów
przedsiębiorcy, rolnicy,
NGO, mieszkańcy oraz
grupy defaworyzowane

ogłoszenia na stronach
internetowych gmin oraz
LGD

zorganizowanie 1 konkursu
kulinarnego podczas którego
będzie promowany PROW 20142020 oraz Lokalne dziedzictwo
kulinarne,

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
5 461,52 zł 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.

1 konkurs/spotkanie
informacyjne

1 000,00 zł

informacje na stronie
internetowej LGD, spotkania
organizacja 6 szkoleń/spotkań,
informacyjne, szkolenia i
przeszkolenie ok 93 osób,
warsztaty z pisania
wniosków

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

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
4 796,16 zł 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.

3.

4.

Wyjazd studyjnoszkoleniowy

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

e-mail, strona internetowa

organizacja 1 wizyty studyjnej

2018

25,26,27
kwietnia 2018

Integracja i aktywizacja
społeczności lokalnej z
uwzględnieniem jej
trójsektorowości, w celu
efektywnego wdrożenia środków
dostępnych w LSR

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
29 524,20 zł 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.

.21.07.2018

Poinformowanie potencjalnych
wnioskodawców i środowisk
lokalnych o LSR, jej głównych
celach, zasadach i kryteriach
przyznawania dofinansowania.
Budowanie pozytywnego wizerunku
LGD oraz obszaru LSRr wśród
mieszkańców

udział w imprezach
kulturalno rozrywkowych
na terenie gmin
członkowskich LGD

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

ogłoszenia, strona
internetowa LGD

udział w min. 1 imprezie

5.

3 marca 2018

Poinformowanie potencjalnych
wnioskodawców i środowisk
lokalnych o LSR, jej głównych
promocja LGD Ziemi
celach, zasadach i kryteriach
Mińskiej na Mazowieckiej
przyznawania dofinansowania.
Konferencji Pszczelarskiej
Budowanie pozytywnego wizerunku
LGD oraz obszaru LSRr wśród
mieszkańców

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

e-mail, strona internetowa,
ogłoszenia

1 spotkanie

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
998,51 zł
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.

6.

22.lut.18

Nabycie wiedzy oraz inspiracja
dobrymi praktykami z realizacji
planowanych przedsięwzięć

Warsztat ewaluacyjny

społeczność lokalna,
informacja na stronie
potencjalni wnioskodawcy,
internetowej, informacja
grupy defaworyzowane,
mejlowa lub listowna
członkowie LGD

organizacja 1 spotkania

Podsumowanie zakończonych naborów, przedstawienie stanu realizacji LSR, podpisanych
1 603,80 zł umów, zakończonych projektóww, zebranie opinii na temat trafności celów LSR,
przeprowadzenie wywiadów ze społecznością lokalną

Spotkanie analityczno
refleksyjne nt. aktualności i
trafności obecnych celów
LSR oraz ocena
dotychczasowego wdrażania
LSR.

Organy LGD, mieszkańcy
informacja na stronie
obszaru LSR oraz
internetowej, spotkania
beneficjenci byli i
konsultacyjne, ankiety
potencjalni

minimum 1 spotkanie, 23
ankiety

2 598,00 zł

Uzyskanie opinii społeczności lokalnej o potrzebie aktualizacji LSR, ewentualnej
rekomendacji na podstawie raoportu ewaluacyjnego

Spotkanie informacyjne o
głównych założeniach LSR

mieszkańcy obszaru
objętego LSR,
wnioskodawcy - w
szczególności
przedsiębiorcy, NGO,
grupy defaworyzowane

6 669,00 zł

Wzrost liczby osób które nabędą wiedzę o nowych założeniach LSR oraz o wynikach
dotychczasowej jej realizacji

7.

.13.11.2018

Uzyskanie informacji na temat
aktualności i adekwatności celów
LSR. Badania czy potrzebne są
zmiany w LSR.

14.12.2018

Poinformowanie mieszkańców
obszaru LSR o ewentualnych
zmianach jakie nastąpily w LSR,
poinformowanie o wynikach
ewaluacji

8.

9.

ogłoszenie/artykuł na stronie
informacja na stronie LGD , 1
internetowej LGD oraz gmin
szkolenie/spotkanie
członkowskich, szkolenia

55 651,19 zł

2018

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
3 000,00 zł
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.

1.

2.

korowód kolędowy

Poinformowanie potencjalnych
wnioskodawców i środowisk
lokalnych o LSR, jej głównych
celach, zasadach i kryteriach
przyznawania dofinansowania oraz
operacjach priorytetowych
gwarantujących osiąganie celów
LSR. Budowanie pozytywnego
wizerunku LGD oraz obszaru LSRT
wśrd mieszkańców poprzez
współorganizacja Turnieju
12.06.2019
informowanie o możliwosci
Turystycznego
pozyskania dofinansowań oraz o
korzyściach pośrednich płynących z
realizacji założeń LSR.

mieszkańcy LGD Ziemi
Mińskiej

wszyscy potencjalni
wnioskodawcy, w
szkolenia dla potencjalnych
szczególności
beneficjentów
przedsiębiorcy, rolnicy,
NGO, mieszkańcy oraz
grupy defaworyzowane

styczeń grudzień 2019

ogłoszenia na stronach
internetowych gmin oraz
LGD

zorganizowanie 2 korowodów
kolędowych

zorganizowanie 1 konkursu
podczas którego będzie
promowany PROW 2014-2020
oraz turystyka na terenie LGD

informacje na stronie
internetowej LGD, spotkania
organizacja 8 szkoleń/spotkań,
informacyjne, szkolenia i
przeszkolenie ok 150 osób,
warsztaty z pisania
wniosków

1 000,00 zł

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

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
10 000,00 zł
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. 8 szkoleń w których weźmie udział ok150
osób. Nastąpi wzrost liczbty osób któe nabędą wiedzę w zakresie sporządzania wnioskow o
dofinansowanie.

3.

17.05.2019

Poinformowanie mieszkańców
obszaru LSR o ewentualnych
zmianach jakie nastąpily w LSR,
poinformowanie o wynikach
ewaluacji

21.lut.19

Nabycie wiedzy oraz inspiracja
dobrymi praktykami z realizacji
planowanych przedsięwzięć

Spotkania analityczno
refleksyjne nt.aktualnosci i
trafności celów LSR

mieszkańcy obszaru
objętego LSR,
wnioskodawcy - w
szczególności
przedsiębiorcy, NGO,
grupy defaworyzowane

Warsztat refleksyjny

społeczność lokalna,
informacja na stronie
potencjalni wnioskodawcy,
internetowej, informacja
grupy defaworyzowane,
mejlowa lub listowna
członkowie LGD

organizacja 1 spotkania

Podsumowanie zakończonych naborów, przedstawienie stanu realizacji LSR, podpisanych
1 944,00 zł umów, zakończonych projektóww, zebranie opinii na temat trafności celów LSR,
przeprowadzenie wywiadów ze społecznością lokalną

Raport monitoringowy
śródokesowy

Organy LGD, mieszkańcy
informacja na stronie
obszaru LSR oraz
internetowej, spotkania
beneficjenci byli i
konsultacyjne, ankiety
potencjalni

2 spotkania, 1 raport
ewaluacyjny

7 019,20 zł

4.

5.

6.

Uzyskanie informacji na temat
aktualności i adekwatności celów
cerwiec LSR. Badania czy potrzebne są
grudzień 2019
zmiany w LSR. ( ewaluacja on
going )

ogłoszenie/artykuł na stronie
informacja na stronie LGD , 1
internetowej LGD oraz gmin
spotkanie
członkowskich, szkolenia

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
1 307,60 zł
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

33 270,80 zł

Uzyskanie opinii społeczności lokalnej o potrzebie aktualizacji LSR, ewentualnej
rekomendacji na podstawie raoportu ewaluacyjnego

2019

4 stycznia
2019, i
grudzień 2019

Ogłoszenie na stronie www
lgd ziemi mińskiej, maia do
NGO, KGW, grupy
gmin członkowskich
defaworyzowane, wszyscy ogłoszenie na tablicach
mieszkańcy obszaru LGD ogłoszeń oraz stronach
internetowych gmin
członkowskich ,

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
wybranej 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
12 000,00 zł
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 . W roku 2019 planujemy przeprowadzenie 2
korowodów kolędowych z uwagi na to, że impreza za rok 2018 odbyła się w styczniu
2019 natomiast impreza właściwa dla 2019 odbędzie się w grudniu 2019.

maj-czerwiec
2020

konkurs kulinarny

1.

wszyscy potencjalni
wnioskodawcy, w
szczególności
szkolenia dla potencjalnych przedsiębiorcy, rolnicy,
beneficjentów
NGO, mieszkańcy oraz
grupy defaworyzowane

styczeńgrudzień 2020
3.
styczeń-luty
2020

NGO, KGW, grupy
strona internetowa LGD oraz
defaworyzowane, wszyscy strony internetowe gmin
zorganizowanie 1 konkursu,
mieszkańcy obszaru LGD członkowskich

Nabycie wiedzy oraz inspiracja
dobrymi praktykami z realizacji
planowanych przedsięwzięć

Warsztat ewaluacyjny

4.

spotkania informacyjne,
szkolenia i warsztaty z
pisania wnioskow

społeczność lokalna,
informacja na stronie
potencjalni wnioskodawcy,
internetowej, informacja
grupy defaworyzowane,
mejlowa lub listowna
członkowie LGD

organizacja 3 szkoleń/spotkań( 3
list obecności + dookumentacja
zdjęciowa) przeszkolenie ok 60
osób, informacja na stronie
internetowej LGD ZM * 3

organizacja 1 spotkania

poinformowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania wsparcia za
pośrendictwem LGD, kultywowanie tradycji regionalnych poprzez organizację konkursu
6 500,00 zł
kulinarnego, którego inspiracją będą lokalne tradycje kulinarne. Budowa pozytywnego
wizerunku LGD i obszaru realizacji LSR.

Poinformowanie potencjalnych beneficjentów o głównych założeniach LSR, promocja
PROW 2014-2020. Dotarcie z informacją do grup defaworyzowanych. Wzrost liczby osób
znających główne założenia LSR.
W ramach konkursu "korowód kolędowy" zostanie przeprowadzony konkurs kultywujący
tradycje kolędnicze z terenu LGD Ziemi Mińskiej. W ramach konkursu wystapią grupy
4 500,00 zł kolędnicze z powiatu mińskiego. 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 . Budowa pozytywnego
wizerunku LGD i obszaru realizacji LSR.

2020

2.

Poinformowanie potencjalnych
wnioskodawców i środowisk
lokalnych o LSR, jej głównych
celach, zasadach i kryteriach
przyznawania dofinansowania oraz
operacjach priorytetowych
gwarantujących osiąganie celów
.grudzień 2020
korowód kolędowy
LSR. Budowanie pozytywnego
wizerunku LGD oraz obszaru LSRT
wśrd mieszkańców poprzez
informowanie o możliwosci
pozyskania dofinansowań oraz o
korzyściach pośrednich płynących z
realizacji założeń LSR.

baner informacyjny,
NGO, KGW, grupy
ogłoszenia w siedzibach
defaworyzowane, wszyscy instytucji publicznych
zorganizowanie 1 konkursu,
mieszkańcy obszaru LGD (urzędy gmin, GOK, GOPS,
PUP), skierowane także do
grup defaworyzowanych

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
2 000,00 zł 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. 3 szkoleń w których weźmie
udział ok 60 osób
Podsumowanie zakończonych naborów, przedstawienie stanu realizacji LSR, podpisanych
2 000,00 zł umów, zakończonych projektóww, zebranie opinii na temat trafności celów LSR,
przeprowadzenie wywiadów ze społecznością lokalną
15 000,00 zł

1.

2.

Poinformowanie potencjalnych konkurs kulinarny
wnioskodawców i środowisk
lokalnych o LSR, jej głównych
celach, zasadach i kryteriach
przyznawania dofinansowania oraz
operacjach priorytetowych
gwarantujących osiąganie celów
LSR. Budowanie pozytywnego
wizerunku LGD oraz obszaru LSRT
wśrd mieszkańców poprzez
informowanie o możliwosci
.grudzień 2021
korowód kolędowy
pozyskania dofinansowań oraz o
korzyściach pośrednich płynących z
realizacji założeń LSR.

NGO, KGW, grupy
strona internetowa LGD oraz
defaworyzowane, wszyscy strony internetowe gmin
zorganizowanie 1 konkursu,
mieszkańcy obszaru LGD członkowskich

Poinformowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania wsparcia za
pośrendictwem LGD, kultywowanie tradycji regionalnych poprzez organizację konkursu
6 000,00 zł
kulinarnego, którego inspiracją będą lokalne tradycje kulinarne. Budowa pozytywnego
wizerunku LGD i obszaru realizacji LSR.

Poinformowanie potencjalnych beneficjentów o głównych założeniach LSR, promocja
PROW 2014-2020. Dotarcie z informacją do grup defaworyzowanych. Wzrost liczby osób
znających główne założenia LSR.
W ramach konkursu "korowód kolędowy" zostanie przeprowadzony konkurs kultywujący
tradycje kolędnicze z terenu LGD Ziemi Mińskiej. W ramach konkursu wystapią grupy
4 500,00 zł kolędnicze z powiatu mińskiego. 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 . Budowa pozytywnego
wizerunku LGD i obszaru realizacji LSR.

2021

maj-czerwiec
2021

ogłoszenia w siedzibach
NGO, KGW, grupy
instytucji publicznych
defaworyzowane, wszyscy (urzędy gmin, GOK, GOPS), zorganizowanie 1 konkursu,
mieszkańcy obszaru LGD skierowane także do grup
defaworyzowanych, strona
internetowa LGD

2021
4.

5.

Poinformowanie potencjalnych
wnioskodawców i środowisk
lokalnych o LSR, jej głównych
czerwiec celach, zasadach i kryteriach
wrzesień 2021
przyznawania dofinansowania.
Budowanie pozytywnego wizerunku
LGD oraz obszaru LSRr wśród
mieszkańców
styczeń grudzień 2021

Informacja zwrotna na temat
efektów wdrażania LSR

udział w imprezach
kulturalno rozrywkowych
na terenie gmin
członkowskich LGD

Monitorowanie realizacji
założeń i celów LSR

wszyscy potencjalni
wnioskodawcy, w
szczególności
przedsiębiorcy, rolnicy,
NGO, mieszkańcy oraz
grupy defaworyzowane
beneficjenci środków
uzyskanych za
pośrednictwem LSR

informacja na stronach
internetowych, udział w
imprezie kulturalnorozrywkowej, doradztwo
bezpośrednie

ankiety w wersji
elektronicznej i paierowej

udział w imprezach na terenie 3
gmin członkowskich

wzrost liczby osób którzy nabędą wiedzę o możliwości uzyskania dofinansowania w
0,00 zł szczególności wśród grup defaworyzowanych poprzez promocję działań lgd na imprezach
gminnych

rozesłanie ankiet do min 50 %
wnioskodawców zrealizowancyh
operacji

0,00 zł zwrot ankiet na poziomie min. 30 %, stworzenie zestawienia
10 500,00 zł

2.

styczeń grudzień 2022

Informacja zwrotna na temat
efektów wdrażania LSR

udział w imprezach
kulturalno rozrywkowych
na terenie gmin
członkowskich LGD

Monitorowanie realizacji
założeń i celów LSR

EWALUACJA EX-POST
Uzyskanie informacji na temat
Konsultacje społeczne nt.
czerwiec - aktualności i adekwatności celów aktualności i trafności
grudzień 2022 LSR. Badania czy potrzebne są obecnych celów LSR oraz
zmiany w LSR. ( ewaluacja ex post) ocena dotychczasowego
wdrażania LSR.

wszyscy potencjalni
wnioskodawcy, w
szczególności
przedsiębiorcy, rolnicy,
NGO, mieszkańcy oraz
grupy defaworyzowane
beneficjenci środków
uzyskanych za
pośrednictwem LSR

informacja na stronach
internetowych, udział w
imprezie kulturalnorozrywkowej, doradztwo
bezpośrednie

ankiety w wersji
elektronicznej i paierowej

Organy LGD, mieszkańcy
spotkania konsultacyjne,
obszaru LSR oraz
ankiety, RAPORT
beneficjenci byli i
EWALUACYJNY
potencjalni

udział w imprezach na terenie 3
gmin członkowskich

wzrost liczby osób którzy nabędą wiedzę o możliwości uzyskania dofinansowania w
0,00 zł szczególności wśród grup defaworyzowanych poprzez promocję działań lgd na imprezach
gminnych

rozesłanie ankiet do min 50 %
wnioskodawców zrealizowancyh
operacji

0,00 zł zwrot ankiet na poziomie min. 30 %, stworzenie zestawienia

ok. 10 spotkań, ok 100 ankiet, 1
raport ewaluacyjny,

8 000,00 zł Uzyskanie opinii społeczności lokalnej o realizacji LSR, podsumowanie jej realizacji.

3.
suma roku 2022
suma ze wszystkich lat
kwota przeznaczona na plan
komunikacji

8 000,00 zł
200 000,00 zł
200 000,00 zł

2022

1.

Poinformowanie potencjalnych
wnioskodawców i środowisk
lokalnych o LSR, jej głównych
czerwiec celach, zasadach i kryteriach
wrzesień 2022
przyznawania dofinansowania.
Budowanie pozytywnego wizerunku
LGD oraz obszaru LSRr wśród
mieszkańców

