HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNKIKACJI
ROK 2021
STOWARZYSZENIE PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO
09.04.2021

Lp

Nazwa działania
komunikacyjnego

1.

Narzędzia
komunikacji wraz z
opisem

Miejsce realizacji

Warsztaty
wypełniania
dokumenatcji
konkursowej

Sala konferencyjna lub
Biuro LGD w Hotelu
Perła Południa w Rytrze
lub
Centurm Produktu
Turystycznego i
Kulturowego Pereł
Beskidu Sądeckiego
"Pogranicze wczoraj i
dziś" w Piwnicznej Zdrój

Grupa docelowa

Nawojowa - Urząd
Gminy Nawojowa,
Łabowa- Urząd Gminy
Łabowa, Krynica Zdrój Urząd Miejski, Muszyna Punkty konsultacyjne
Urząd Miasta i Gminy,
w gminach LGD
Piwniczna Zdrój Centrum Produktu
Turystycznego Pereł
Beskidu Sądeckiego,
Rytro - Biuro LGD

2.

3.

Spotkanie

Spotkania

Sala konferencyjna lub
Biuro LGD w Hotelu
Perła Południa w Rytrze
lub
Centurm Produktu
Turystycznego i
Kulturowego Pereł
Beskidu Sądeckiego
"Pogranicze wczoraj i
dziś" w Piwnicznej Zdrój

Potencjalni

Czy grupa
docelowa jest
grupą
defaworyzow
aną *tak/nie+

Termin realizacji (godzina, dzieo, miesiąc)

Planowana
liczba
uczestników/
odbiorców

5

Planowany
budżet zadania

Planowane efekty
działania
kamunikacyjnego

bezkosztowo

miedzy innymi

02.02.2021 r. godz. 09.00-10.30

miedzy innymi

Nawojowa 07.06.2021 r. godz. 8.00-9.00;
Łabowa 07.06.2021 r. godz. 09.30-10.30; KrynicaZdrój 07.06.2021 r. godz. 11.00-12.00; Rytro
08.06.2021 r. godz. 08.00-09.00; Piwniczna Zdrój
08.06.2021 r. godz. 9.30-10.30, Muszyna
08.06.2021 r. godz. 11.00-12.00;

30

bezkosztowo

miedzy innymi

01.02.2021 r.godz. 16.00 - 17.00

5

bezkosztowo

Planowane do osiągniecia
wskaźniki realizacji
Dokumenty potwierdzające
działania
realizację zadania
komunikacyjnego

Liczba warsztatów - 1

print screen informacji na
stronach LGD, gmin i FB,
listy obecności uczestników
warsztatów,wydruk e-maili
potwierdzających organizację
warsztatów, dokumentacja
fotograficzna

print screen informacji na
stronach LGD, gmin i FB,
listy obecności uczestników
Liczba zorganizowanych
spotkao,wydruk e-maili
punktów konsultacyjnych - potwierdzających organizację
6.
spotkao , dokumentacja
fotograficzna, wydruk e-maili
z bazy danych z Kart
doradztwa.

liczba spotkao - 1

Poinformowanie
potencjalnych
wnioskodawców oraz
beneficjentów

print screen informacji na
stronach LGD, gmin i FB,
lista obecności uczestników
spotkania

Sala konferencyjna lub
Biuro LGD w Hotelu
Perła Południa w Rytrze
Szkolenie dla
lub
Wnioskodawców Centurm Produktu
poczęstunek-woda
Turystycznego i
mineralna,paluszki,
Kulturowego Pereł
ciastka (1x 50,00 zł.)
Beskidu Sądeckiego
"Pogranicze wczoraj i
dziś" w Piwnicznej Zdrój

4.

Spotkania
konsultacyjnodoradcze

Konsultacje wniosków

6.

Doradztwo w biurze:
proste i złożone

8.

9.

10.

11.

02.02.2021r. godz. 11.00 - 13.00

5

50,00 zł

Potencjalni
wnioskodawcy i
beneficjenci

5.

7.

miedzy innymi

Biuro LGD

Biuro LGD

Rytro - Plac obok Hotelu
Perła Południa, Bieg
Wierchami

Piwniczna Zdrój Stadion Dni Piwnicznej
Prezentacje podczas
imprez na obszarze
LGD. Zakup związany z
Krynica Zdrój - Festiwal
prezentacją
im. Jana Kiepury
produktów
(Krynica-Zdrój Deptak
regionalnych i
rękodzieła ludowego
(5x200,00 zł.)
Nawojowa Agropromocja 2021
(Nawojowa - Zespół
Szkół
Ponagimnazjalnych

Łabowa - Łabowska
Jesieo (Łabowa Estrada w Parku
Łabowej)

miedzy innymi

styczeo-grudzieo 2021 r.

Biuro LGD

styczeo - grudzieo 2021r.
w godz. pracy biura od9.00 - 14.00 (pn-pt)

miedzy innymi

miedzy innymi

miedzy innymi

miedzy innymi

miedzy innymi

19.06.2021 r. godz. 10.00 - 12.00

24.07.2021 r. godz. 13.00 - 15.00

20.08.2021r. godz. 11.00 - 13.00

04.09.2021r godz. 11.00 - 13.00

18.09.2021r godz. 13.00 - 15.00

5

10

100

100

100

100

100

bezkosztowo

bezkosztowo

200,00 zł
(1x200,00)

200,00 zł
(1x200,00)

200,00 zł
(1x200,00)

200,00 zł
(1x200,00)

200,00 zł
(1x200,00)

Poinformowanie
potencjalnych
wnioskodawców oraz
beneficjentów
projektów o wsparciu i
przygotowaniu
realizacji i rozliczeniu
projektów

Liczba szkoleo - 1,

print screen informacji na
stronach LGD, gmin i FB,
lista obecności uczestników
szkolenia,wydruk e-maili
potwierdzających organizację
szkolenia, wydruk
prezentacji, dokumentacja
fotograficzna, wydruk e-maili
z bazy danych z Kart
doradztwa, ankieta, FV

liczba konsultacji - 5

Oświadczenie wnioskodawcy
o konsultacji wniosku
podpisane przez pracownika
LGD

Liczba
podmiotów,
którym udzielono
doradztwa prostego lub
złożonego - 10

Karta udzielonego doradztwa

Liczba wydarzeo - 1

plakat, dokumentacja
fotograficzna, notatka
służbowa, print screen
zamieszonej inforamcji na
stronie LGD i FB, FV,
rachunek

Liczba wydarzeo - 1

plakat, dokumentacja
fotograficzna, notatka
służbowa, print screen
zamieszonej inforamcji na
stronie LGD i FB, FV,
rachunek

Liczba wydarzeo - 1

plakat, dokumentacja
fotograficzna, notatka
służbowa, print screen
zamieszonej inforamcji na
stronie LGD i FB, FV,
rachunek

Liczba wydarzeo - 1

plakat, dokumentacja
fotograficzna, notatka
służbowa, print screen
zamieszonej inforamcji na
stronie LGD i FB, FV,
rachunek

Liczba wydarzeo - 1

plakat, dokumentacja
fotograficzna, notatka
służbowa, print screen
zamieszonej inforamcji na
stronie LGD i FB, FV,
rachunek

Print screen artykułów
zamieszczonych na stronie
internetowej LGD

12.

Informacje
na oficjalnej stronie
internetowej LGD

Obszar LGD

miedzy innymi

styczeo-grudzieo 2021 r.

200

bezkosztowo

Liczba stron internetowych
LGD-1

13.

Informacje
na stronach
internetowych gmin z
obszaru LGD oraz ich
jednostek (GOK)

Obszar LGD

miedzy innymi

styczeo-grudzieo 2021 r.

300

bezkosztowo

Print screen artykułów
Liczba stron internetowych
zamieszczonych na stronach
gmin-6, Liczba stron
internetowych gmin oraz ich
internetowych GOK-1
jednostek (GOK)

Rozsyłanie informacji
pocztą elektroniczną

Obszar LGD

styczeo-grudzieo 2021 r.

50

bezkosztowo

Komunikaty do
mediów lokalnych i
ew. ogłoszenia w
prasie lokalnej

Obszar LGD

Potencjalni
wnioskodawcy oraz inne
instytucje pośredniczące
w dystrybucji informacji miedzy innymi
do grup
defaworyzwanych,
mieszkaocy obszaru,
przedsiebiorcy,
samorządy gospodarcze. miedzy innymi

styczeo-grudzieo 2021 r.

1

16.

Ogłoszenia i artykuły
na portalach
społecznościowych

Obszar LGD

miedzy innymi

styczeo-grudzieo 2021 r.

17.

Ulotka

Obszar LGD

miedzy innymi

18.

Newsletter

Obszar LGD

miedzy innymi

14.

15.

Kampania
aktywizująca i
motywująca do
realizacji swoich
pomysów w ramach
LSR

09.04.2021

Poinformowanie
potencjalnych
wnioskodawców, w
tym z grup
defaworyzowanych o
możliwym wsparciu.

Liczba e-maili - 10

wydruk e-maili z wysłaniem
informacji

600,00 zł

Liczba ogłoszeo - 1

faktura, kopia artykułu

400

bezkosztowo

Liczba stron internetowych
FB-1

Print screen artykułów
zamieszczonych na stronie
internetowej FB

styczeo-grudzieo 2021 r.

400

200,00 zł

Liczba wydrukowanych
ulotek - 400

faktura, ulotka

styczeo-grudzieo 2021 r.

20

bezkosztowo

Liczba wysłanych maili - 15

treśd newslletera

