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20.03.2017 r. został ogłoszony nabór 3/2017 na przedsięwzięcie 1.1.2 „Infrastruktura turystyczna, re-

kreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD”.

Termin składania wniosku obowiązuje od dnia 4 kwietnia 2017 roku do dnia 18 kwietnia 2017 roku. In-

tensywność wsparcia została ustalona na poziomie 70% dla osób prowadzących działalność gospodar-

czą oraz 100% dla pozostałych. Kwota o jaką można się starać to od 50 000 do 300 000 zł. Natomiast 

alokacja na to przedsięwzięcie została podzielona, nabór ten odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy 

odbędzie się w wyżej wymienionym terminie, kwota alokacji w pierwszym etapie wynosi 475 000,00 zł. 

Plan Komunikacji 
W roku 2016 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania zrealizowała poniż-

szy Plan komunikacji, pod planem komunikacji fotorelacja z poszczególnych wydarzeń

L.p. Metody komunikacji
Harmonogram Planu Komunikacji 

2016 Osiągany wskaźnik
II kwartał III kwartał IV kwartał

1.
Ogłoszenia na tablicach informacyj-

nych w siedzibach instytucji uży-
teczności publicznej

28 – 28
Liczba instytucji 

w których umiesz-
czono ogłoszenia

2.
Ogłoszenia na tablicach informacyj-

nych 
w sołectwach obszaru LGD

175 – –
Liczba sołectw, 

w których umiesz-
czono ogłoszenie

3.
Artykuły na stronie internetowej 

LGD
750 1050 1400

Liczba wejść na 
stronę internetową 

z artykułem

4.
Artykuły na stronach internetowych 

urzędów gmin z linkiem do www 
LGD

7 14 28
Liczba zamieszczo-

nych artykułów

5
Artykuły na profilu LGD na portalu 

społecznościowym
75 150 300

Liczba osób, które 
zobaczyły artykuł

6.
Wysyłka bezadresowa do gospo-
darstw domowych i podmiotów z 

obszaru LGD.
1 – –

Liczba kampanii 
wysyłkowych

7.

Spotkanie informacyjne dla poten-
cjalnych beneficjentów (grupy do-

celowej) konkursu 
w każdej gminie LGD

– – 150
Liczba osób, która 

wzięła udział w spo-
tkaniach

8.
Ulotka informacyjna dystrybuowana 

na obszarze LGD
– – 4000

Liczba rozdyspono-
wanych ulotek

9.
Bezpłatny biuletyn LGD

w wersji papierowej i elektronicznej
– 1 –

Liczba wydanych 
numerów biuletynu

10.
Kontakt poprzez profil LGD na porta-

lu społecznościowym
5 20 50 Liczba osób

11.
Kontakt poprzez rozmowę telefo-

niczną.
35 40 20 Liczba osób

12.
Spotkanie dla grup defaworyzowa-

nych określonych w LSR
– – 1 Liczba spotkań
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L.p. Metody komunikacji
Harmonogram Planu Komunikacji 

2016 Osiągany wskaźnik
II kwartał III kwartał IV kwartał

13. Ogłoszenia parafialne 34 – – Liczba parafii

14.
Spotkanie informacyjne otwarte na 

obszarze LGD
1 – – Liczba spotkań

Fotorelacja z działań w ramach Planu Komunikacji
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