Harmonogram realizacji planu komunikacji
Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” 2014-2020
w roku 2018
Lp.

Działanie

1

Informowanie opinii publicznej o
Programach dostępnych w ramach LSR

2

Aktywizacja społeczeństwa w ubieganiu się o
wsparcie z FE w ramach LSR.
Przekazywanie potencjalnym beneficjentom i
beneficjentom szczegółowych informacji
dotyczących warunków i zasad udzielania
pomocy

3

Wsparcie beneficjentów w realizacji
projektów – spotkania grupowe i doradztwo
indywidualne

4

Informacja na temat projektów
współfinansowanych z FE w ramach LSR
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Prezentowanie efektów wdrażania LSR
okresu 2014-2020.
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Wskaźniki, efekty, koszty działań zaplanowanych w harmonogramie realizacji planu komunikacji
Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” 2014-2020
w roku 2018
Lp.

1

2

Działanie

Informowanie opinii publicznej o Programach
dostępnych w ramach LSR

Aktywizacja społeczeństwa w ubieganiu się o wsparcie z
FE w ramach LSR. Przekazywanie potencjalnym
beneficjentom i beneficjentom szczegółowych informacji
dotyczących warunków i zasad udzielania pomocy

Wskaźniki

Efekty

Budżet

za pomocą strony
internetowej
www.lgd.mazurskiem
orze.pl:
- w roku 2018 1000
osób odwiedzi stronę
internetową

W roku 2018 1000
osób przeczyta
informacje na temat
dofinansowania w
LSR

80h x 40,00zł =
3.200,00zł
(umowa zlecenie)

1. spotkania
grupowe:

Co najmniej 60
mieszkańców
zdobędzie wiedzę
na temat warunków
uzyskania
dofinansowania,
oraz na temat
obowiązujących
dokumentów

Catering: 60 x
10,00zł =
600,00zł

- zostaną
zorganizowane 2
spotkania (po jednym
w powiecie) zostanie
przeprowadzonych na
tych spotkaniach 6

Koszty delegacji
prowadzących
spotkania, średnio
43km w jedną
stronę. 86km x

godzin doradztwa i
informacji.
- 60 mieszkańców
obszaru uczestniczyć
będzie w spotkaniach
informacyjnych.

2. doradztwo
indywidualne w
Biurze LGD:
- planuje się udzielić
doradztwa
indywidualnego 20
osobom/podmiotom
przez 20 godzin
(średnio 1h)

(wnioski o
dofinansowanie,
wniosek o płatność,
kryteria oceny
LGD, terminy).
20% korzystających
z doradztwa złoży
wnioski o
dofinansowanie.

0,8358zł = 71,88
x 2 = 143,76zł
Razem: 743,76zł

20 osób zdobędzie
wiedzę na temat
dofinansowania w
LSR, stosowanych
dokumentów. 20%
odbiorców
doradztwa złoży
wnioski o
dofinansowanie.

20h x 30,00zł
(średnia) =
600,00zł
(pracownicy
Biura LGD)

20 osób zdobędzie
wiedzę i
umiejętności na
temat zasad
rozliczania i
realizacji projektu,
dokonania
uzupełnień i
podpisze umowy
dofinansowania.

24h x 30,00zł
(średnia) =
720,00zł
(pracownicy
Biura LGD)

400 osób przeczyta
informację na temat
rozstrzygniętych
naborów

20h x 40,00zł =
800,00zł (umowa
zlecenie)

400 osób przeczyta
informację na temat

Ujęto w pkt. 4

1. spotkania
grupowe:
- zorganizowane
zostanie 1 spotkanie
(w siedzibie LGD)
podczas którego
udzielone zostaną 4
godziny doradztwa
grupowego – dla 20
osób
3

Wsparcie beneficjentów w realizacji

2. doradztwo
indywidualne:
- udzielonych
zostanie 20 godzin
doradztwa
indywidualnego dla
beneficjentów
wybranych do
dofinansowania
(uzupełnienia
dokumentacji, budżet,
rozliczanie)

4

Informacja na temat projektów współfinansowanych z
FE w ramach LSR

Informacja po
naborach wniosków
na stronie
internetowej:
- 1000 osób odwiedzi
stronę internetową

5

Prezentowanie efektów wdrażania LSR okresu 2014-

Informacja po
naborach wniosków

2020.

na stronie
internetowej:
- 2000 osób odwiedzi
stronę internetową

rozstrzygniętych
naborów i operacji
wybranych do
dofinansowania

KOSZTY RAZEM poz. 1 - 5

6

Komunikacja wewnętrzna.

6.063,76
Comiesięczne
posiedzenia Zarządu
(min. 12 razy) z
udziałem
pracowników – 14
osób
Organizacja Walnych
Zebrań Członków i
prezentowanie
informacji i
dokumentów (min. 1
raz) – 124 osoby

7

Monitoring i ocena.

Minimum jedno
spotkanie zespołu
monitorującego (do
końca września 2018
r.)
Warsztat ewaluacyjny
z wdrażania LSR –
jeden raz z udziałem
15-20 osób

Zespołowe
analizowanie
postępów
wdrażania LSR i
działania Biura.
Konstruowanie
wniosków i ich
wdrażanie.
124 członków
stowarzyszenia
otrzymuje bieżącą
informację na temat
wdrażania LSR.

Opracowanie
informacji zespołu i
przekazanie do
zarządu i członków
stowarzyszenia oraz
mieszkańców.
Opracowanie
raportu z warsztatu
ewaluacyjnego i
przekazanie
informacji do
mieszkańców.

Obsługa w
ramach bieżącego
funkcjonowania –
wynagrodzenia
pracowników,
diety zarządu,
catering na WZC

Obsługa w
ramach bieżącego
funkcjonowania –
wynagrodzenia
pracowników.
Spotkanie
wyjazdowe w
ramach warsztatu
ewaluacyjnego –
5.000,00
(zakwaterowanie i
wyżywienie) +
1.000,00zł –
wynagrodzenie
moderatora
zewnętrznego.
Razem: 6.000,00

KOSZTY RAZEM poz. 1 - 7

Orzysz, 30.11.2017 r.

12.063,76

