
Lp
Nazwa działanie 

komunikacyjnego

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2023

POGÓRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU

Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji* Grupa docelowa

Czy grupa docelowa jest 

grupą defaworyzowaną? 

(tak/nie)

Termin realizacji (godzina, 

dzień, miesiąc)

Planowana 

liczba 

uczestników/od

biorców

Planowany 

budżet 

zadania

Planowane efekty działania 

komunikacyjnego

Planowane do osiągniecia 

wskaźniki realizacji działania 

komunikacyjnego

Dokumenty potwierdzające 

realizację zadania

1

Informowanie na 

temat warunków i 

sposobów realizacji 

i rozliczania 

projektów

spotkania, szkolenia beneficjenci (projektodawcy) tak 15

doradztwo indywidualne, dyżur w 

siedzibie LGD
Tuchów, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów beneficjenci (projektodawcy) tak styczeń - grudzień 2023

1) gmina Ryglice-Gminna Bblioteka Publiczna w 

Ryglicach, ul. Ks. J. Wyrwy 2, 33-160 Ryglice,  2) 

gmina Tuchów-Dom Kultury ul. Chopina 10, 33-170 

Tuchów,  3) gmina Szerzyny-Gminne Centrum 

Kultury i Czytelinictwa,38-246 Szerzyny 159, 4) gmina 

Rzepiennik Strzyżewski-Gminne Centrum Kultury 

Czytelnictwa i Promocji,  33-163 Rzepiennik Suchy 

200,  5) gmina Gromnik-Gminny Ośrodek 

Kultury,ul.Jana Pawła II 11, 33-180 Gromnik, 

Ryglice-14.03.2023, godz.9.30-

10:00; Tuchów-14.03.2023, 

godz.12.00-12.30; Szerzyny-

15.03.2023, godz.9.30-10.00; 

Rzepiennik Strzyż. - 

15.03.2023, godz.11.00-11.30; 

Gromnik-15.03.2023, 

godz.12.30-13.00;

10 dokumentacja własna LGD

70,00 EUR
podniesienie poziomu wiedzy 

potencjalnych beneficjentów

organizacja 5 spotkań 

szkoleniowych i doradczych

listy obecności na 

spotkaniach/szkoleniach, 

ankiety po 

spotkaniach/szkoleniach, 

należy do 

zadań 

pracownika 

LGD

podniesienie poziomu wiedzy 

potencjalnych beneficjentów

przyjęcie 10 osób w punkcie 

konsultacyjnym w Biurze LGD



Lp
Nazwa działanie 

komunikacyjnego

należy do zadań 

pracownika

dotarcie do co najmniej 25 osób 

z przykładami zrealizowanych 

projektów, podniesienie poziomu 

wiedzy mieszkańców o efektach 

realizacji LSR

organizacja 5-ciu spotkań 

konsultacyjnych (ok. 5 osób na 

każde spotkanie)

listy obecności na 

spotkaniach, ankiety po 

spotkaniach

Planowane efekty działania 

komunikacyjnego

Planowane do osiągniecia 

wskaźniki realizacji działania 

komunikacyjnego

Dokumenty potwierdzające 

realizację zadania

dotarcie do co najmniej 25 osób 

z przykładami zrealizowanych 

projektów, podniesienie poziomu 

wiedzy mieszkańców o efektach 

realizacji LSR

zamieszczenie artykułu na 

stronach internetowych (LGD oraz 

5 gmin)

liczba wyświetleń artykułów, 

printscreeny z 

zamieszczonych artykułów

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2023

POGÓRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU

Narzędzia komunikacji wraz z 

opisem
Miejsce realizacji* Grupa docelowa

Czy grupa docelowa jest 

grupą defaworyzowaną? 

(tak/nie)

Termin realizacji (godzina, 

dzień, miesiąc)

Planowana liczba 

uczestników/odbiorc

ów

Planowany budżet 

zadania

5(na spotkanie)

2

Prezentacja projektów 

realizowanych i 

zrealizowanych

promocja skutecznych działań na 

oficjalnej stronie internetowej 

LGD oraz na stronach gmin 

tworzących obszar LGD

gminy obszaru LGD: Tuchów, Gromnik, 

Ryglice, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski

mieszkańcy obszaru (w 

tym potencjalni 

wnisokodawcy i 

beneficjenci)

tak styczeń-grudzień 2023 25

organizacja spotkań informacyjno-

konsultacyjnych w każdej z gmin 

obszaru LGD

1) gmina Ryglice-Gminna Biblioteka Publiczna 

w Ryglicach, ul. Ks. J. Wyrwy 2, ,33-160 

Ryglice,  2) gmina Tuchów-Dom Kultury ul. 

Chopina 10, 33-170 Tuchów,  3) gmina 

Szerzyny-Gminne Centrum Kultury i 

Czytelinictwa,38-246 Szerzyny 159, 4) gmina 

Rzepiennik Strzyżewski-Gminne Centrum 

Kultury Czytelnictwa i Promocji,  33-163 

Rzepiennik Suchy 200,  5) gmina Gromnik-

Gminny Ośrodek Kultury,ul.Jana Pawła II 11, 

33-180 Gromnik, 

mieszkańcy obszaru (w 

tym potencjalni 

wnisokodawcy i 

beneficjenci)

tak

Ryglice-14.03.2023, 

godz.10.00-10.30; Tuchów-

14.03.2023, godz.12.30-13.00; 

Szerzyny-15.03.2023, 

godz.10.00-10.30; Rzepiennik 

Strzyż. - 15.03.2023, 

godz.11.30-12.00; Gromnik-

15.03.2023, godz.13:00-13.30;

70,00 EUR
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Lp
Nazwa działania 

komunikacyjnego

Narzędzia komunikacji wraz z 

opisem
Miejsce realizacji* Grupa docelowa

Czy grupa 

docelowa jest 

grupą 

defaworyzowa

ną? (tak/nie)

Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc)

Planowana liczba 

uczestników/odbi

orców

Planowany budżet 

zadania

Planowane efekty działania 

komunikacyjnego

Planowane do osiągniecia 

wskaźniki realizacji działania 

komunikacyjnego

Dokumenty potwierdzające realizację 

zadania

informacje na oficjalnej 

stronie internetowej LGD lub 

ogłoszenia na portalach 

społecznościowych (przede 

wszystkim facebook) lub 

wysłanie informacji o każdym 

działaniu do pięciu gmin 

członkowskich (mail)   

gminy obszaru LGD: Tuchów, Gromnik, 

Ryglice, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski;

styczeń-grudzień 2023 (w zależności od 

organizowanych działań);

należy do zadań 

pracownika

zamieszczenie 5 informacji na 

oficjalnej stronie internetowej 

LGD lub 5 ogłoszeń na portalach 

społecznościowych (przede 

wszystkim facebook) lub 

wysłanie 5 informacji (po jednej 

o każdym działaniu) do pięciu 

gmin członkowskich (mail) 

 liczba zamieszczonych artykułów na 

stronie internetowej LGD lub na portalach 

społecznosciowych lub wyslane maile do 

gmin członkowskich; print screeny 

zamieszczonych informacji

1.Warsztaty kreatywne

1. 4.2.2023 r., godz. 10.00-12.00, Gminne 

Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w 

Rzepienniku Strzyżewskim, 33-163 

Rzepiennik Suchy 200

2. Zajęcia twórcze

2. 11.02.2023 r., godz. 10.00-12:00, Gminne 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w 

Szerzynach, 38-246 Szerzyny 159

3. Zajęcia kreatywne

3. 25.03.2023 r., godz. 10:00-12.00; Gminny 

Ośrodek Kultury w Gromniku, ul.Jana Pawła 

II 11, 33-180 Gromnik

4. Warsztaty twórcze

4. 22.04.2023 r. godz. 10:00 -12:00; Dom 

Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 

Tuchów

5. Warsztaty kreatywne

5. 29.04.2023 r., godz. 10.00-12.00; Gminna 

Biblioteka Publiczna w Ryglicach, ul. Ks. J. 

Wyrwy 2, 33-160 Ryglice

liczba przeprowadzonych imprez, 

konkursów, spotkań, warsztatów, 

festiwali; dokumentacja fotograficzna;

 organizacja imprez, 

konkursów, spotkań, 

warsztatów, festiwali

Przeprowadzone 

akcje i wydarzenia 

aktywizujące 

3

mieszkańcy obszaru, w tym 

przedstawiciele grup 

defaworyzowanych wskazanych w 

LSR

tak 50

1 500,00 EUR

co najmniej 50 osób (w tym z grup 

defaworyzowanych) uczestniczących w 

akcjach i wydarzeniach aktywizujących

przeprowadzenie 5 akcji i 

wydarzeń aktywizujących


