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Harmonogram  

realizacji Planu komunikacji LSR LGR Kaszuby na rok 2016 
 

Formy przekazu Termin realizacji Wskaźniki Realizacji  
(wskaźniki produktu) 

Efekty 
(wskaźniki rezultatu) 

Usługi doradcze, szkoleniowe, edukacyjne w formie indywidualnych 
konsultacji, świadczone przez pracowników Biura. 

X - XII Liczba działań polegających na  
usługach doradczych, 
szkoleniowych, edukacyjnych, 
akcjach informacyjnych i 
działaniach szkoleniowych - 1  

 

Liczba uczestników/odbiorców 
usług doradczych, 
szkoleniowych, edukacyjnych,  
– 15 osób/podmiotów  

 
 

 Rozmowy telefoniczne  VII - XII Liczba działań polegających na 
prowadzeniu rozmów 
telefonicznych - 1 

Liczba osób, z którymi 
przeprowadzono rozmowy 
telefoniczne  
– 60 osób 

 

Strona internetowa www LGR  VII – XII 
Ciągła aktualizacja treści i 

komunikatów 

Liczba działań polegających na 
przekazywaniu treści poprzez 
stronę internetową LGR 
Kaszuby - 1   

Liczba odsłon strony 
internetowej LGR Kaszuby  
- 150  odsłon 

Profil LGR na Facebooku Liczba działań polegających na 
przekazywaniu treści poprzez 
profil społecznościowy LGR 
Kaszuby - 1   

Liczba odsłon profilu LGR na 
portalu społecznościowym 
Facebook  
– 200 odsłon 

Listy mailingowe do poszczególnych grup odbiorców  XI - XII Liczba działań polegających na 
przekazywaniu wiadomości 
mailowych - 1 

Liczba adresatów wiadomości 
mailowych  
– 60 osób/podmiotów 

 



Wystrój siedziby LGR_K oraz najbliższego otoczenia  VII - XII   

Wprowadzenie prezentacji/wystaw pokazujących kaszubską tradycję 
rybacką opisanych w języku polskim i kaszubskim 

Liczba działań polegających na 
prowadzeniu 
prezentacji/wystaw 
pokazujących kaszubską 
tradycję rybacką – 1 

Liczba odbiorców prezentacji 
/wystaw pokazujących 
kaszubską tradycję rybacką  
- 45 osób 

 

Internetowa prezentacja danych o stanie wód na obszarze LGR_K 
sporządzana w oparciu o badania własne we współpracy z Fundacją ,,Ocalić 
Źródło” im. Bł. Salomei  z siedzibą w Kartuzach 

XI- XII Liczba działań polegających na 
prezentacja danych o stanie 
wód na obszarze LGR Kaszuby 
– 1   

Liczba adresatów danych o 
stanie wód na obszarze LGR 
Kaszuby  
– 100 osób/podmiotów 

 
Budżet: 
Działania wskazane w harmonogramie realizacji Planu komunikacji LSR LGR Kaszuby na rok 2016 realizowane będą w ramach bieżącej działalności LGR 
Kaszuby, w ramach zadań wykonywanych przez pracowników Biura LGR Kaszuby realizujących powierzone czynności w związku z wykonywanymi 
obowiązkami służbowymi  i sfinansowane zostaną w ramach kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem LGR Kaszuby (w tym w ramach wynagrodzeń 
pracowników Biura LGR Kaszuby)     
  

 

 

 
  

 
 

 
 

 


