Raport z realizacja Planu Komunikacji w I półroczu 2016 r.
Plan komunikacji wspiera realizację celów określonych w LSR. Celem ogólnym planu
komunikacji jest zbudowanie spójnego i pozytywnego wizerunku LGD „Jagiellońska
Przystań”. Cel ogólny działań informacyjno-promocyjnych jest realizowany poprzez wszystkie
gminy tworzące LGD.

Działania komunikacyjne zrealizowane w I półroczu 2016 r. :
1. Imprezy lokalne:
a. „Dzień Dziecka” 05.06.2016r. Stadion MOSIR w Parczewie
W niedzielę 05.06.2016 r. odbył się festyn kulturalno, sportowo-rekreacyjny z okazji „Dnia
Dziecka” na stadionie MOSIR w Parczewie. Głównymi organizatorami części sportoworekreacyjnej na festynie byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, i Parczewska Grupa Rowerowa.
Współorganizatorem była m.in. Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”
w Parczewie.
W imprezie wzięło udział ok. 800 osób, w tym ok. 50% stanowiły dzieci. Prowadzący
poinformował osoby uczestniczące w festynie o współorganizacji imprezy przez LGD
„Jagiellońska Przystań” oraz o realizacji przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2016-2022.
W punkcie informacyjnym szczegółowych informacji udzielono ok. 150 osobom w tym ok. 100
os. do 18 roku życia. Przekazywane wiadomości dotyczyły realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
jak również dotacji w ramach środków PROW na lata 2014-2020.
b. „Bieg Pokoleń” 12.06.2016 r. Bobrówka przy Ostrowie Lubelskim
Spotkanie upamiętniające 72 rocznicę pobytu i walk 27 WDP AK w ramach akcji „Burza” na
Lubelszczyźnie odbyło się 12.06.2016 r. w byłej leśniczówce „Gościniec” – parking przy
Bobrówce. Organizatorami imprezy byli:
 Stowarzyszenia LGD „Jagiellońska Przystań”;
 Gmina Ostrów Lubelski;
 Lasy Państwowe;
 Gmina Uścimów;
 Patronat honorowy – Lubelski Urząd Wojewódzki.
W imprezie wzięło udział ok. 400 osób, w tym ok. 150 os. stanowiły osoby ze środowisk
kombatanckich – osoby starsze.
Prowadzący imprezę poinformował osoby uczestniczące w spotkaniu o Lokalnej Strategii
Rozwoju realizowanej przez LGD „Jagiellońska Przystań”. Szczegółowych informacji
udzielono przy stoisku Stowarzyszenia ok. 80 osobom, w tym 50 os. powyżej 60 roku życia.

2. Artykuły w prasie lokalnej
a. Artykuł w gazecie „Wspólnota Parczewska” nr 23 (430) 7-13.06.2016r
We wtorek 7 czerwca we Wspólnocie Parczewskiej ukazał się artykuł dotyczący działalności
Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” w Parczewie. Informacje zawarte
w artykule dotyczyły podsumowania poprzedniej perspektywy PROW 2007-2013, a także
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Wspomniano o budżecie LSR oraz o możliwości
dofinansowania w ramach środków PROW 2014-2020.
Gazeta ukazała się w nakładzie 2 270 egzemplarzy. Zwrot stanowił 20%, można więc założyć,
że poinformowanych o LSR zostało 1 816 osób.
b. Artykuł w gazecie „Słowo Podlasia” nr 26 (1893) 28.06-4.07.2016r
We wtorek 28 czerwca w Słowie Podlasia ukazał się artykuł na temat realizacji założeń Lokalnej
Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Jagiellońska Przystań”. Znalazły się tam
informacje dotyczące możliwości wnioskowania o środki w nowej perspektywie PROW na lata
2014-2020. Opisane zostały obszary wsparcia. Wspomniano również o idei funkcjonowania
Stowarzyszenia LGD oraz jego składzie. Podsumowano środki rozdysponowane w poprzedniej
perspektywie 2007-2013.
Gazeta ukazała się w nakładzie 20 500 egzemplarzy (powiat bialski 9577, łosicki 2 722,
parczewski 3 045oraz radzyński 5156).
3. Liczba wydanych ulotek: 250 szt.
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