
Raport z realizacja Planu Komunikacji w I półroczu 2018 r.  

Plan komunikacji wspiera realizację celów określonych w LSR. Celem ogólnym planu 

komunikacji jest zbudowanie spójnego i pozytywnego wizerunku LGD „Jagiellońska 

Przystań”.  

Działania komunikacyjne zrealizowane w I półroczu 2018 r. :  

1. Artykuły w prasie lokalnej 

 

a. Artykuł w gazecie „Wspólnota Parczewska”  nr 11 (522) 13-19.03.2018 r  

 

13 marca we Wspólnocie Parczewskiej ukazał się artykuł dotyczący działalności Lokalnej 

Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” w Parczewie. Informacje zawarte  

w artykule dotyczyły realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Wspomniano o budżecie LSR oraz 

o możliwości dofinansowania w ramach środków PROW 2014-2020. 

 

Gazeta ukazała się w nakładzie ponad 2 000 egzemplarzy. Zwrot stanowił 20%, można więc 

założyć, że poinformowanych o LSR zostało 1 600 osób. 

 

b. Artykuł w gazecie „Słowo Podlasia”  nr 10 (1981) 6.03-12.03.2018 r. 

 

3 marca 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.  

 

Gazeta ukazała się w nakładzie ok. 20 000 egzemplarzy (powiat bialski 9500, łosicki 2 000, 

parczewski 3 000 oraz radzyński 5 500).  

 

2. Liczba ogłoszeń na tablicach w instytucjach publicznych 

 

W 5 instytucjach publicznych na tablicach informacyjnych udostępniono informacje o 

możliwości dofinansowania ze środków LGD: 

 Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Siemieniu 

 Powiatowa Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Parczewie 

 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu 

 

3. Liczba ogłoszeń na stronach www i portalach społecznościowych 

Na stronach www i portalach społecznościowych udostępniono informacje o możliwości 

dofinansowania ze środków LGD: 

 24wspolnota.pl 

 facebook.com/Gmina-Parczew 

 www.jablon.pl 

http://www.jablon.pl/


 www.parczew.com 

 parczew.praca.gov.pl 

 www.gmina-podedworze.pl 

 

4. Liczba wejść na stronę internetową LGD 

 

W okresie 1.01-30.06.2018 r. liczba odwiedzin strony internetowej www.lgdparczew.pl wyniosła 

24 568. 

 

5. Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami 

 

W okresie 31.01-7.02.2018 r. pracownicy biura LGD przeprowadzili 6 spotkań informacyjno – 

konsultacyjnych z mieszkańcami w następujących miejscach: 

 Urząd Gminy Dębowa Kłoda 

 Urząd Gminy Podedwórze 

 Urząd Gminy Siemień 

 Urząd Gminy Jabłoń 

 Urząd Gminy Milanów 

 Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim 

 

6. Imprezy lokalne 

 

„Bieg Pokoleń” 14.06.2018 r. Bobrówka przy Ostrowie Lubelskim 

 

Spotkanie upamiętniające 74 rocznicę pobytu i walk 27 WDP AK w ramach akcji „Burza” na 

Lubelszczyźnie odbyło się 14.06.2018 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”. Informacji udzielano także przy stoisku 

Stowarzyszenia. Łącznie poinformowano 100 osób, w tym 50 os. powyżej 60 roku życia. 

 

http://www.parczew.com/
http://www.gmina-podedworze.pl/
http://www.lgdparczew.pl/

