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HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI  

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” NA ROK 2016 

 

Termin Nazwa działania 
komunikacyjnego 

Cele komunikacji Adresaci działań 
komunikacyjnych 

Środki przekazu Wskaźniki Efekty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRZECI 
 
 
 

KWARTAŁ 
 
 
 

2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kampania 
informacyjno-
promocyjna  
dotycząca głównych 
założeń LSR 
 

- Nabycie informacji przez 
potencjalnych 
wnioskodawców o zasadach i 
kryteriach udzielania 
wsparcia z budżetu LSR, 
- Budowanie pozytywnego 
wizerunku LSR wśród 
mieszkańców obszaru 
poprzez informowanie ich o 
możliwościach 
dofinansowania oraz o już 
zrealizowanych w ramach 
strategii projektach i 
bezpośrednich korzyściach 
wynikających z ich realizacji,  
- Zwiększenie zaangażowania 
mieszkańców w działalność 
LGD, 
- Zwiększenie poziomu 
świadomości i wiedzy 
mieszkańców na temat 
korzyści z członkostwa w Unii 
Europejskiej dla gmin 
obszaru LGD, uzyskiwanych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszyscy mieszkańcy 
obszaru LGD 

- artykuły w 
prasie lokalnej 

- liczba artykułów w prasie 
lokalnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liczba osób 
poinformowanych o 
zasadach realizacji 
LSR i udzielania 
wsparcia - 6 000 

- ogłoszenia w 
siedzibach 
instytucji 
publicznych 

- liczba ogłoszeń na tablicach 
w instytucjach publicznych 
 
 

- artykuły na 
stronach 
internetowych 
oraz portalach 
społ. 

- liczba ogłoszeń na stronach 
www i portalach społ.; 
- liczba wejść na stronę 
internetową 

biuletyn LGD 
  

liczba wydań biuletynu LGD  

spoty w lokalnej 
telewizji 

liczba spotów w lokalnej 
telewizji 

ulotki 
  

liczba wydrukowanych i 
przekazanych ulotek 

plakaty 
 

liczba wydrukowanych i 
wywieszonych plakatów 

 
spotkania 
 

 
liczba spotkań 

konferencja liczba uczestników konferencji 
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dzięki napływowi Funduszy 
Europejskich. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III / IV 
 
 

KWARTAŁ 
 
 
 

2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
Organizacja 
seminariów na temat 
zasad aplikowania 
oraz oceny i wyboru 
operacji przez LGD, 
 
Wsparcie doradcze w 
biurze LGD nt. zasad 
aplikowania oraz 
oceny i wyboru 
operacji przez LGD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nabycie informacji przez 
potencjalnych 
wnioskodawców o zasadach i 
kryteriach udzielania 
wsparcia z budżetu LSR, 
- Informowanie i wsparcie 
beneficjentów w zakresie 
pozyskiwania środków w 
ramach LSR oraz w procesie 
realizacji projektów przez 
profesjonalną informację         
i pomoc w rozliczaniu 
projektów,  
- Wzmocnienie pozytywnego 
wizerunku LGD jako obszaru 
efektywnie wykorzystującego 
szanse stwarzane przez 
członkostwo Polski w Unii 
Europejskiej, 
- Zwiększenie zaangażowania 
mieszkańców w działalność 
LGD, 
- Zwiększenie poziomu 
świadomości i wiedzy 
mieszkańców na temat 
korzyści z członkostwa w Unii 
Europejskiej dla gmin 
obszaru LGD, uzyskiwanych 
dzięki napływowi Funduszy 
Europejskich. 

- Przedsiębiorcy 
 
- Rolnicy 
 
- Grupy 
defaworyzowane 
 
- Organizacje 
społeczne 
 
- Grupy nieformalne 
 
- Podmioty sektora 
publicznego 
 
- Osoby fizyczne 
 
- Kościoły i związki 
wyznaniowe. 

 

seminaria 
 
 

liczba zorganizowanych 
seminariów 

 

Liczba osób 
przeszkolonych – 60, 
 
Liczba 
osób/podmiotów, 
które skorzystały z 
doradztwa 
świadczonego w 
biurze LGD - 20 
 

prezentacje 
 

liczba prezentacji 
 

materiały 
szkoleniowe 
 

liczba przekazanych 
materiałów  

 
wsparcie 
doradcze w 
biurze LGD 

liczba udzielonych usług 
doradczych 

biuletyn LGD liczba wydań biuletynu LGD 

eventy i imprezy 
promocyjne 

liczba eventów i imprez 
promocyjnych 
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IV 
 
 

KWARTAŁ 
 
 
 

2016 

Badanie satysfakcji 
wnioskodawców LGD 
w zakresie jakości 
pomocy świadczonej 
na etapie 
przygotowania 
wniosków o 
przyznanie pomocy 
 

- Zwiększenie poziomu 
informacji o efektach 
zrealizowanych przez 
beneficjentów projektów, 
- Uzyskanie informacji 
zwrotnej nt. oceny jakości 
pomocy świadczonej przez 
LGD w kolejnych konkursach 
. 
 

- Przedsiębiorcy 
 
- Rolnicy 
 
- Grupy 
defaworyzowane 
 
- Organizacje 
społeczne 
 
- Grupy nieformalne 
 
- Podmioty sektora 
publicznego 
 
- Osoby fizyczne 
 
- Kościoły i związki 
wyznaniowe. 

 

ankiety rozesłane 
do 
wnioskodawców 
w formie 
elektronicznej lub 
przekazane 
osobiście 

liczba ankiet rozesłanych do 
wnioskodawców - 60 

 

Liczba uzyskanych 
pozytywnych 
informacji zwrotnych 
- 50 

 


