
 
 

Termin 
Cel 
komunikacji 

Nazwa działania 
komunikacyjneg
o 

Adresaci działania 
komunikacyjnego 
(grupy docelowe) 

Środki 
przekazu 

Wskaźniki 
Planowany/ 
prognozowan
y budżet 

Planowane efekty 
działań 
komunikacyjnych 

2019 
Realizacj
a w 
sposób 
ciągły 

Promocja LSR 
Poinformowanie 
potencjalnych 
wnioskodawców
, beneficjentów 
o LSR, jej celach, 
zasadach 
przyznawania 
dofinansowania, 
typach operacji, 
które będą 
miały 
największe 
szanse wsparcia 
z budżetu LSR, 
procedurach 
oceny i wyboru 
operacji 

Seria spotkań 
informacyjnych o 
głównych 
założeniach LSR 
2014-2020 
 

Potencjalni 
wnioskodawcy/realizatorz
y: 
- osoby prawne; 
- osoby fizyczne 
prowadzące działalność 
gospodarczą; 
- osoby fizyczne 
prowadzące działalność 
oświatową na podstawie 
odrębnych przepisów; 
- inne podmioty 
(podmioty, które nie 
posiadają osobowości 
prawnej (choć z mocy 
ustawy  Prawo o 
stowarzyszeniach 
mają zdolność prawną) 
 
Potencjalni beneficjenci:  
Grupa defaworyzowana: 
- osoby do 35 r.ż.; 
- osoby z wykształceniem 
gimnazjalnym i niższym; 
- kobiety; 
- osoby z 
niepełnosprawnością 
 

- strona 
internetowa 
LGD / Biuro LGD 

- liczba informacji 
zamieszczonych na 
www- 12 szt. 
 
- liczba odwiedzin 
na stronie 
internetowej – 100   

800,00 zł (1 
spotkanie) 

min. 100 osób 
poinformowanych o LSR 
po przeczytaniu artykułów 
na stronie LGD 
 
 
-min. 100 osób 
poinformowanych o LSR 
po odwiedzeniu strony 
internetowej 
 
Weryfikacja na podstawie 
licznika odwiedzin strony 

- portale 
społecznościow
e 
 

- liczba informacji 
zamieszczonych na 
portalach 
społecznościowych
- 12 szt. 
 

min. 100 osób 
poinformowanych o LSR 
po przeczytaniu artykułów 
na portalach 
społecznościowych 
 
Weryfikacja na podstawie 
licznika odwiedzin strony 
(polubienia/udostępnieni
a)  

biuletyn 
informacyjny 

- liczba 
przygotowanych 
biuletynów 
informacyjnych- 1 
rocznie 
 

min. 100 osób 
poinformowanych o LSR 
po przeczytaniu 
przygotowanych 
biuletynów 
informacyjnych 
 
weryfikacja na podstawie 
mailingu (ilość adresatów 
e-maili)  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdolno%C5%9B%C4%87_prawna


 
 

- informacja w 
siedzibach 
członków LGD, 
placówkach 
ochrony 
zdrowia, 
parafiach, 
sklepach / 
informacje w 
PUP, MOPS, 
PCPR, Caritas, 
świetlicach 
 
 
 

 
 
 

 

-spotkania 
informacyjne 

liczba 
zorganizowanych 
spotkań- 1 
 
liczba ankiet 
wypełnionych 
przez uczestników 
spotkań- 15 szt. 
 
 
 

min. 15 osób biorących 
udział w spotkaniu 
 
 
 
Wskaźnik mierzony na 
podstawie listy obecności 
oraz wypełnionych ankiet  

2019 
Realizacj
a w 
sposób 
ciągły 

Informacja o 
naborach 
Poinformowanie 
potencjalnych 
wnioskodawców
, beneficjentów 
na temat  
szczegółowych 

Informacje nt. 
zasad naboru 
wniosków 

Potencjalni 
wnioskodawcy/realizatorz
y: 
- osoby prawne; 
- osoby fizyczne 
prowadzące działalność 
gospodarczą; 
 

- strona 
internetowa 
LGD / Biuro LGD 

- liczba informacji 
zamieszczonych na 
www - 1 szt. 
 
 
 

bezkosztowo min. 100 osób 
poinformowanych o 
naborach po odwiedzeniu 
strony internetowej LGD 
 
Weryfikacja na podstawie 
licznika odwiedzin strony 
 



 
 

warunków 
naborów i 
możliwości 
skorzystania ze 
środków 
dotacyjnych 

 
- osoby fizyczne 
prowadzące działalność 
oświatową na podstawie 
odrębnych przepisów; 
- inne podmioty 
(podmioty, które nie 
posiadają osobowości 
prawnej (choć z mocy 
ustawy  Prawo o 
stowarzyszeniach 
mają zdolność prawną) 
 
Potencjalni beneficjenci:  
Grupa defaworyzowana: 
- osoby do 35 r.ż.; 
- osoby z wykształceniem 
gimnazjalnym i niższym; 
- kobiety; 
- osoby z 
niepełnosprawnością 
 
 
 

- portale 
społecznościow
e 
 

- liczba informacji 
zamieszczonych na 
portalach 
społecznościowych
- 1 szt. 
 

min.50 osób 
poinformowanych o 
naborach po przeczytaniu 
artykułów na portalu 
społecznościowym 
 
Weryfikacja na podstawie 
licznika odwiedzin strony 
(polubienia/udostępnieni
a) 

2019 
Realizacj
a w 
sposób 
ciągły 

Doradztwo dla 
wnioskodawcó
w 
 
Wsparcie 
potencjalnych 
wnioskodawców 
i beneficjentów 
w procesie 
pozyskania 
grantów 

Poradnictwo, 
wsparcie doradcze, 
spotkania 
bezpośrednie 

Potencjalni 
wnioskodawcy/realizatorz
y: 
- osoby prawne; 
- osoby fizyczne 
prowadzące działalność 
gospodarczą; 
- osoby fizyczne 
prowadzące działalność 
oświatową na podstawie 
odrębnych przepisów; 
- inne podmioty 
(podmioty, które nie 

Biuro LGD 
 

- 20 osób  bezkosztowo -min. 20 osób 
otrzymujących wsparcie 
doradcze 
 
 
Wskaźnik mierzony na 
podstawie wypełnionych 
kart doradztwa 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdolno%C5%9B%C4%87_prawna


 
 

posiadają osobowości 
prawnej (choć z mocy 
ustawy  Prawo o 
stowarzyszeniach 
mają zdolność prawną) 
 
Potencjalni beneficjenci:  
Grupa defaworyzowana: 
- osoby do 35 r.ż.; 
- osoby z wykształceniem 
gimnazjalnym i niższym; 
- kobiety; 
- osoby z 
niepełnosprawnością 
 
 

2019 
Realizacj
a w 
sposób 
ciągły 

Informacja o 
szkoleniach dla 
wnioskodawcó
w 
 
Poinformowanie 
o szkoleniach  i 
rozpoczęcie 
naborów na 
szkolenia 

Szkolenia dla 
wnioskodawców 

Potencjalni 
wnioskodawcy/realizatorz
y: 
- osoby prawne; 
- osoby fizyczne 
prowadzące działalność 
gospodarczą; 
- osoby fizyczne 
prowadzące działalność 
oświatową na podstawie 
odrębnych przepisów; 
- inne podmioty 
(podmioty, które nie 
posiadają osobowości 
prawnej (choć z mocy 
ustawy  Prawo o 
stowarzyszeniach 
mają zdolność prawną) 
 
Potencjalni beneficjenci:  
Grupa defaworyzowana: 

-spotkania 
informacyjne 

- liczba 
zorganizowanych 
spotkań- 1 szt. 
 
- liczba ankiet 
wypełnionych 
przez uczestników 
spotkań- 15 szt. 
 

800,00 zł (1 
spotkanie) 

min. 15 osób biorących 
udział w spotkaniu 
 
 
 
Wskaźnik mierzony na 
podstawie listy obecności 
oraz wypełnionych ankiet 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdolno%C5%9B%C4%87_prawna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdolno%C5%9B%C4%87_prawna


 
 

- osoby do 35 r.ż.; 
- osoby z wykształceniem 
gimnazjalnym i niższym; 
- kobiety; 
- osoby z 
niepełnosprawnością 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I kwartał 
2019 
 

Informacja 
zwrotna 
 
Pozyskanie 
informacji 
zwrotnej 
dotyczącej 
oceny jakości 
pomocy 
świadczonej 
przez LGD pod 
kątem 
przeprowadzeni
a ew. korekt w 
tym zakresie, 
np. 
dodatkowego 
przeszkolenia 
osób 
udzielających 
pomocy, 
doskonalenia 

Badanie satysfakcji 
wnioskodawców 
dot. jakości 
pomocy 
świadczonej przez 
LGD na etapie 
przygotowania 
wniosków 
aplikacyjnych o 
wsparcie 
projektowanych 
działań 

Mieszkańcy objęci LSR  - ankieta  
- analizy 
dokumentów 

Liczba 
wypełnionych 
ankiet- 38 szt. 

bezkosztowo -min. 40 informacji 
zwrotnych dotyczących 
jakości świadczonej 
pomocy na etapie 
przygotowania wniosków 
aplikacyjnych 
 
Wskaźnik mierzony na 
podstawie ankiet oraz 
analizy ankiet w postaci 
raportu 



 
 

umiejętności 
komunikacyjnyc
h 

I kwartał 
2019 
 

Promocja 
działań 
wdrażanych w 
ramach  LSR 
Informacja  o 
rezultatach 
wdrażania LSR 
na lata 2016- 
2023, w tym o 
stopniu 
osiągania celów 
i wskaźników, 
wyniki 
bieżącego 
monitoringu i 
działań 
ewaluacyjnych 

- spotkanie 
podsumowujące  

Mieszkańcy objęci LSR  Ilość spotkań – 
1  

  100 osób biorących udział 
w spotkaniu 
Wskaźnik mierzony na 
podstawie listy obecności   

 

 

 

 

  

 

 

  


