
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 

 
Termin 

Cel 

komunikacji 

Nazwa działania 

komunikacyjnego 

Adresaci działania 

komunikacyjnego 

(grupy docelowe) 

Środki przekazu Wskaźniki 

Planowany/ 

prognozowany 

budżet 

Planowane efekty 

działań 

komunikacyjnych 

2018 

Realizacja 

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 

 

Grupa defaworyzowana: 

 

- osoby do 35 r.ż.; 

- osoby z 

wykształceniem 

gimnazjalnym i 

niższym 

- kobiety 

- osoby z 

niepełnosprawnością. 

 

- strona internetowa 

LGD, 

- informacje w 

PUP, MOPS, 

PCPR, Caritas, 

świetlicach 

- portale 

społecznościowe 

- biuletyn 

informacyjny 

- Biuro LGD 

- informacja w 

siedzibach 

członków LGD, 

placówkach 

ochrony zdrowia, 

parafiach, sklepach 

  

 

- liczba informacji 

zamieszczonych na 

www- 12 szt. 

 

 

- liczba informacji 

zamieszczonych na 

portalach 

społecznościowych- 

12 szt. 

 

 

- liczba 

przygotowanych 

biuletynów 

informacyjnych- 1 

rocznie 

 

- liczba 

zorganizowanych 

spotkań- 1 rocznie 

 

- liczba ankiet 

wypełnionych przez 

uczestników 

spotkań- 15 szt. 

 

- liczba odwiedzin 

na stronie 

internetowej- 500 

odsłon  

500,00 -min. 240 osób 

poinformowanych o 

LSR po przeczytaniu 

artykułów na stronie 

LGD 

 

-min. 300 osób 

poinformowanych o 

LSR po przeczytaniu 

artykułów na 

portalach 

społecznościowych 

 

-min. 100 osób 

poinformowanych o 

LSR po przeczytaniu 

przygotowanych 

biuletynów 

informacyjnych 

 

-min. 15 osób 

biorących udział w 

spotkaniu 

 

-min. 500 osób 

poinformowanych o 

LSR po odwiedzeniu 

strony internetowej 
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I półrocze 

2018 

 

 

 

Informacja o 

naborach 

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców, 

beneficjentów na 

temat  

szczegółowych 

warunków 

naborów i 

możliwości 

skorzystania ze 

środków 

dotacyjnych 

Spotkania 

informacyjne nt. 

zasad naboru 

wniosków 

- strona internetowa 

LGD, 

- informacje w 

PUP, MOPS, 

PCPR, Caritas, 

świetlicach 

- portale 

społecznościowe 

- Biuro LGD- 

spotkania 

bezpośrednie 

- informacja w 

siedzibach 

członków LGD, 

placówkach 

ochrony zdrowia, 

parafiach, sklepach 

  

 

- liczba informacji 

zamieszczonych na 

www- 1 szt. 

 

- liczba informacji 

zamieszczonych na 

portalach 

społecznościowych- 

1 szt. 

 

- liczba 

zorganizowanych 

spotkań- 1 szt. 

 

- liczba ankiet 

wypełnionych przez 

uczestników 

spotkań- 15 szt. 

 

- liczba odwiedzin 

na stronie 

internetowej- 100 

odsłon 

2500,00 -min. 20 osób 

poinformowanych  o 

naborach po 

przeczytaniu artykułu 

na stronie 

internetowej 

 

-min.50 osób 

poinformowanych o 

naborach po 

przeczytaniu 

artykułów na portalu 

społecznościowym 

 

-min. 15 osób 

biorących udział w 

spotkaniu 

 

-min. 40 osób 

poinformowanych o 

naborach po 

odwiedzeniu strony 

internetowej LGD 

 

2018 

Realizacja  

w sposób 

ciągły 

Doradztwo dla 

wnioskodawców 

 

Wsparcie 

potencjalnych 

wnioskodawców 

i beneficjentów w 

procesie 

pozyskania 

grantów 

Poradnictwo, 

wsparcie doradcze, 

spotkania 

bezpośrednie 

- strona internetowa 

LGD, 

- informacje w 

PUP, MOPS, 

PCPR, Caritas, 

świetlicach 

- portale 

społecznościowe 

- Biuro LGD- 

spotkania 

bezpośrednie 

- informacja w 

siedzibach 

członków LGD, 

-Liczba 

udzielonych porad- 

20  szt. 

 

-Liczba 

wypełnionych 

ankiet przez osoby 

korzystające z 

porad- 20 szt. 

0,00 -min. 20 osób 

otrzymujących 

wsparcie doradcze  
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placówkach 

ochrony zdrowia, 

parafiach, sklepach 

I półrocze 

2018 

 

Informacja o 

szkoleniach dla 

wnioskodawców 

 

Poinformowanie 

o szkoleniach  i 

rozpoczęcie 

naborów na 

szkolenia 

Szkolenia dla 

wnioskodawców 

- informacja na 

portalu LGD i JST 

- ogłoszenia na 

portalach 

społecznościowych;  

- informacje w 

PUP, MOPS, 

PCPR, Caritas, 

świetlicach 

- informacja w 

siedzibach 

członków LGD, 

placówkach 

ochrony zdrowia, 

parafiach, sklepach 

  

 

 

 

- Liczba 

zorganizowanych 

szkoleń dla 

wnioskodawców- 1 

szt. 

 

-Liczba osób 

uczestniczących w 

szkoleniach- 8 osób 

 

- Liczba 

wypełnionych 

ankiet- 8 szt. 

500,00 zł -min. 8 osób 

biorących udział w 

szkoleniu dla 

wnioskodawców 

 

-min. 8 osób 

poinformowanych o 

szczegółowych 

zasadach naborów 

 

-min. 8 ankiet 

wypełnionych przez  

biorących udział w 

szkoleniu dla 

wnioskodawców   

2018 

Realizacja  

w sposób 

ciągły 

Informacja 

zwrotna 

 

Pozyskanie 

informacji 

zwrotnej 

dotyczącej oceny 

jakości pomocy 

świadczonej 

przez LGD pod 

kątem 

przeprowadzenia 

ew. korekt w tym 

zakresie, np. 

dodatkowego 

przeszkolenia 

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców 

dot. jakości pomocy 

świadczonej przez 

LGD na etapie 

przygotowania 

wniosków 

aplikacyjnych o 

wsparcie 

projektowanych 

działań 

- ankieta  

- analizy 

dokumentów 

- wywiady 

bezpośrednie 

Liczba 

wypełnionych 

ankiet- 38 szt. 

0,00 zł -min. 38 informacji 

zwrotnych 

dotyczących jakości 

świadczonej pomocy 

na etapie 

przygotowania 

wniosków 

aplikacyjnych 
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osób 

udzielających 

pomocy, 

doskonalenia 

umiejętności 

komunikacyjnych 

2018 

Realizacja  

w sposób 

ciągły 

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 

Stoisko promocyjne 

w trakcie trwania 

imprezy miejskiej 

 -konsultacje 

bezpośrednie 

- materiały 

promocyjne 

 

 

  

- liczba odbytych 

konsultacji 

bezpośrednich- 20 

szt. 

 

- liczba 

dystrybuowanych 

materiałów 

promocyjnych- 100 

szt. 

 

2000,00 zł -min. 20 osób , 

którym udzielono 

konsultacji 

bezpośrednich 

 

-min. 100 osób 

odwiedzających 

stoisko 


