
PLAN KOMUNIKACJI NA 2016 r. DLA OBSZARU LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR ŁĄCZNIE Z MIASTAMI POWYŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW 

CEL KOMUNIKACJI 
NAZWA DZIAŁANIA 

KOMUNIKACYJNEGO 
DZIAŁANIE 

TERMIN  
ADRESACI DZIAŁANIA 
KOMUNIKACYJNEGO 
(GRUPY DOCELOWE) 

ŚRODKI PRZEKAZU 

Kampanie informacyjne na temat LGD, obszaru 
LGD (łącznie z miastami pow. 20 tys. 
mieszkańców) i zakresu działania każdego roku 

Kampanie 
informacyjne 

I połowa 2016  Potencjalni 
wnioskodawcy 

 mieszkańcy obszaru 
LGD, łącznie z 
miastami powyżej 20 
tys. mieszkańców 

 wpisy na stronach www oraz na portalach społecznościowych 

 publikacje w mediach lokalnych 

Nabycie wiedzy o LSR, jej głównych celach, 
zasadach przyznawania dofinansowania oraz 
typach operacji, które będą miały największe 
szanse wsparcia z budżetu LSR 

Spotkania 
konsultacyjno – 
szkoleniowe w 
gminach partnerskich 
LGD 

 I polowa 2016  
 

 Potencjalni 
wnioskodawcy 

 mieszkańcy obszaru 
LGD, łącznie z 
miastami powyżej 20 
tys. mieszkańców 

 zaproszenia i plakaty dystrybuowane w miejscowościach LGD 

 zapowiedzi spotkań na stronach Internetowych i portalach 
społecznościowych 

 zapowiedzi spotkań w lokalnych mediach 

 prezentacja, 

 drukowane materiały informacyjne, 

Nabycie wiedzy o warunkach pomocy, zasadach 
oceny i wyboru operacji dotyczących naborów 
wniosków, terminach ogłoszonych naborów, 
puli środków przeznaczonych na 
dofinansowanie operacji oraz dokumentach 
niezbędnych w procesie aplikowania 

Spotkania 
konsultacyjno – 
szkoleniowe w 
gminach partnerskich 
LGD 
 
Doradztwo 
indywidualne 

 II polowa 2016  
 

 Potencjalni 
wnioskodawcy 
 

 zaproszenia i plakaty dystrybuowane w miejscowościach LGD 

 zapowiedzi spotkań na stronach Internetowych i portalach 
społecznościowych 

 zapowiedzi spotkań w lokalnych mediach 

 prezentacja, 

 drukowane materiały informacyjne, 

Nabycie wiedzy oraz inspiracja dobrymi 
praktykami realizacji planowanych 
przedsięwzięć 

Szkolenia , spotkania 
grup roboczych ds. 
projektów 
grantowych i 
projektów  
współpracy 
 

II polowa 2016  
 

 Potencjalni 
wnioskodawcy 
 

 zaproszenia i plakaty dystrybuowane w miejscowościach LGD 

 zapowiedzi spotkań na stronach Internetowych i portalach 
społecznościowych 

 zapowiedzi spotkań w lokalnych mediach 

 prezentacja, 

 drukowane materiały informacyjne, 

Poinformowanie potencjalnych beneficjentów 
o wynikach przeprowadzonych naborów 

Opublikowanie 
wyników naboru w 
Internecie 
Przesłanie wyników 
naborów do 
beneficjentów pocztą 
(e-mail i tardycyjną) 

II polowa 2016  
 

 Potencjalni 
wnioskodawcy 

 komunikat dotyczący wyników zamieszczony na stronie www 
LGD 

 informacja przesłana pocztą e-mail i tradycyjną 

Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny jakości 
pomocy świadczonej przez LGD pod kątem 
przeprowadzenia ewentualnych korekt w tym 
zakresie 

Realizacja badań 
monitorujących 

I połowa 2017  Potencjalni 
wnioskodawcy 

 mieszkańcy obszaru 
LGD, łącznie z 
miastami powyżej 20 

 ankieta monitorująca 



tys. mieszkańców 

 
Tabela: Wskaźniki komunikacji 2014-2020(23) 
 

CEL  
Zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat LSR, przygotowanie beneficjentów do korzystania ze środków dostępnych za pośrednictwem LGD oraz wzmocnienie partycypacji społecznej. 

Obszar / Działanie 

Wskaźnik produktu 
Wskaźnik rezultatu 

Nazwa 
Jednostka 

miary  

Wartość na 
koniec 2023 

r. 

Źródło 
danych/sposób 

pomiaru 
Nazwa 

Jednostka 
miary  

Wartość na 
koniec 2023 

r. 

Źródło danych/sposób 
pomiaru 

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe 
dla członków i organów LGD nt. założeń 
LSR oraz szczegółowych zasad 
udzielania dofinansowania, oceny i 
wyboru oraz harmonogramu wdrażania 
LSR 

Liczba spotkań 
informacyjno-
konsultacyjnych LGD z 
członkami LGD 

szt. 6 
Dokumentacja 
własna/listy 
obecności 

 
Liczba osób, 
które uzyskały 
wiedzę  

 
 
osoba 

 
 
138 

Dokumentacja 
własna/listy 
obecności/ankiety 

Kampania informacyjna na temat LGD, 
obszaru LGD (łącznie z miastami pow. 
20 tys. mieszkańców) i zakresu działania 
każdego roku 

Liczba kampanii 
informacyjnych na temat 
LGD, obszaru LGD (łącznie 
z miastami pow. 20 tys. 
mieszkańców) i zakresu 
działania każdego roku 

szt. 3 

Dokumentacja 
własna/artykuły, 
print-screeny stron, 
plakaty, ulotki, 
prezentacje, zdjęcia 
itp.. 

Liczba osób, do 
których 
potencjalnie 
dotrze 
informacja 

 
 
osoba 

 
 
25 000 

Dokumentacja 
własna/Nakład gazet, 
liczba odsłon na 
stronach, zasięg danego 
narzędzia itd… 

Kampania informacyjna dot. głównych 
założeń LSR na lata 2014-2020 

Liczba kampanii 
informacyjnych dot. 
głównych założeń LSR na 
lata 2014-2020 

szt. 3 

Dokumentacja 
własna/artykuły, 
print-screeny stron, 
plakaty, ulotki, 
prezentacje, zdjęcia 
itp… 

Liczba osób, do 
których 
potencjalnie 
dotrze 
informacja 

 
 
osoba 

 
 
25 000 

Dokumentacja 
własna/Nakład gazet, 
liczba odsłon na 
stronach, zasięg danego 
narzędzia itd… 

Kampania informacyjna dotycząca 
możliwości otrzymania wsparcia z 
budżetu LSR (o terminach i zakresach 
ogłaszanych konkursów, spotkaniach i 
szkoleniach, doradztwie dot. danego 
zakresu) 

Liczba kampanii 
informacyjnych dot. 
możliwości otrzymania 
wsparcia z budżetu LSR(o 
terminach i zakresach 
ogłaszanych konkursów, 
spotkaniach i szkoleniach, 
doradztwie dot. danego 
zakresu) 

szt. 3 

Dokumentacja 
własna/artykuły, 
print-screeny stron, 
plakaty, ulotki, 
prezentacje, zdjęcia 
itp... 

Liczba osób, do 
których 
potencjalnie 
dotrze 
informacja 

 
 
osoba 

 
 
25 000 

Dokumentacja 
własna/Nakład gazet, 
liczba odsłon na 
stronach, zasięg danego 
narzędzia itd… 

Spotkania konsultacyjno-szkoleniowe o 
warunkach pomocy, zasadach oceny i 
wyboru operacji dotyczących naborów 
wniosków w ramach Przedsięwzięć 

Liczba spotkań 
konsultacyjno-
szkoleniowych 

szt. 29 
Dokumentacja 
własna / listy 
obecności 

Liczba osób, 
które zostaną 
nabędą wiedzę w 
danym zakresie  

 
 
osoba 

 
580 

Dokumentacja 
własna/listy 
obecności/ankiety 



Szkolenia dla beneficjentów  Liczba szkoleń szt. 29 
Dokumentacja 
własna / listy 
obecności 

Liczba osób, 
które nabędą 
wiedzę 

 
 
osoba 

 
580 

Dokumentacja 
własna/listy 
obecności/ankiety 

Praca grup roboczych do spraw 
projektów grantowych i projektów 
współpracy– przedstawicieli lokalnej 
społeczności 

Liczba spotkań grup 
roboczych 

szt. 24 

Dokumentacja 
własna / listy 
obecności, protokoły 
z grup 

Liczba osób, 
które wypracują 
wspólne pomysły 

 
osoba 

 
240 

Dokumentacja 
własna/listy 
obecności/ankiety 

Konsultacje indywidualne dla 
beneficjentów 

Liczba konsultacji LGD z 
beneficjentami, także z 
mieszkańcami miast pow. 
20 tys. mieszkańców, na 
temat środków innych niż 
PROW 2014-2020 

szt. 450 
Dokumentacja 
własna / listy 
obecności 

Liczba 
osób/podmiotów 
które złożą 
wnioski 

osoba/po
dmiot 

 
450 

Dokumentacja 
własna/rejestry 
doradztwa/rejestry 
złożonych wniosków 

Publikacje w prasie lokalnej Liczba publikacji szt. 6 
Dokumentacja 
własna/artykuły 

Liczba osób, do 
których 
potencjalnie 
dotrze 
informacja 

 
 
osoba 

 
 
25 000 

Dokumentacja 
własna/Nakład gazet, 
liczba odsłon na 
stronach, zasięg danego 
narzędzia itd… 

Publikacje artykułów na stronie 
internetowej LGD Liczba artykułów szt. 100 

Dokumentacja 
własna/dostęp 
trwały na stronie 

Liczba osób, do 
których 
potencjalnie 
dotrze 
informacja 

 
 
osoba 

 
 
150 000 

Dokumentacja 
własna/Nakład gazet, 
liczba odsłon na 
stronach, zasięg danego 
narzędzia itd… 

Kampanie promocyjne na portalach 
społecznościowych 

Liczba kampanii 
promocyjnych 

szt. 9 
Dokumentacja 
własna 

Liczba osób, do 
których 
potencjalnie 
dotrze 
informacja 

 
 
osoba 

 
 
13,500 

Dokumentacja 
własna/Nakład gazet, 
liczba odsłon na 
stronach, zasięg danego 
narzędzia itd… 

Działania informacyjne na 
społecznościowym profilu LGD  

Liczba postów na prof. 
społ. LGD 

szt. 100 
Dokumentacja 
własna 

Liczba osób, do 
których 
potencjalnie 
dotrze 
informacja 

 
 
osoba 

 
 
150 000 

Dokumentacja 
własna/Nakład gazet, 
liczba odsłon na 
stronach, zasięg danego 
narzędzia itd… 

Badanie opinii dotyczącej 
prowadzonych działań informacyjnych 

Liczba przeprowadzonych 
badań 

szt. 5 
Dokumentacja 
własna 

Liczba 
uzyskanych 
opinii 

osoba 1120 
Dokumentacja 
własna/ankiety 

Badanie opinii dotyczącej spotkań 
szkoleniowo - konsultacyjnych 

Liczba przeprowadzonych 
badań 

szt. 5 
Dokumentacja 
własna 

Liczba 
uzyskanych 
opinii 

osoba 580 
Dokumentacja 
własna/ankiety 

Badanie opinii dotyczącej szkoleń Liczba przeprowadzonych 
badań 

szt. 5 
Dokumentacja 
własna 

Liczba 
uzyskanych 
opinii 

osoba 300 
Dokumentacja 
własna/ankiety 



Badanie opinii dotyczącej grup 
roboczych 

Liczba przeprowadzonych 
badań 

szt. 5 
Dokumentacja 
własna 

Liczba 
uzyskanych 
opinii 

osoba 240 
Dokumentacja 
własna/ankiety 

Badanie opinii dotyczącej 
funkcjonowania LGD i realizacji jego 
zadań związanych z wdrażaniem LSR 

Liczba przeprowadzonych 
badań 

szt. 1 
Dokumentacja 
własna 

Liczba 
uzyskanych 
opinii 

osoba 80 
Dokumentacja 
własna/ankiety 

Badanie opinii dotyczącej doradztwa 
LGD prowadzonego dla mieszkańców 
miast pow. 20 tys. mieszkańców 

Liczba przeprowadzonych 
badań 

szt. 1 
Dokumentacja 
własna 

Liczba 
uzyskanych 
opinii 

osoba 40 
Dokumentacja 
własna/ankiety 

Badanie dot. stopnia realizacji operacji 
w ramach środków otrzymanych z 
budżetu LSR oraz problemach 
napotkanych przy realizacji operacji 

Liczba przeprowadzonych 
badań 

szt. 1 
Dokumentacja 
własna 

Liczba 
uzyskanych 
opinii 

 
 
osoba 

 
 

40 
Dokumentacja 
własna/ankiety 

 


