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Nazwa działania 

komunikacyjnego

Narzędzia komunikacji  

wraz z opisem
Miejsce realizacji * Grupa docelowa

Czy grupa 

docelowa 

jest grupą  

defaworyzo

waną 

[tak/nie/m.

in.]

Termin realizacji 

[godzina, dzień, 

miesiąc ]

Planowa

na liczba 

uczestni

ków/odb

iorców

Planowany 

budżet 

zadania

Planowane efekty 

działania 

kamunikacyjnego

Planowane do osiągniecia wskaźniki 

realizacji działania komunikacyjnego

(planowane ceny jednostkowe)

Dokumenty 

potwierdzające realizację 

zadania

1

Kampania 

informacyjna o 

głównych założeń LSR 

na lata 2014-2020

Informacja na temat 

głównych założeń LSR na 

lata 2014-2020  na 

stronie internetowej 

LGD, na tablicy ogłoszeń 

LGD oraz gmin i w innych 

instytucjach 

samorządowych obszaru 

, ulotki, komunikaty do 

lokalnych mediów, 

spotkania informacyjne, 

doradztwo indywidualne

obszar LGD MDiG, biuro 

LGD - Myślenice, ul. 

Słowackiego 28

Mieszkańcy, osoby 

fizyczne, organizacje 

pozarządowe, 

przedsiębiorcy, jednostki 

samorządu 

terytorialnego, grupy de 

faworyzowane, 

potencjalni beneficjenci

m.in.

VI-XII 2016 

spotkanie 

informacyjne w 

biurze LGD w 

Myślenicach godz. 

17.00 - 23.08.2016, 

14.09.2016, 

29.09.2016r.

Dodatkowe 

spotkania:

20.09.2016r. w 

biurze w 

Sułkowicach, godz. 

17.00;

w biurze w 

Myślenicach - 

04.10.2016r., godz. 

17.00

2 000

6000, zł

Poinformowanie 

społeczności lokalnej 

o rozpoczęciu  

realizacji LSR oraz 

działalności LGD

Wzrost wiedzy grup 

docelowych 

na temat założeń LSR i 

jej realizacji

Zwiększenie 

zainteresowania 

mieszkańców 

działalnością LGD

• 2 artykuły na stronach 

internetowych (LGD, gmin),

(koszt opracowania artykułu - 2 x 

250 =   500 zł)

• 2 artykuły w gazetkach lokalnych,

(kost zamieszczenia art. w prasie 

lok. 2 x 1250 = 2500 , zł)

•  Zorganizowanie 5 spotkań 

informacyjno-konsultacyjnych

(zakup poczęstunku, wydruk  mat. 

szkol. łącznie 120 x 5-  600  zł) 

(wynagrodzenie trenera łącznie 480 

x5- 2400 , zł)

• rozdanych 500 broszur 

 informacyjnych

• mailing z baz danych własnych 

LGD,

licznik odwiedzin strony 

internetowej, listy 

obecności, wydruki e-

maili wysłanych z 

informacją o kampanii 

informacyjnej, wydruki ze 

stron internetowych, 

wizytówka, ulotka na 

temat kampanii dot. 

głównych założeń LSR lub  

notaki służbowe z 

przekazanych informacji,

karty doradztwa 

indywidualnego
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Kampania 

informacyjna nt. zasad 

oceniania i wyboru 

operacji przez LGD

Informacja o głównych 

celach LSR, zasadach 

przyznawania 

dofinansowania oraz 

typach operacji, które 

będą miały największe 

szanse wsparcia z 

budżetu LSR. Informacja 

na

 tablicy ogłoszeń, 

prowadzone doradztwo 

indywidualne, emaile 

wysyłane do wszystkich 

zainteresowanych, 

spotkanie informacyjne 

(szkolenie)

obszar LGD MDiG,

biuro LGD - Myślenice, 

ul. Słowackiego 28

Mieszkańcy, osoby 

fizyczne, organizacje 

pozarządowe, 

przedsiębiorcy, jednostki 

samorządu 

terytorialnego, grupy de 

faworyzowane, 

potencjalni beneficjenci

m.in.

VI - XII 2016

szkolenie -

 22. XI.2016, 

07.XII.2016, 

15.XII.2016, godz. 

15.00 w 

Myślenicach (biuro 

LGD) 

Dodatkowo 

szkolenie w biurze 

w Sułkowicach, 

29.XI.2016r. godz. 

15.00

2 000 6 000,00 zł

• Wzrost 

zainteresowania 

mieszkańców 

działaniami Leader, 

przejawiający się 

konkretyzowaniem 

pomysłów na projekty

• W ramach każdego z 

naborów zawarta 

będzie co najmniej 1 

umowa z 

beneficjentem.

• Dotarcie do co 

najmniej 500 osób z 

informacjami o LSR na 

lata 2014-2020

• 2 artykuły na stronach 

internetowych (LGD, gmin), 

• 2 artykuły w gazetkach lokalnych,

• Zorganizowanie 4 spotkań 

informacyjno-konsultacyjnych 

(przeciętnie 15 osób na spotkaniu, 

badanie ankietowe po spotkaniu) – 

spotkania przed I naborem

(koszt poczęstunku i przygotowania 

mater. szkoleniowych 15x19x4= 

1140,zł)

(koszt trenera 4x 600= 2400,zł)

(opracowanie i wydruk wizytówek-

1000 szt łącznie 210, zł)

• rozdanych 500 broszur 

informacyjnych

(zdjęcia, opracowanie i wydruk - 

łącznie 850, zł)

• Rozwieszenie 500 plakatów

(opracowanie, wydruk i 

rozwieszenie po obszarze w trzech 

etapach łącznie  1400, zł)

• Przyjęcie ok 200 osób w biurze 

LGD

j.w. 

Plakat

3

Kampania promocyjna 

na temat działalności 

LGD

Przeprowadzie konkursu 

literackiego dla dzieci i 

młodzieży z obszaru LGD 

obszar LGD MDiG,

biuro LGD - Myślenice, 

ul. Słowackiego 28

dzieci, młodzież, 

mieszkańcy
m.in.

ogłoszenie 

konkursu

 IX 2016

100 1 000,00 zł   

Poprzed dzieci i 

młodzież dotarcie do 

wiekszej liczby 

mieszkańców, którzy 

zainteresuja się 

działaniami LGD

• artykuł na stronie internetowej o 

ogłoszanym o konkursie

• rozesłanie informacji do szkół i 

instytucji

• plakaty

wydruki emaili,

wydruki ze stron 

interrnetowych,

plakat, artykuł w prasie 

lokalnej


