
Lp

Nazwa działania 

komunikacyjnego

Narzędzia komunikacji  

wraz z opisem
Miejsce realizacji * Grupa docelowa

Czy grupa 

docelowa 

jest grupą  

defaworyzo

waną 

[tak/nie/m.i

n.]

Termin realizacji 

[godzina, dzień, 

miesiąc ]

Planowa

na liczba 

uczestni

ków/od

biorców

Planowany 

budżet 

zadania

Planowane efekty 

działania 

kamunikacyjnego

Planowane do osiągniecia wskaźniki 

realizacji działania komunikacyjnego

(planowane ceny jednostkowe)

Dokumenty 

potwierdzające 

realizację zadania

1
Informacja na temat 

działalności LGD

Informacja na temat 

głównych założeń LSR na 

lata 2014-2020  na stronie 

internetowej LGD, gminy, 

innych instytucji, na tablicy 

ogłoszeń LGD , broszurki, 

obszar LGD MDiG, biuro 

LGD

Mieszkańcy, osoby 

fizyczne, organizacje 

pozarządowe, 

przedsiębiorcy, jednostki 

samorządu 

terytorialnego, grupy de 

faworyzowane, 

potencjalni beneficjenci

m.in.
I-XII 2018

2 000 17 600,00 zł

Poinformowanie 

społeczności lokalnej 

o realizacji LSR oraz 

działalności LGD

Wzrost wiedzy grup 

docelowych 

na temat założeń LSR i 

jej realizacji

Zwiększenie 

zainteresowania 

mieszkańców 

działalnością LGD

• 4 artykuły na stronach internetowych 

(opracowanie artykułów do publikacji, 

broszur, prezentacji i innych w ramach 

umowy zlecenia - koszt za 1 m-c 2 200 

zł x 8 = 17 600 zł)

• komunikaty na stronach 

internetowych i portalach 

społecznościowych 

• rozdanych 500 broszur

 informacyjnych

• mailing z baz danych własnych LGD,

licznik odwiedzin 

strony 

internetowej, 

wydruki e-maili, 

wydruki ze stron 

internetowych, 

broszurka lub  

notatki służbowe,

2
Doradztwo dla 

wnioskodawców

• Doradztwo indywidualne 

dotyczące przygotowania 

wniosków o wsparcie i 

wniosków o płatność: w 

biurze LGD, telefoniczne, e-

mail

• Materiały informacyjne 

oraz instrukcje dot. 

wypełniania wniosków i ich 

rozliczania w wersji 

papierowej i na stronie 

www LGD

• Szkolenia 

obszar LGD MDiG, biuro 

LGD

Mieszkańcy, osoby 

fizyczne, organizacje 

pozarządowe, 

przedsiębiorcy, jednostki 

samorządu 

terytorialnego, grupy de 

faworyzowane, 

potencjalni beneficjenci

m.in.

I-XII 2018 

spotkania 

szkoleniowo-

informacyjne w 

biurze LGD w 

Myślenicach 

80 0,00 zł

W ramach każdego z 

naborów zawarta 

będzie co najmniej 1 

umowa z 

beneficjentem.

• Przyjęcie ok 80 osób w biurze LGD

• Organizacja 6 spotkań  szkoleniowych

karty doradztwa 

indywidualnego, 

listy obecności, 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem i Gościbią"



3

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców LGD 

dot. jakości pomocy 

świadczonej przez 

LGD na etapie 

przygotowywania 

wniosków o 

przyznanie pomocy

Uzyskanie informacji 

zwrotnej nt. oceny jakości 

pomocy świadczonej przez 

LGD pod kątem 

konieczności 

przeprowadzenia 

ewentualnych korekt w 

tym zakresie za pomocą 

ankiety elektronicznej, 

obszar LGD MDiG,

biuro LGD

Mieszkańcy, osoby 

fizyczne, organizacje 

pozarządowe, 

przedsiębiorcy, jednostki 

samorządu 

terytorialnego, grupy de 

faworyzowane, 

potencjalni beneficjenci

m.in.
w sposób ciągły 

przez cały rok
100 0,00 zł

Pozyskanie informacji 

o koniecznych 

zmianach w procesie 

świadczenia pomocy 

przez LGD oraz 

możliwość 

podniesienia jego 

jakości

• ankiety w wersji elektronicznej 

rozsyłane na adresy email 

beneficjentów

• sonda oceny doradztwa na stronie 

internetowej LGD

Zebranie 80 ankiet po doradztwie, 

szkoleniu, on-line

ankiety

* w przypadku imprez, szkoleń, warsztatów należy podac dokładny adres w pozstałych przypadkach należy podać obszar dystrybucji np. materiałów promocyjnych


