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Cel komunikacji 

Nazwa 
działania 

komunikacyjn
ego 

Adresaci 
działania 

komunikacyj
nego (grupy 
docelowe) 

Środki przekazu 

Planowa
ny 

budżet 

 
Zakładane wskaźniki 

 
Planowane efekty 

2016 Poinformowanie 
potencjalnych 
wnioskodawców o 
LSR, jej celach, 
zasadach 
przyznawania 
dofinansowani, 
typach operacji, 
które będą miały 
największe szanse 
wsparcia z budżetu 
LSR, procedurach 
oceny i wyboru 
operacji 

Kampania 
informacyjna o 
głównych 
założeń LSR na 
lata 2014-
2020 

wszyscy 
potencjalni 
wnioskodaw
cy, w tym 
przedsiębior
cy, rolnicy, 
organizacje 
pozarządowe
,  mieszkańcy 
obszaru LGD,  
grupy 
defaworyzo
wane 

 artykuły w prasie lokalnej, lokalnych 
mediach 

 ogłoszenia w siedzibach instytucji 
publicznych (urzędy, GOK)  

 artykuły na stronach internetowych 
oraz portalach LGD i Urzędów 

 broszury informacyjne 

 spotkania 

 punkt informacyjny w biurze LGD 

6 000  2 artykuły na stronach 
internetowych (LGD, 
gmin), 

 2 artykuły w gazetkach 
lokalnych, 

  Zorganizowanie 3 spotkań 
informacyjno-
konsultacyjnych 
(przeciętnie 
15 osób na spotkaniu, 
badanie ankietowe po 
spotkaniu) – spotkania 
przed I naborem 

 rozdanych 500 broszur 
informacyjnych 

 

 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 



2016 Poinformowanie 
potencjalnych 
wnioskodawców o 
głównych zasadach 
interpretacji 
poszczególnych 
kryteriów oceny 
używanych przez 
Radę LGD (zwłaszcza 
kryteriów 
jakościowych) 
Poinformowanie o 
terminach naboru 
wniosków o wsparcie 

Kampania 
informacyjna 
nt. zasad 
oceniania i 
wyboru 
operacji przez 
LGD oraz 
terminach 
naboru 

wszyscy 
potencjalni 
wnioskodaw
cy, w tym 
przedsiębior
cy, rolnicy, 
organizacje 
pozarządowe
,  mieszkańcy 
obszaru LGD,  
grupy 
defaworyzo
wane 

 prezentacje członków organu 
decyzyjnego w trakcie spotkań  

 ulotka informacyjna wręczana na 
spotkaniu 

 artykuły w prasie 

 ogłoszenia w siedzibach instytucji 
publicznych oraz LGD 

 plakaty informacyjne 

 spotkania informacyjne na obszarze 
LGD 

 punkt informacyjny w biurze LGD 

6 000  2 artykuły na stronach 
internetowych (LGD, 
gmin),  

 2 artykuły w gazetkach 
lokalnych, 

 Zorganizowanie 3 
spotkań informacyjno-
konsultacyjnych 
(przeciętnie 

 15 osób na spotkaniu, 
badanie ankietowe po 
spotkaniu) – spotkania 
przed I naborem 

 rozdanych 500 broszur 
informacyjnych 

 Rozwieszenie 500 
plakatów 

 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 

2016
- 
2022 

Wsparcie 
merytoryczne i 
techniczne 
Beneficjentów LSR w 
realizacji projektów 

Doradztwo dla 
wnioskodawcó
w 

Wszyscy 
potencjalni  
wnioskodaw
cy,  
 

 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  

300 000  Przyjęcie ok 700 osób w 
biurze LGD 

 Organizacja 14 spotkań 
szkoleniowych 

 W ramach każdego z 
naborów zawarta 
będzie co najmniej 1 
umowa z 
beneficjentem. 

 
 

2016
-
2017 

Aktywizacja 
potencjalnych  
uczestników 
projektów 
(odbiorców 
projektów), w tym 

informacja na 
temat  
możliwości 
samozatrudnie
nia, bądź  
objęcia 

mieszkańcy 
obszaru, 
przedstawici
ele grup 
defaworyzo
wanych, 

Kontakt z mieszkańcami: 

 rozsyłanie informacji pocztą 
elektroniczną  

 informacje na oficjalnej stronie 
internetowej LGD, 

 informacje na oficjalnych stronach 

100 000  -2 artykuły na stronach 
internetowych (LGD, 
gmin), 

 2 artykuły w gazetkach 
lokalnych, 

 Zorganizowanie 3 spotkań 

 W ramach każdego z 
naborów zawarta 
będzie co najmniej 1 
umowa z  
beneficjentem. 

 



przedstawicieli grup 
defaworyzowanych 

działaniem 
kwalifikacyjny
m w  
ramach 
realizowanych  
projektów – 
skierowana  
w 
szczególności 
do osób  
należących do 
gryp  
defaworyzowa
nych 
określonych w 
LSR 

wskazanych 
w LSR 

internetowych gmin obszaru LGD, 

 ogłoszenia na portalach 
społecznościowych  

 ogłoszenia w siedzibach instytucji 
publicznych (urzędy), 

 organizacja spotkań informacyjnych 

 artykuł w prasie lokalnej. 

 materiały promocyjne (gadżety) 
Kontakt z Grupami 
defaworyzowanymi: 

 bezpośredni kontakt przez 
pracowników OPS i PUP, 

 rozsyłanie informacji pocztą 
elektroniczną  

 informacje na oficjalnej stronie 
internetowej LGD, 

 informacje na oficjalnych stronach 
internetowych gmin obszaru LGD, 

 ogłoszenia na portalach 
społecznościach 

 materiały promocyjne  

informacyjno-
konsultacyjnych 
(przeciętnie 
15 osób na spotkaniu, 
badanie ankietowe po 
spotkaniu) – spotkania 
przed I naborem 

 rozdanych 500 broszur 
informacyjnych 

 Wzrost 
zainteresowania 
mieszkańców 
działaniami Leader, 
przejawiający się 
konkretyzowaniem 
pomysłów na 
projekty 

 Dotarcie do co 
najmniej 500 osób z 
informacjami o LSR na 
lata 2014-2020 

2017
-
2023 

Uzyskanie informacji 
zwrotnej nt. oceny 
jakości pomocy 
świadczonej przez 
LGD pod kątem 
konieczności 
przeprowadzenia 
ewentualnych korekt 
w tym zakresie (np. 
dodatkowego 
przeszkolenia osób 
udzielających 

Badanie 
satysfakcji 
wnioskodawcó
w LGD dot. 
jakości 
pomocy 
świadczonej 
przez LGD na 
etapie 
przygotowywa
nia wniosków 
o przyznanie 

beneficjenci 
 

 ankiety w wersji elektronicznej 
rozsyłane na adresy email 
beneficjentów 

 ankieta przeprowadzona 
telefonicznie na temat oceny 
udzielonego doradztwa 

 sonda oceny doradztwa na stronie 
internetowej LGD 

3 000 Zebranie 700 ankiet po 
doradztwie, szkoleniu, on-
line 

pozyskanie informacji 
o koniecznych 
zmianach w procesie 
świadczenia pomocy 
przez LGD oraz 
możliwość 
podniesienia jego 
jakości 



 

pomocy, np. w 
zakresie komunikacji 
interpersonalnej) 

pomocy 


