
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok 

 

Termin 
realizacji 
(miesiąc/

rok)  

Cel komunikacji Nazwa działania 
komunikacyjnego 

Adresaci 
działania 

komunikacyjn
ego 

Środki 
przekazu 

Zakładane / 
zrealizowane 

wskaźniki 
realizacji 
działania 

Planowane / zrealizowane 
efekty działań 

komunikacyjnych  

Planowany 
lub 

poniesiony 
koszt  

zadania 
 

 

 

II kwartał 

2017 

 

 

 

 

 

Poinformowanie o 

zasadach oceny i 

wyboru operacji 

dotyczących naborów 

wniosków w ramach 

naborów – 

konkurs.1.1.1 

Spotkanie 

informacyjno - 

szkoleniowe 

- jst, 

- przedsiębiorcy 

z obszaru LGD 

 

- strona 

internetowa i 

portal 

społecznościo

wy, 

- zaproszenia 

indywidualne, 

- materiały 

informacyjne, 

- ogłoszenia 

parafialne. 

 

- podniesienie 

wiedzy 

mieszkańców 

nt. zasad 

pozyskiwania 

dofinansowania 

w ramach 

projektów 

grantowych 

- zwiększenie wiedzy i 

umiejętności mieszkańców nt. 

zasad pozyskiwania środków 

w ramach projektów 

grantowych. 

1200,00 zł 

 

 

 

 

Od I 

kwartału 

2017 

Poinformowanie 

potencjalnych 

beneficjentów o 

terminach i zakresach 

ogłaszanych 

konkursów 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampania 

informacyjna 

- potencjalni 

beneficjenci 

 

- strona 

internetowa 

LGD i UG, 

- promocja na 

portalach 

społecznościowy

ch, 

- ogłoszenia na 

tablicach 

informacyjnych 

w sołectwach, 

- ogłoszenia w 

prasie lokalnej. 

- podniesienie 

wiedzy 

potencjalnych 

beneficjentów o 

planowanych 

terminach 

ogłaszanych 

naborów. 

 

- zwiększenie wiedzy 

potencjalnych beneficjentów o 

planowanych terminach 

naborów wniosków. 

- 



Od I 

kwartał 

2017 

Uzyskanie informacji 

zwrotnej dot. 

prowadzonych 

działań 

informacyjnych 

 

 

 

Badanie opinii 

uczestników 

spotkań i adresatów 

innych działań 

 

- uczestnicy 

spotkań, 

- odbiorcy 

działań 

informacyjnych 

- ankiety w 

wersji 

papierowej i 

elektronicznej. 

- podniesienie 

wiedzy 

pracowników 

Biura LGD nt. 

prowadzonych 

działań 

informacyjnych  

- zwiększenie wiedzy 

pracowników Biura LGD nt. 

prowadzonych działań 

informacyjnych 

- 

Od I 

kwartału 

2017 

Uzyskanie informacji 

zwrotnej dot. działań 

doradczych w ramach 

prowadzonych 

naborów wniosków 

Badanie opinii 

wnioskodawców 

 

- wnioskodawcy 

w 

poszczególnych 

naborach 

wniosków 

- ankiety w 

wersji 

papierowej i 

elektronicznej. 

- podniesienie 

wiedzy 

pracowników 

Biura LGD nt. 

prowadzonego 

doradztwa w 

ramach 

prowadzonych 

naborów 

wniosków 

 

- zwiększenie wiedzy 

pracowników Biura LGD nt. 

prowadzonego doradztwa w 

ramach prowadzonych 

naborów wniosków 

 

- 

IV kwartał 

2017 

Uzyskanie informacji 

zwrotnej dot. 

funkcjonowania LGD 

i realizacji jego zadań 

związanych z 

wdrażaniem LSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty z 

członkami organów 

stowarzyszenia 

- Zarząd LGD, 

- Rada 

Programowa, 

- Komisja 

Rewizyjna, 

- pracownicy 

Biura LGD  

- dyskusja 

moderowa 

- podniesienie 

wiedzy 

członków 

Zarządu, Rady 

Stowarzyszenia, 

Komisji 

Rewizyjnej oraz 

pracowników 

Biura LGD nt. 

prowadzonych 

działań 

związanych z 

wdrażaniem 

LSR 

-zwiększenie wiedzy członków 

Zarządu, Rady 

Stowarzyszenia, Komisji 

Rewizyjnej oraz pracowników 

Biura LGD nt. prowadzonych 

działań związanych z 

wdrażaniem LSR 

1500,00 zł 

 

 

I kwartał 

2017 

Poinformowanie o 

zasadach oceny i 

wyboru operacji dot. 

naboru wniosków w 

konkursach 1.2.1 i 

1.2.2 

Spotkania 

informacyjne 

- mieszkańcy 

obszaru LGD ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

grup 

- zaproszenia 

indywidualne,  

- materiały 

informacyjne, 

- ogłoszenia 

parafialne,  

- podniesienie 

wiedzy 

potencjalnych 

beneficjentów 

nt. zasad oceny 

i wyboru 

- zwiększenie wiedzy 

potencjalnych beneficjentów 

nt. zasad oceny i wyboru 

operacji w ramach 

ogłaszanych naborów 

1200,00 zł 



 

 

 

 

 

 

 

defaworyzowan

ych 

 

operacji w 

ramach 

ogłaszanych 

naborów 

I kwartał 

2017 

Poinformowanie o 

zasadach oceny i 

wyboru 

grantobiorców w 

ramach projektu 

grantowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie 

informacyjne  

- organizacje 

pozarządowe, 

- jst. 

- mieszkańcy 

- zaproszenia 

indywidualne 

wysyłane do 

ngo, 

- strona 

internetowa, 

- portale 

społecznościo

we, 

- materiały 

informacyjne. 

- podniesienie 

wiedzy nt. 

zasad oceny i 

wyboru 

grantobiorców 

w ramach 

projektów 

grantowych. 

 

- zwiększenie wiedzy nt. zasad 

oceny i wyboru grantobiorców 

w ramach projektów 

grantowych. 

 

- 

Od I 

kwartału 

2017 

Informowanie o 

bieżących 

aktywnościach LGD 

w ramach wdrażania 

LSR 

Kampania 

Informacyjna 

- mieszkańcy 

obszaru LGD 

 

- strona 

internetowa 

LGD, 

- strony 

internetowe 

UG, 

- portale 

społecznościo

we. 

 

- podniesienie 

wiedzy 

pracowników 

Biura i Zarządu 

LGD nt. oceny 

pracy biura w 

ramach 

wdrażania LSR 

przez 

mieszkańców 

- zwiększenie wiedzy 

pracowników Biura i Zarządu 

LGD nt. oceny pracy biura w 

ramach wdrażania LSR przez 

mieszkańców 

- 



IV kwartał 

2017 

Uzyskanie informacji 

zwrotnej dot. stopnia 

realizacji operacji w 

ramach środków 

otrzymanych z budżetu 

LSR oraz problemach 

napotkanych przy 

realizacji operacji 

Wywiady 

indywidualne 

- beneficjenci - ankieta 

telefoniczna 

- podniesienie 

wiedzy Biura 

LGD i władz 

Stowarzyszenia 

nt. stopnia 

realizacji LSR i 

napotkanych 

błędach podczas 

realizacji 

operacji 

- zwiększenie wiedzy Biura 

LGD i władz Stowarzyszenia 

nt. stopnia realizacji LSR i 

napotkanych błędach podczas 

realizacji operacji 

- 

 


