
Załącznik nr 5. Plan komunikacyjny 
Główne cele działań komunikacyjnych: bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników), jak i 

bieżące informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR. Planowane działania powinny wzbudzać 

zainteresowanie oraz zachęcać potencjalnych beneficjentów do aplikowania o środki, zwiększając liczbę zrealizowanych inwestycji. Plan komunikacyjny ma 

zapewnić mieszkańcom obszaru działania LGD informacje na temat operacji współfinansowanych w ramach budżetu LSR. W Planie komunikacji zostały 

ujęte również działania mające na celu pozyskanie informacji od przedstawicieli poszczególnych grup docelowych o funkcjonowaniu LGD oraz realizacji 

LSR. Będą one zbierane w postaci informacji zwrotnej dotyczącej oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD, pod kątem wprowadzania ewentualnych 

środków naprawczych np. szkolenia osób udzielających doradztwa w ramach działań LGD w zakresie komunikacji interpersonalnej czy pomocy w pisaniu 

wniosków aplikacyjnych. Wszystkie zebrane wnioski dotyczące zarówno działań LGD, jak i wdrażania LSR, będą podstawą wsparcia w zakresie zmiany 

sposobu wdrażania LSR.  

Przeprowadzona dogłębna analiza pozwoli na usprawnienie działań nad procesem wdrażania LSR. Zapewni stały nadzór nad realizacją działań i porównanie 

zgodności z planem pracy określonym w Strategii oraz ewentualne wykorzystanie uzyskanych informacji do celów udoskonalenia projektu. 

Opis działań komunikacyjnych, środki przekazu  oraz adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych 
Termin 

 

Cel komunikacji 
 

Nazwa działania 

komunikacyjnego 

Adresaci działania 

komunikacyjnego 

Środki przekazu 

 

 I połowa 2016r. 

II połowa 2018r. 

II połowa 2020r. 

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o LSR na 

lata 2016-2022 (główne cele, 

założenia, zasady 

dofinansowania, typy 

projektów, ewentualnie 

harmonogramie naborów) 

Kampania informacyjna 

dotycząca głównych założeń 

LSR na lata 2016-2022 

Mieszkańcy obszary – 

wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, głównie 

przedsiębiorcy, organizacje 

pozarządowe, w tym także 

grupy defaworyzowane. 

 Informacja na stronie internetowej LGD, 

 Informacja na stronach internetowych gmin 

wchodzących w skład LGD, 

 Ogłoszenie na portalu społecznościowym, 

 Artykuły w prasie lokalnej i spektrum LGD 

Dolina Raby, 

 Materiały promocyjne, 

 Organizowanie spotkań informacyjno – 

szkoleniowych,  

 Informowanie podczas różnych wydarzeń 

promocyjno – kulturalnych,  

 Wysyłanie informacji mailem. 

 

I połowa 2015r. 

II połowa 2018r. 

II połowa 2020r.  

Poinformowanie 

potencjalnych beneficjentów 

o kryteriach oceny  wyboru 

projektów 

Kampania informacyjna nt. 

zasad oceniania i wyboru 

operacji przez LGD 

Mieszkańcy obszary – 

wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, głównie 

przedsiębiorcy, organizacje 

pozarządowe, w tym także 

grupy defaworyzowane. 

 Informacja na stronie internetowej LGD, 

 Informacja na stronach internetowych gmin 

wchodzących w skład LGD, 

 Ogłoszenie na portalu społecznościowym, 

 Organizowanie spotkań informacyjno – 

szkoleniach, 

 Wysyłanie informacji mailem, 



 Informowanie podczas różnych wydarzeń 

promocyjno – kulturalnych, 

 Materiały promocyjne. 
Począwszy od I połowy 

2016r. do końca 

realizacji LSR 

 

Wspieranie Beneficjentów 

LSR w realizacji projektów, 

doradztwo podczas 

aplikowania i rozliczania 

Informowanie na temat 

sposobu oraz zasad 

przygotowywania 

dokumentacji aplikacyjnej i 

rozliczania projektów 

 

 

Beneficjenci 
 Spotkania, szkolenia, warsztaty, 

 Doradztwo w biurze LGD,  

 Informowanie podczas różnych wydarzeń 

promocyjno – kulturalnych, 

 Doradztwo indywidualne podczas 

wydarzeń kulturalno – promocyjnych. 
 

 

 

 

 

I połowa 2017r. 

(według 

harmonogramu 

naborów w każdym 

kolejnym roku 

realizacji LSR) 

 

 

 

 

 

Aktywizacja potencjalnych 

uczestników projektów, w 

tym przedstawicieli grup 

defaworyzowanych 

 

 

 

 

 

Informowanie na temat 

możliwości włączenia się do 

realizowanych projektów 

oraz pokazanie 

potencjalnych korzyści  

 

 

 

 

 

Mieszkańcy obszaru, w tym 

przedstawiciele grup 

defaworyzowanych w 

skazanych w LSR 

Mieszkańcy: 

 Wysyłanie informacji mailowej, 

 Informacja na stronie internetowej LGD, 

 Informacja na stronach internetowych gmin 

wchodzących w skład LGD, 

 Ogłoszenie na portalu społecznościowym, 

 Organizacja spotkań informacyjnych, 

 Artykuły w prasie lokalnej i spektrum LGD 

Dolina Raby, 

 Informowanie podczas różnych wydarzeń 

promocyjno – kulturalnych, 

 Materiały promocyjne. 

Grupy defaworyzowane: 

 Wysyłanie informacji mailowej, 

  Informacja na stronie internetowej LGD, 

 Informacja na stronach internetowych gmin 

wchodzących w skład LGD, 

 Bezpośredni kontakt poprzez pracowników 

GOPS, MOPS, PCPR i ŚDS, PUP 

 Materiały promocyjne, 

 Informowanie podczas wydarzeń kulturalno 

– promocyjnych.  
Począwszy od I połowy 

2018r. cyklicznie do 

końca 2023r. 

Zapewnienie 

mieszkańcom obszaru 

Informowanie na temat 

zrealizowanych bądź 

realizowanych projektów  

Mieszkańcy obszaru LGD  

(głównie potencjalni 

wnioskodawcy lub 

 Publikacja dobrych praktyk, 

 Ogłoszenia na portalu społecznościowym, 

 Artykuły w prasie lokalnej oraz Spektrum 



działania LGD 

informacji na temat 

operacji 

współfinansowanych w 

ramach budżetu LSR. 
 

beneficjenci) LGD Dolina Raby, 

 Informacja na stronie internetowej LGD, 

 Informowanie podczas różnych wydarzeń 

promocyjno – kulturalnych,  

 

II połowa 2019r. 

II połowa 2023r. 

 

Uzyskanie infor. zwrotnej od 

mieszkańców doty. oceny 

jakości pomocy świad. 

przez LGD, pod kątem 

wprowadzania ewen. 

środków naprawczych 

 

 

Badanie opinii i satysfakcji 

beneficjentów 

 

 

 

Beneficjenci 

 Ankieta online na stronie internetowej LGD 

Dolina Raby, 

 Ankiety ewaluacyjne po udzielonej 

informacji/doradztwie w biurze, 

szkoleniu.  

Działania komunikacyjne, które będą podejmowane w przypadku występujących problemów z realizacją LSR 

Termin Cel komunikacyjny Nazwa działania 

komunikacyjnego 

Adresaci działania 

komunikacyjnego 

Środki przekazu 

I połowa 2016r. 

do końca realizacji 

LSR 

Bieżące zbieranie informacji nt. 

założeń i sposobu realizacji LSR  

Biuro LGD Mieszkańcy obszaru LGD 

(potencjalni wnioskodawcy, 

głównie NGO, przedsięb., 

grupy defaworyzowane) 

 Ankieta na stronie internetowej LGD, 

 Ankieta podczas doradztwa w biurze LGD, 

 

2016 – 2022 

termin zostanie 

dostosowany do 

występowania 

zgłoszenia 

problemów z 

realizacją LSR 

 

 

Poinformowanie mieszkańców o 

konieczności aktualizacji LSR 

 

Kampania informacyjna na 

temat konieczności 

aktualizacji LSR 

 

Mieszkańcy obszaru LGD 

(wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, głównie 

organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorcy, grupy 

defaworyzowane) 

 Wysyłanie informacji mailowej, 

 Informacja na stronie internetowej LGD, 

 Informacja na stronach internetowych 

gmin wchodzących w skład LGD, 

 Ogłoszenie na portalu społecznościowym, 

 Organizacja spotkań informacyjno – 

konsultacyjnych 

2016 – 2022 

termin zostanie 

dostosowany do 

występowania 

zgłoszenia 

problemów z 

realizacją LSR 

 

Zebranie opinii i propozycji 

mieszkańców obszaru LGD nt. 

kierunków projektowanych zmian 

 

Konsultacje społeczne 

związane z aktualizacją LSR 

 

Mieszkańcy obszaru LGD 

(wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, głównie 

organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorcy, grupy 

defaworyzowane) 

 Organizacja spotkań informacyjno – 

konsultacyjnych, 

 Ankieta na stronie internetowej LGD, 

 Informacje w biurze LGS. 



Zakładane wskaźniki i efekty w oparciu o planowany budżet działań komunikacyjnych 

Nazwa działania 

komunikacyjnego 

Zakładane wskaźniki Planowane efekty 

Kampania informacyjna dotycząca 

głównych założeń LSR na lata 

2016-2022 

 Wysłanie 200 e-maili, 

 Zamieszczenie artykułu na 8 stronach internetowych 

(LGD, 6 gmin oraz powiat bocheński), 

 Publikowanie artykułu w Spektrum LGD Dolina Raby 

oraz prasie lokalnej, 

 Organizacja spotkania informacyjno – szkoleniowego ( 

ok. 20 osób na każde spotkanie, ankieta po spotkaniu), 

 Informowanie podczas wydarzeń promocyjno – 

kulturalnych na obszarze LGD (ok. 15 osób podczas 

każdego wydarzenia) 

 Dotarcie do co najmniej 160 osób z informacjami o LSR, 

 Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców nt. założeń LSR 

(wyniki ankiet po spotkaniach), 

 Zwiększenie liczby składanych wniosków konkursowych do 

roku 2018, 

 

 

 

Kampania informacyjna nt. zasad 

oceniania i wyboru operacji przez 

LGD 

 Wysłanie 200 e-maili, 

 Zamieszczenie artykułu na 8 stronach internetowych 

(LGD, 6 gmin oraz powiat bocheński), 

 Publikowanie artykułu w Spektrum LGD Dolina Raby 

oraz prasie lokalnej, 

 Organizacja spotkania informacyjnego ( ok. 20 osób na 

każde spotkanie, ankieta po spotkaniu), 

 Informowanie podczas udziału w 30 wydarzeniach 

promocyjno – kulturalnych na obszarze LGD (ok. 

15 osób podczas każdego wydarzenia) 

 Dotarcie do co najmniej 160 osób z informacjami o LSR, 

 Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców nt. założeń LSR 

(wyniki ankiet po spotkaniach), 

 

Informowanie na temat sposobu 

oraz zasad przygotowywania 

dokumentacji aplikacyjnej i 

rozliczania projektów 

 

 Udzielenie doradztwa w biurze LGD – 200 osób, 

 Organizacja 20 spotkań informacyjno – szkoleniowych 

( ok. 20 osób na każde spotkanie, ankieta po 

spotkaniu), 

 Podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów 

(wyniki ankiet po spotkaniach szkoleniowych i doradczych), 

 

Informowanie na temat 

możliwości włączenia się do 

realizowanych projektów oraz 

pokazanie potencjalnych korzyści 

 Dotarcie z informacjami do 10 osób objętych 

wsparciem MOPS, GOPS, PCPR i ŚDS, 

 Wysłanie 25 maili, 

 Zamieszczenie artykułu na 8 stronach internetowych 

(LGD, 6 gmin oraz powiat bocheński), 

 Publikowanie artykułu w Spektrum LGD Dolina Raby 

oraz prasie lokalnej, 

 

 Podniesienie poziomu wiedzy o LSR wśród przedstawicieli z 

grupy defaworyzowanej, 

     Zwiększenie liczby przedstawicieli grup defaworyzowanych 

w realizowanych projektach do końca 2018r., 

 



 Organizacja 6 spotkań informacyjno – szkolen. ( ok. 10 

osób na każde spotkanie, ankieta po spotkaniu), 

Informowanie na temat 

zrealizowanych bądź 

realizowanych projektów 

 Wysłanie 200 e-maili, 

 Zamieszczenie artykułu na 8 stronach internetowych 

(LGD, 6 gmin oraz powiat bocheński), 

 Publikowanie artykułu w Spektrum LGD Dolina Raby 

oraz prasie lokalnej, 

 Organizacja spotkania informacyjnego ( ok. 20 osób na 

każde spotkanie, ankieta po spotkaniu), 

 Dotarcie do co najmniej 160 osób z informacja nt. dobrych 

praktyk, 

 Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców o efektach 

realizacji LSR. 

Badanie opinii i satysfakcji 

beneficjentów 

 Zebranie łącznie co najmniej 450 ankiet (on-line, po 

doradztwie, szkoleniu) 

 Pozyskanie informacji o koniecznych zmianach w procesie 

świadczenia pomocy przez LGD oraz podniesienia jej 

jakości 

 

 

 


