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Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok 

Termin 
realiza-

cji 
 

Cel  
komunikacji 

Nazwa działania  
komunikacyjnego 

Adresaci  
działania komuni-

kacyjnego 
Środki przekazu 

Zakładane / zreali-
zowane wskaźniki 
realizacji działania 

Planowane / 
zrealizowane 
efekty działań  
komunikacyj-

nych 

Planowa-
ny lub  

poniesio-
ny koszt 
zadania 

(zł.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

I - IV 
kwartał 

2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informowanie spo-
łeczności lokalnej 
o działalności LGD 
jako organizacji 
wspierającej roz-
wój obszarów 
wiejskich i aktywi-
zującej społecz-
ność lokalną 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kampania  
informacyjna  
nt. głównych  

założeń LSR na 
lata 2016-2022 

 

 
 
 
 
 
 
Społeczność lokalna, 
instytucje publiczne, 
organizacje pozarzą-
dowe, inne podmioty 
posiadające osobo-
wość prawną, przed-
siębiorcy, os. fizycz-
ne (w tym bezrobotni, 
os. z grupy defawo-
ryzowanej) 

 
 
 
 
 
- Artykuł informacyj-
ny na stronie inter-
netowej LGD –Z 
Nami Warto 
 
- Posty informacyjne 
na portalu społecz-
nościowym 
 

 

 
 
 
 
 
 
Liczba publikacji na 
stronie internetowej 
LGD w tym na profi-
lu społecznościo-
wym  
 50 szt./rocznie 

 

Poinformowanie 
społeczności lo-
kalnej o działa-
niach LGD 
- Liczba osób, do 
których dotarła 
informacja inter-
netowa  

(1000 os.) 
- Zaproszenie 
społeczności lo-
kalnej do uczest-
nictwa w przed-
sięwzięciach rea-
lizowanych przez 
LGD  
       (100 os.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 000 zł. 

Publikacje praso-
we/radiowe 

 
Liczba publikacji w 
prasie lokalnej lub 

radio 
 

 
4 publikacje 

 
Materiały promocyj-
ne i wydawnicze 
(gadżety) 

Liczba imprez lo-
kalnych w których 
uczestniczy LGD/ 
wsparcie wydarzeń 
i działań promujący 
obszar LGD 

Rozdysponowanie 
materiałów pro-
mocyjnych - 
wsparcie lokal-
nych wydarzeń 
/imprez/działań  
(15 wydarzeń) 



 
 
 
 
 
I 

kwartał 

2017 

 
 
 
 
Informowanie 
potencjalnych 
wnioskodawców 
o zasadach i 
kryteriach udzie-
lenia wsparcia z 
budżetu LSR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.d 
Kampania  

informacyjna  
nt. głównych  

założeń LSR na 
lata 2016-2022 

 

 
 
Potencjalni wniosko-
dawcy działań reali-
zowanych w ramach 
LSR: społeczność 
lokal-na, instytucje 
publiczne, organiza-
cje poza-rządowe, 
inne podmioty posia-
dające osobowość 
prawną, przedsię-
biorcy, os. fizyczne 
(w tym bezrobotni, 
os. z grupy de-
faworyzowanej 

 

 
 
 
Informacja telefo-
niczna oraz doradz-
two bezpośrednie w 
siedzibie Biura LGD 

 

 
 
 
Liczba podmiotów, 
którym udzielono 
indywidualnego 
doradztwa  

(30 szt.) 

Uzyskanie infor-
macji zwrotnej od 
społeczności lo-
kalnej  o efektyw-
ności i skali po-
mocy metorycznej 
świadczonej przez 
LGD  

(ok.50 osób) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 000 zł. 
 
 
Spotkania informa-
cyjno-konsultacyjne 

 

 
Liczba spotkań z 
mieszkańcami ob-
szaru działania 
LGD 

(2 spotkania) 

Edukacja miesz-
kańców obszaru 
LGD w zakresie 
założeń LSR i 
możliwości pozy-
skania środków 
zewnętrznych   

(ok 30 os.) 

 
 
 

I - IV 

kwartał 

2017 

 

 
Badanie satysfak-
cji potencjalnych 
wnioskodawców 
oraz Beneficjentów 
dot. jakości udzie-
lonej informacji/ 
pomocy, szkoleń 
świadczonych  
przez LGD 

 

Potencjalni wniosko-

dawcy, Beneficjenci 

w poszczególnych 

zakresach operacji 

realizowanych w 

ramach LSR 

 
 
 
 
Społeczność lokalna, 
instytucje publiczne, 
organizacje pozarzą-
dowe, inne podmioty 
posiadające osobo-
wość prawną, przed-
siębiorcy, os. fizycz-

 
Ankiety w wersji 
papierowej lub elek-
tronicznej rozdawa-
ne/rozsyłane do 
wnioskodawców 
korzystających z 
indywidualnego 
doradztwa (wzór 
ankiety dostępny na 
stronie WWW LGD 
ZNW) 
 

 
Liczba ankiet oce-
niających poziom 
doradztwa w biurze 
rozdysponowanych 
wśród wnioskodaw-
ców oraz uczestni-
ków szkoleń 

 
Uzyskanie infor-
macji zwrotnej od 
społeczności lo-
kalnej o efektyw-
ności doradztwa/ 
pomocy meryto-
rycznej świadczo-
nej w biurze LGD   

( 50 ankiet) 

 
 
 
 

0,00 zł. 

 

III - IV 
kwartał 

2017 

 
Badanie opinii 
mieszkańców ob-
szaru LGD nt. 
znajomości marki 
LGD jako organi-
zacji wspierającej 
rozwój obszarów 

 
Ankiety w wersji 

papierowej lub elek-
tronicznej wręcza-
ne/wysyłane lub 

pobierane ze strony 
www LGD 

 

Liczba ankiet  nt. 

znajomości marki 

LGD rozdyspono-

wanych wśród 

mieszkańców ob-

szaru LSR 

 

Uzyskanie infor-

macji zwrotnej od 

społeczności lo-

kalnej nt. rozpo-

znawalności LGD 

i jej wpływie na 

 
 
 

0,00 zł. 



wiejskich, działań 
promocyjnych oraz 
aktywizujących 
społeczność lokal-
ną 

ne (w tym bezrobotni, 
os. z grupy defawo-
ryzowanej 

  rozwój obszaru, 

poprawy warun-

ków życia oraz 

działań w zakresie 

kultury, sportu i 

rekreacji 

   (50 ankiet) 

 

  

 

 

 

 

I – II 

kwartał 

2017     

 

 

Informowanie po-

tencjalnych wnio-

skodawców o ter-

minach naborów 

wniosków na po-

szczególne działa-

nia i zakresy tema-

tyczne wraz z in-

formacją o kryte-

riach wyboru i 

wymaganych do-

kumentach 

 

 

 
 
 
 

Kampania  
informacyjna  

nt. zasad  
oceniania  

i wyboru ope-
racji przez LGD 

 
 
Potencjalni wniosko-
dawcy działań reali-
zowanych w ramach 
LSR: społeczność 
lokalna, instytucje 
publiczne, organiza-
cje pozarządowe, 
inne podmioty posia-
dające osobowość 
prawną, przedsię-
biorcy, os. fizyczne 
(w tym bezrobotni, 
os. z grupy defawo-
ryzowanej 

 

- Artykuł informacyj-

ny na stronie inter-

netowej LGD ZNW 

- Posty informacyjne 

na portalu społecz-

nościowym 

 

 
 
Liczba osób do 
których dotarła 
informacja (liczba 
odsłon WWW) 

 

Edukacja miesz-

kańców obszaru 

LGD w zakresie 

zasad oceniania  

i wyboru operacji 

do dofinansowa-

nia 

- Ilość osób do 

których dotarła 

informacja  

      (120 osób) 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 zł. 

 
-  Informacja i do-

radztwo udzielane 

bezpośrednio w  

biurze LGD  

 
Liczba osób korzy-
stających z infor-
macji/doradztwa 
bezpośrednio w 
biurze LGD ZNW 

 
 
- Maile wysłane do 
potencjalnych wnio-
skodawców (baza 
danych LGD) 

 
Liczba maili skiero-
wanych do poten-
cjalnych wniosko-
dawców 

(60 maili) 
 
 



 

 

 

 

 

 

I – II 
kwartał 

2017 

 
 
Informowanie 
wnioskodawców o 
wynikach naborów 
oraz  możliwości 
złożenia protestu 

 

 

 

 

 

c.d 

Kampania  

informacyjna  

nt. zasad  

oceniania  

i wyboru ope-

racji przez LGD 

 

 
 
Wnioskodawcy dzia-
łań realizowanych w 
ramach LSR: spo-
łeczność lokalna, 
instytucje publiczne, 
organizacje pozarzą-
dowe, inne podmioty 
posiadające osobo-
wość prawną, przed-
siębiorcy, os. fizycz-
ne (w tym bezrobotni, 
os. z grupy defawo-
ryzowanej 

 

- Ogłoszenia w lo-

kalnej prasie o roz-

dysponowaniu środ-

ków 

 

- Liczba ogłoszeń 

prasowych  

(2 publikacje) 

Poinformowanie 
wnioskodawców o 
wynikach nabo-
rów wniosków i 
możliwości rozpo-
czynania realizacji 
operacji  

- Liczba osób do 

których dotarła 

informacja (wszy-

scy wnioskodaw-

cy danego nabo-

ru) 

(50 os.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 500 zł 

 

- Artykuł informacyj-

ny na stronie inter-

netowej LGD ZNW 

- Posty informacyjne 
na portalu społecz-
nościowym 

 

 

- Liczba zamiesz-

czonych komunika-

tów na stronie www 

LGD oraz FB 

(2 posty) 

 

- Maile wysłane do 

wnioskodawców 

danego naboru 

 

 
- Ilość maili skiero-
wanych do wnio-
skodawców (wszy-
scy wnioskodawcy 
danego naboru) 

 

 
- Listy wysłane do 
wnioskodawców 
których operacje nie 
zostały wybrane 
(możliwość złożenia 
protestu)   

 

- Ilość korespon-

dencji  skierowanej 

do  wnioskodaw-

ców, których opera-

cje nie zostały wy-

brane do dofinan-

sowania  

(w ramach danego 

naboru)  

 



 

 

III – IV 

kwartał 

2017 

 

Informowanie 

nt. warunków i 

sposobów reali-

zacji i rozlicza-

nia projektów.  

Obustronna 

współpraca z 

wnioskodaw-

cami 

 

 

 
Informowanie  
nt. warunków  

i sposobie  
realizacji  

i rozliczania  
projektów 

 
Wnioskodawcy dzia-
łań realizowanych w 
ramach LSR 

 
- Artykuł informacyj-
ny na stronie inter-
netowej LGD ZNW 
 
- Posty informacyjne 
na portalu społecz-
nościowym 
 

 

- Liczba zamiesz-

czonych komunika-

tów na stronie www 

LGD oraz FB 

(4 posty) 

Informowanie 

Wnioskodawców 

o warunkach i 

sposobie realizacji 

i rozliczania pro-

jektów 

- Liczba osób do 
których dotarła 
informacja (wszy-
scy wnioskodaw-
cy danego nabo-
ru) 

 
 
 
 
 
 

1 000 zł. 

 

- Maile wysłane do 

wnioskodawców 

danego naboru 

 

 

- Ilość maili skiero-

wanych do wnio-

skodawców, któ-

rych wnioski zostały 

wybrane do dofi-

nansowania (z da-

nego naboru)  

     (ok. 20 os.) 

 

- Kampania infor-

macyjno-

szkoleniowa  

 

- Doradztwo udzie-
lane bezpośrednio w  
biurze LGD 

 

- Liczba doradztwa 

świadczona Wnio-

skodawcom danego 

naboru 

(ok. 20 os.) 

 
 
Edukacja Wnio-

skodawców da-

nego naboru w 

zakresie warun-

ków i sposobie 

realizacji i rozli-

czania projektów 

 

- Liczba szkolenia 

dla beneficjentów 

działań wybranych 

do dofinansowania  

( 2 szkolenia) 



 

 
 
 
 
 
II – IV 

kwartał 
2017 

 

 

 

Informowanie 

nt. warunków i 

sposobów reali-

zacji i rozlicza-

nia projektów.  

Obustronna 

współpraca z 

wnioskodaw-

cami 

 

 

Informowanie 

nt. możliwości 

włączenia się 

do realizowa-

nych projektów 

oraz potencjal-

nych korzyści 

 

Informacja nt. 
możliwości 
samozatrud-
nienia, bądź 
objęcia działa-
niem kwalifika-
cyjnym w ra-
mach realizo-
wanych projek-
tów 

 
Wnioskodawcy dzia-
łań realizowanych w 
ramach LSR: spo-
łeczność lokalna, 
instytucje publiczne, 
organizacje pozarzą-
dowe, inne podmioty 
posiadające osobo-
wość prawną, przed-
siębiorcy, os. fizycz-
ne (w tym bezrobotni, 
os. z grupy defawo-
ryzowanej 

 

- Artykuł informacyj-

ny na stronie inter-

netowej LGD ZNW 

 

- Posty informacyjne 

na portalu społecz-

nościowym 

 

- Doradztwo udzie-

lone bezpośrednio w 

biurze LGD  

 

- Spotkanie informa-
cyjno-konsultacyjne 

 

- Liczba zamiesz-

czonych komunika-

tów na stronie www 

LGD oraz FB  

( 5 szt.) 

 

- Liczba doradztwa 

świadczona nieod-

płatnie bezpośred-

nio w biurze LGD  

(ok 20 os.) 

 

-  Ilość maili skie-

rowanych do wnio-

skodawców, któ-

rych wnioski zostały 

wybrane do dofi-

nansowania (z da-

nego naboru)  

 

- Spotkania infor-

macyjno-

konsultacyjne  

(2 spotkania) 

 

 

 

 

Informowanie 

Wnioskodawców 

o warunkach i 

sposobie realizacji 

i rozliczania pro-

jektów 

- Liczba osób do 
których dotarła 
informacja (wszy-
scy wnioskodaw-
cy danego nabo-
ru) 

 
 
 
 
 
 
 

1 000 zł 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto” współfinansowana jest ze środków 

Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 


