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Załącznik nr 5 do LSR: plan komunikacji 

Plan komunikacji – cele, działania, środki i narzędzia komunikacji 

Termin Cel komunikacji Nazwa działania ko-

munikacyjnego 

Adresaci działania 

komunikacyjnego 

(grupy docelowe) 

Środki przekazu Wskaźniki Planowane efekty Budżet 

I poł. 

2016 

Poinformowanie poten-

cjalnych wnioskodaw-

ców o LSR, jej głów-

nych celach, zasadach 

przyznawania dofinan-

sowania oraz typach 

projektów, które będą 

miały największe 

szanse wsparcia z bu-

dżetu LSR  

Kampania informa-

cyjna nt. głównych 

założeń LSR na lata 

2014-2020 

  

- wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności przed-

siębiorcy, rolnicy 

oraz organizacje po-

zarządowe, jst i 

mieszkańcy obszaru 

- grupy defaworyzo-

wane  

- artykuł w pra-

sie lokalnej  

- artykuły na 

stronach inter-

netowych oraz 

portalach spo-

łecznościowych  

- strona interne-

towa LGD 

- informacja te-

lefoniczna do 

osób, które zło-

żyły fiszki pro-

jektowe 

- liczba artykułów 

w prasie lokalnej: 

1szt. 

- liczba informacji 

zamieszczonych 

na stronach www i 

portalach społecz-

nościowych: 4 szt. 

- liczba wejść na 

stronę internetową: 

(50 miesięcznie) 

- liczba wykona-

nych rozmów tele-

fonicznych: 150 

szt. 

- liczba osób poinfor-

mowanych o zasadach  

LSR 

- liczba osób, która po-

zna zasady LSR 

- nakład jednej gazety 

lokalnej - 4200 szt., za-

kładamy, że 50% zapo-

zna się z artykułem, to 

około 2100 osób, po-

przez stronę internetową 

100 osób miesięcznie i 

portale społecznościowe 

i przynajmniej 150 osób 

poprzez informację tele-

foniczną  

1000,00 zł  

ujęto koszt ogło-

szenia  

II poł. 

2016 

Poinformowanie ogółu 

mieszkańców o LSR 

Kampania informa-

cyjna nt. głównych 

założeń LSR na lata 

2014-2020  

- wszyscy miesz-

kańcy obszaru LGD 

- artykuł w pra-

sie lokalnej  

- udział w im-

prezach lokal-

nych 

- ulotki  

- dni otwarte-

punkt informa-

cyjno-doradczy 

w Biurze LGD 

- liczba artykułów 

w prasie lokalnej: 

1 szt. 

- liczba stoisk pro-

mocyjnych: 2 szt.  

- liczba wydanych 

ulotek: 300 szt. 

- liczba konsulta-

cji: 40 szt. 

- liczba wejść na 

stronę internetową: 

- liczba osób poinfor-

mowanych o zasadach 

realizacji LSR, liczba 

osób, która pozna ideę 

działania LSR - nakład 

jednej gazety lokalnej - 

4200 szt., zakładamy, że 

50% zapozna się z arty-

kułem, to około 2100 

osób  

1000,00 zł 

ujęto koszt ogło-

szenia  

wydruk ulotek 

koszt 1000,00 zł 

Koszt przygoto-

wania stoisk pro-

mocyjnych 

1000,00 zł 
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- strona interne-

towa LGD 

(50 miesięcznie); 

Liczba ogłoszeń, 

postów na stronie 

internetowej, por-

talu społecznościo-

wym, tablicach 

ogłoszeń w insty-

tucjach pożytecz-

ności publicznej. 

(4 na miesiąc) 

II poł. 

2016 

Poinformowanie poten-

cjalnych wnioskodaw-

ców o zasadach ubie-

gania się o dofinanso-

wanie w tym poszcze-

gólnych kryteriów 

oceny używanych 

przez organ decyzyjny 

LGD - Promocja dofi-

nansowań wśród grup 

defaworyzowanych i 

przedsiębiorców 

 

Spotkania nt. apliko-

wania o dofinanso-

wanie, rozliczania 

projektów oraz oce-

niania i wyboru pro-

jektów przez LGD 

- grupy defaworyzo-

wane  

- wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności - 

Przedsiębiorcy lub 

osoby fizyczne, któ-

rzy chcą założyć lub 

rozwijać działalność 

gospodarczą, rolnicy 

oraz przedstawiciele 

NGO i JST, miesz-

kańcy obszaru 

- spotkania z 

grupami defa-

woryzowanymi 

- szkolenia, 

warsztaty  

- materiały 

szkoleniowe, 

warsztatowe 

rozdane na spo-

tkaniach 

- liczba szkoleń, 

warsztatów: 4 spo-

tkania 

- ilość materiałów 

szkoleniowych, 

warsztatowych 

rozdanych na spo-

tkaniach: 80 szt. 

- liczba osób na szkole-

niach: 80 osób (listy 

obecności)  

- liczba osób, która pod-

niosła swoje kompeten-

cje: 60 osób (testy przed 

i po szkoleniu, ankiety) 

1500,00 zł ujęto 

koszt przygoto-

wania szkoleń  

I poł. 

2017 

Uzyskanie informacji 

zwrotnej nt. oceny ja-

kości pomocy świad-

czonej przez LGD pod 

kątem konieczności 

przeprowadzenia 

ewentualnych korekt w 

tym zakresie (np. do-

datkowego przeszkole-

nia osób udzielających 

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców 

LGD dot. jakości po-

mocy świadczonej 

przez LGD na etapie 

przygotowywania 

wniosków o przyzna-

nie pomocy  

 

- wnioskodawcy w 

poszczególnych za-

kresach operacji w 

ramach LSR 

- ankiety w 

wersji elektro-

nicznej rozsy-

łane na adresy 

email wniosko-

dawców 

- ankiety rozesłane 

do min. 50% wnio-

skodawców (za-

kończonych kon-

kursów) 

- zwrot ankiet na pozio-

mie min. 25% 

0,00 zł 
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pomocy, np. w zakresie 

komunikacji interper-

sonalnej) 

I poł. 

2017 

Poinformowanie wnio-

skodawców o zasadach 

rozliczania projektów 

unijnych 

Spotkania dot. rozli-

czania projektów   

- Wnioskodawcy 

- Liderzy społeczni 

 

- szkolenia, 

warsztaty  

- materiały 

szkoleniowe, 

warsztatowe 

rozdane na spo-

tkaniach 

- liczba szkoleń, 

warsztatów: 4 spo-

tkania 

- ilość materiałów 

szkoleniowych, 

warsztatowych 

rozdanych na spo-

tkaniach: 80 szt. 

- liczba osób na szkole-

niach: 80 osób (listy 

obecności)  

- liczba osób, która pod-

niosła swoje kompeten-

cje: 60 osób (testy przed 

i po szkoleniu, ankiety) 

1500,00 zł ujęto 

koszt przygoto-

wania szkoleń 

I poł. 

2017 

Poinformowanie ogółu 

mieszkańców o LSR 

Kampania informa-

cyjna nt. głównych 

założeń LSR na lata 

2014-2020  

- wszyscy miesz-

kańcy obszaru LGD  

 

- strona interne-

towa LGD, 

gmin członkow-

skich, portale 

społeczno-

ściowe 

 

- liczba wejść na 

stronę internetową: 

(50 miesięcznie)   

- liczba osób poinfor-

mowanych o zasadach 

realizacji LSR, liczba 

osób, która pozna ideę 

działania LSR 

0,00 zł 

II poł. 

2017 

Poinformowanie ogółu 

mieszkańców o LSR 

oraz wstępnych efek-

tach 

Kampania informa-

cyjna nt. głównych 

założeń LSR na lata 

2014-2020 oraz jej 

efektów 

- wszyscy miesz-

kańcy obszaru LGD 

- artykuły w 

prasie lokalnej  

- strona interne-

towa LGD 

- liczba artykułów 

w prasie lokalnej: 

1 szt.  

- liczba wejść na 

stronę internetową: 

50 szt. miesięcznie 

- liczba osób poinfor-

mowanych o efektach 

realizacji LSR, liczba 

osób, która pozna ideę 

LSR: - nakład jednej ga-

zety lokalnej - 4200 szt., 

zakładamy, że 50% za-

pozna się z artykułem, 

to około 2100 osób 

1000,00 zł 

ujęto koszt ogło-

szenia 

I poł. 

2018 

Poinformowanie poten-

cjalnych wnioskodaw-

ców o zasadach ubie-

gania się o dofinanso-

Spotkania nt. apliko-

wania o dofinanso-

wanie, rozliczania 

- wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności przed-

siębiorcy, rolnicy 

- szkolenia, 

warsztaty  

- materiały 

szkoleniowe, 

warsztatowe 

- liczba szkoleń, 

warsztatów: 4 

szkolenia 

- ilość materiałów 

szkoleniowych, 

- liczba osób na szkole-

niach: 80 osób (listy 

obecności)  

1500,00 zł 

ujęto koszt przy-

gotowania szko-

leń 
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wanie w tym  poszcze-

gólnych kryteriów 

oceny używanych 

przez organ decyzyjny 

LGD 

projektów oraz oce-

niania i wyboru pro-

jektów przez LGD  

oraz organizacje po-

zarządowe i miesz-

kańcy obszaru  

- grupy defaworyzo-

wane 

rozdane na spo-

tkaniach 

- punkt infor-

macyjno-dorad-

czy w Biurze 

LGD 

warsztatowych 

rozdanych na spo-

tkaniach: 80 szt.  

- liczba konsulta-

cji: 30 

- liczba osób, która pod-

niosła swoje kompeten-

cje: 60 osób (testy przed 

i po szkoleniu, ankiety) 

II poł. 

2018 

Uzyskanie informacji 

zwrotnej nt. oceny ja-

kości pomocy świad-

czonej przez LGD  

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców 

LGD dot. jakości po-

mocy świadczonej 

przez LGD na etapie 

przygotowywania 

wniosków o przyzna-

nie pomocy. Ocena 

wdrożenia wniosków 

z wcześniej pozyska-

nej informacji zwrot-

nej 

- wnioskodawcy w 

poszczególnych za-

kresach operacji w 

ramach LSR 

- ankiety w 

wersji elektro-

nicznej rozsy-

łane na adresy 

email wniosko-

dawców 

- ankiety rozesłane 

do min. 50% wnio-

skodawców (za-

kończonych kon-

kursów) 

- zwrot ankiet na pozio-

mie min. 25% 

0,00 zł 

I poł. 

2019 

Poinformowanie wnio-

skodawców o zasadach 

rozliczania projektów 

unijnych 

Spotkania dot. rozli-

czania projektów   

- Wnioskodawcy 

- Liderzy społeczni 

- szkolenia, 

warsztaty  

- materiały 

szkoleniowe, 

warsztatowe 

rozdane na spo-

tkaniach 

- liczba szkoleń, 

warsztatów: 4 spo-

tkania 

- ilość materiałów 

szkoleniowych, 

warsztatowych 

rozdanych na spo-

tkaniach: 80 szt. 

- liczba osób na szkole-

niach: 80 osób (listy 

obecności)  

- liczba osób, która pod-

niosła swoje kompeten-

cje: 60 osób (testy przed 

i po szkoleniu, ankiety) 

1500,00 zł  

ujęto koszt przy-

gotowania szko-

leń 

I poł. 

2019 

Poinformowanie wnio-

skodawców o zasadach 

przyznawania środków 

unijnych 

Kampania informa-

cyjna dotycząca 

możliwości otrzyma-

nia wsparcia 

- Potencjalni wnio-

skodawcy 

- dni otwarte-

punkt informa-

cyjno-doradczy 

w Biurze LGD 

- strona interne-

towa LGD 

- liczba konsulta-

cji: 30 szt. 

- liczba wejść na 

stronę internetową: 

(50 miesięcznie) 

 

- liczba osób, która zo-

stanie kompleksowo 

przygotowana do na-

boru wniosków  

0,00 zł 
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I poł. 

2019 

Poinformowanie osób 

opiniotwórczych o 

efektach wdrażania 

Kampania informa-

cyjna dot. zrealizo-

wanych projektów 

przez beneficjentów 

pomocy 

lokalni liderzy, soł-

tysi, radni, inne zain-

teresowane osoby 

- konferencja 

LGD 

- konferencja - 

jedno wydarzenie 

informacyjne 

- liczba osób, które za-

poznały się ze zrealizo-

wanymi projektami 100 

osób na konferencji 

3000,00 zł 

Koszt przygoto-

wania konferen-

cji 

II poł. 

2019 

Poinformowanie ogółu 

mieszkańców o LSR 

oraz wstępnych efek-

tach 

Kampania informa-

cyjna dot. głównych 

założeń LSR na lata 

2014-2020 oraz jej 

efektów  

- wszyscy miesz-

kańcy obszaru LGD 

- artykuły w 

prasie lokalnej  

- strona interne-

towa LGD 

- artykuły w prasie 

lokalnej 1 szt. 

- liczba wejść na 

stronę internetową: 

50 miesięcznie 

liczba osób poinformo-

wanych o efektach rea-

lizacji LSR, liczba osób, 

która pozna ideę LSR: - 

nakład jednej gazety lo-

kalnej - 4200 szt., zakła-

damy, że 50% zapozna 

się z artykułem, to 

około 2100 osób  

1000,00 zł 

ujęto koszt ogło-

szenia 

I poł. 

2020 

Poinformowanie osób 

opiniotwórczych o 

efektach wdrażania 

Poinformowanie ogółu 

mieszkańców 

Kampania informa-

cyjna dot. zrealizo-

wanych projektów 

przez beneficjentów 

pomocy 

- lokalni liderzy, soł-

tysi, radni, inne zain-

teresowane osoby 

- wszyscy miesz-

kańcy obszaru LGD 

- konferencja 

LGD 

- strona interne-

towa LGD 

- konferencja - 

jedno wydarzenie 

informacyjne 

- liczba wejść na 

stronę internetową: 

50 miesięcznie 

- liczba osób, które za-

poznały się ze zrealizo-

wanymi projektami 100 

osób na konferencji 

3000,00 zł 

Koszt przygoto-

wania konferen-

cji 

I poł. 

2021 

Poinformowanie ogółu 

mieszkańców o LSR 

oraz wstępnych efek-

tach 

Kampania informa-

cyjna nt. głównych 

założeń LSR na lata 

2014-2020 a głównie 

jej efektów 

- wszyscy miesz-

kańcy obszaru LGD 

- artykuły w 

prasie lokalnej 

- strona interne-

towa LGD 

- liczba artykułów 

w prasie lokalnej: 

1 szt. 

- liczba wejść na 

stronę internetową: 

50 miesięcznie 

liczba osób poinformo-

wanych o efektach rea-

lizacji LSR, liczba osób, 

która pozna ideę LSR: - 

nakład jednej gazety lo-

kalnej - 4200 szt., zakła-

damy, że 50% zapozna 

się z artykułem, to 

około 2100 osób 

1000,00 zł 

ujęto koszt ogło-

szenia 



                                                                                     

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Stowarzyszenie „Dolina Noteci’ 

ul. Sienkiewicza 2 

64-800 Chodzież 
 

II poł. 

2021 

Poinformowanie ogółu 

mieszkańców o LSR 

oraz efektach 

Kampania informa-

cyjna nt. głównych 

założeń LSR na lata 

2014-2020 a głównie 

jej efektów 

- wszyscy miesz-

kańcy obszaru LGD 

- artykuły w 

prasie lokalnej 

- strona interne-

towa LGD 

- liczba artykułów 

w prasie lokalnej: 

1 szt. 

- liczba wejść na 

stronę internetową: 

50 miesięcznie 

liczba osób poinformo-

wanych o efektach rea-

lizacji LSR, liczba osób, 

która pozna ideę LSR: - 

nakład jednej gazety lo-

kalnej - 4200 szt., zakła-

damy, że 50% zapozna 

się z artykułem, to 

około 2100 osób 

1000,00 zł 

ujęto koszt ogło-

szenia 

 

I poł. 

2022 - I 

poł. 2023 

Poinformowanie ogółu 

mieszkańców 

o efektach zrealizowa-

nych działań i wydat-

kowanych środków 

Kampania informa-

cyjna 

- wszyscy miesz-

kańcy obszaru LGD 

- strona interne-

towa LGD i 

gmin członkow-

skich 

- liczba artykułów- 

jeden w systemie 

półrocznym z ana-

lizą danych, licz-

bami projektów i 

wydatkowanych 

środków 

- liczba wejść na 

stronę internetową: 

50 miesięcznie 

Liczba osób pozyskują-

cych dane ze strony in-

ternetowej LGD na po-

ziomie 50 wejść 

0,00 zł 

 

 

 


