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HARMONOGRAM PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2023 

TERMIN CEL KOMUNIKACJI DZIAŁANIE 
KOMUNIKACYJNE 

ADRESACI ŚRODKI/NARZĘDZIA 
KOMUNIKACJI 

I  
kwartał 

Poinformowanie potencjalnych 
wnioskodawców  o LSR, jej 
głównych celach, zasadach 
przyznawania dofinansowania  
oraz typach operacji, które 
będą miały największe szanse 
wsparcia z budżetu LSR. 
Działania informacyjno- 
promocyjne o szerokim zasięgu 
nt.  możliwości finansowania  
ze środków wskazanych w LSR   
 
Wspieranie beneficjentów  w 
realizacji operacji 
 
 
 
 
 
 
    
  
Wspieranie beneficjentów  w 
realizacji operacji 
 
 
  

Spotkania z 
mieszkańcami nt. 
zasad ogłaszania 
naborów oceniania i 
wyboru operacji 
 przez LGD 
 
 
 
 
 
 
Konsultacji 
( doradztwo) 
udzielone w biurze 
LGD dot. realizacji 
operacji 
 
 
 
 
 
Poinformowanie 
potencjalnych 
wnioskodawców o 
głównych zasadach 
przyznawania 
pomocy, naborach 
wniosków, 
interpretacji 
poszczególnych 
kryteriów oceny 
używanych przez 
 radę LGD  
 

 

wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy, w 
szczególności grupy 
defaworyzowane, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe i 
mieszkańcy obszaru, jst 
 
 
 
 
wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy, w 
szczególności grupy 
defaworyzowane, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe i 
mieszkańcy obszaru, jst 
 
 
wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy  w 
szczególności grupy 
defaworyzowane, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe i 
mieszkańcy obszaru, jst 
 
 
 
  

spotkania bezpośrednie z 
mieszkańcami - 1 szt.                                                                                                                                                                                        
ulotka LGD wręczana na 
spotkaniu, zaproszenia 1 
szt., programy,- 1 szt., 
ogłoszenia w siedzibach 
instytucji publicznych 
(urzędy, GOK, UP) -1 szt.,  
 
 
 
 
doradztwo w Biurze LGD 
dotyczące realizacji 
operacji 
( osobiste , mailowe, 
telefoniczne) 
 
 
 
 
 
szkolenie dla 
beneficjentów - 1 szt 
.zaproszenia, program 
szkolenia- 1 szt. 
 ogłoszenia w siedzibach 
instytucji publicznych              
( urzędy, GOK, UP) 1 szt., 
artykuły na stronach 
internetowych- 1 szt.  

II  
kwartał 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Poinformowanie potencjalnych 
wnioskodawców o LSR, jej 
głównych celach, zasadach 
przyznawania dofinansowania  
oraz typach operacji, które 
będą miały największe szanse 
wsparcia z budżetu LSR. 
Działania informacyjno- 
promocyjne o szerokim zasięgu 
nt.  możliwości finansowania  
ze środków wskazanych w LSR 
 
Poinformowanie potencjalnych 
wnioskodawców o LSR, jej 
głównych celach, zasadach 
przyznawania dofinansowania  
oraz typach operacji, które 
będą miały największe szanse 
wsparcia z budżetu LSR. 
Działania informacyjno- 
promocyjne o szerokim zasięgu 

Działania 
informacyjno- 
promocyjne o 
szerokim zasięgu nt.  
możliwości 
finansowania  ze 
środków 
wskazanych w LSR     
 
 
 
 
Odwiedziny strony 
internetowej     
 
 
 
 
 
 
 

wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy, w 
szczególności grupy 
defaworyzowane, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe i 
mieszkańcy obszaru, jst 
 
 
 
 
wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy w 
szczególności grupy 
defaworyzowane, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe i 
mieszkańcy obszaru, jst 
 

artykuły w prasie lokalnej- 
1 szt.                                 
ogłoszenia w siedzibach 
instytucji publicznych 
(urzędy, GOK, UP) - 1szt. 
 artykuły na stronach 
internetowych lub 
portalach społ.- 1 szt.  
      
 
 
 
statystyka odwiedzin 
strony internetowej-   1 szt.  
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nt.  możliwości finansowania  
ze środków wskazanych w LSR 
 
 
Uzyskanie informacji zwrotnej 
dotyczącej oceny jakości 
pomocy świadczonej  przez LGD 
pod kątem przeprowadzenia 
ewentualnych korekt w tym 
zakresie          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wspieranie beneficjentów  w 
realizacji operacji       
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoring i ewaluacja, 
rozliczenie wskaźników i 
stopnia realizacji LSR.  
 
 
                                      

 
  
 
 
Badanie satysfakcji 
wnioskodawców 
dot. jakości pomocy 
świadczonej przez 
LGD na etapie 
przygotowania  
wniosków 
aplikacyjnych o 
wsparcie 
projektowanych 
działań 
przewidzianych do 
realizacji         
 
 
Konsultacje 
( doradztwo) 
udzielone w biurze 
LGD dot. realizacji 
operacji 
 
 
   
 
 
Działania w 
obszarze 
monitoringu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy, w 
szczególności grupy 
defaworyzowane, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe i 
mieszkańcy obszaru, jst 
 
 
 
 
 
 
 
wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy, w 
szczególności grupy 
defaworyzowane, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe i 
mieszkańcy obszaru, jst 
 
 
Kadra i członkowie LGD, 
poszczególne grupy 
docelowe- 
wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy w 
szczególności grupy 
defaworyzowane , 
przedsiębiorcy, 

 
 
 
 
ankieta skierowana drogą 
elektroniczną na adresy e-
mail wnioskodawców              
(każdorazowo 40 szt.)         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
doradztwo w Biurze LGD 
dotyczące realizacji 
operacji 
( osobiste , mailowe, 
telefoniczne    
 
 
 
 
 
Analiza efektów 
monitoringu- raport 
Komisji Rewizyjnej 
przedstawiany na Walnym 
Zebraniu Członków 
                                                                                                                                                                                                                               

III 
kwartał 

Zapewnienie mieszkańcom 
obszaru LGD informacji nt. 
operacji współfinansowanych z 
Funduszy UE dostępnych z 
budżetu LSR 
 
 
 
 
 
Wspieranie beneficjentów  w 
realizacji operacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działania 
informacyjno- 
promocyjne o 
szerokim zasięgu nt.  
osiągnięć 
związanych z 
wdrażaniem LSR 
 
 
 
Konsultacje 
( doradztwo) 
udzielone w biurze 
LGD dot. realizacji 
operacji 
 
 
 
 
 
 

wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy, w 
szczególności grupy 
defaworyzowane, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe i 
mieszkańcy obszaru, jst 
 
 
wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy, w 
szczególności grupy 
defaworyzowane, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe i 
mieszkańcy obszaru, jst 
 
 

artykuły na stronie 
internetowej- 1 szt., ulotka 
200 szt , ogłoszenia w 
siedzibach instytucji- 1 szt. 
 
 
 
 
 
 
doradztwo w Biurze LGD 
dotyczące realizacji 
operacji 
(osobiste , mailowe, 
telefoniczne)       
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 IV 
kwartał 

Uzyskanie informacji zwrotnej 
dotyczącej oceny jakości 
pomocy świadczonej  przez LGD 
pod kątem przeprowadzenia 
ewentualnych korekt w tym 
zakresie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapewnienie mieszkańcom 
obszaru LGD informacji nt. 
operacji współfinansowanych z 
Funduszy UE dostępnych z 
budżetu LSR 
 
 
 
 
Wspieranie beneficjentów  w 
realizacji operacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poinformowanie potencjalnych 
wnioskodawców o LSR, jej 
głównych celach, zasadach 
przyznawania dofinansowania  
oraz typach operacji, które 
będą miały największe szanse 
wsparcia z budżetu LSR. 
Działania informacyjno- 
promocyjne o szerokim zasięgu 
nt.  możliwości finansowania  
ze środków wskazanych w LSR 
 
Monitoring i ewaluacja, 
rozliczenie wskaźników i 
stopnia realizacji LSR.  
Zadania z aktywizacji i 
Projektów współpracy 
Spotkania nt. zasad ogłaszania 
naborów, oceniania i wyboru 
operacji przez LGD 
 
  

Badanie satysfakcji 
wnioskodawców 
dot. jakości pomocy 
świadczonej przez 
LGD na etapie 
przygotowania  
wniosków 
aplikacyjnych o 
wsparcie 
projektowanych 
działań 
przewidzianych do 
realizacji         
 
Działania 
informacyjno- 
promocyjne o 
szerokim zasięgu nt.  
osiągnięć 
związanych z 
wdrażaniem LSR 
 
 
Konsultacje 
( doradztwo) 
udzielone w biurze 
LGD dot. realizacji 
operacji 
 
 
 
 
 
Odwiedziny strony 
internetowej     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poinformowanie 
potencjalnych 
wnioskodawców o 
głównych zasadach 
przyznawania 
pomocy, naborach 
wniosków, 
interpretacji 
poszczególnych 
kryteriów oceny 
używanych przez  
radę LGD  

wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy, w 
szczególności grupy 
defaworyzowane, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe i 
mieszkańcy obszaru, jst 
 
 
 
 
 
 
wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy, w 
szczególności grupy 
defaworyzowane, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe i 
mieszkańcy obszaru,jst 
 
wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy, w 
szczególności grupy 
defaworyzowane, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe i 
mieszkańcy obszaru, jst 
 
 
wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy, w 
szczególności grupy 
defaworyzowane, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe i 
mieszkańcy obszaru, jst 
 
 
 
 
wszyscy potencjalni 
wnioskodawcy w 
szczególności grupy 
defaworyzowane , 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe i 
mieszkańcy obszaru, jst 

ankieta skierowana drogą 
elektroniczną na adresy e-
mail wnioskodawców              
(każdorazowo 40 szt.)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 artykuły na stronie 
internetowej- 1 szt., ulotka 
200 szt., zaproszenia, - 1 
szt. 
 
 
 
 
 
doradztwo w Biurze LGD 
dotyczące realizacji 
operacji 
(osobiste , mailowe, 
telefoniczne) 
 
 
 
 
 
statystyka odwiedzin 
strony internetowej-   1 szt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza efektów 
monitoringu- raport 
Komisji Rewizyjnej 
przedstawiany na Walnym 
Zebraniu Członków 
ogłoszenia w siedzibach 
instytucji publicznych 
(urzędy, GOK, UP), artykuły 
na stronach internetowych 
oraz portalach 
społecznościowych- 1 szt., 
biuletyn LGD - 1 szt. 

 

 


