
Załącznik nr 3 „Plan Komunikacji” 

Głównymi przesłankami leżącymi u podstawy opracowania planu komunikacji była potrzeba zaplanowania działań komunikacyjnych, które pozwolą w 

skuteczny sposób poinformować społeczność lokalną o procesie wdrażania LSR, zaangażować ją w ten proces oraz upowszechnić informacje o efektach 

wdrażania strategii. Inną równie ważną przesłanką było podjęcie działań angażujących przedstawicieli grup defaworyzowanych w uczestnictwo i realizację 

działań zaplanowanych w LSR. Główny cel związany z realizacją planu komunikacji to: „Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację działań 

zaplanowanych w LSR oraz w proces wdrażania i aktualizacji strategii”. Poniższa tabela zawiera również cele dla poszczególnych działań komunikacyjnych. 

Zaplanowane działania komunikacyjne ze względu na swój powszechny zasięg (prasa, ogłoszenia, materiały informacyjne) oraz ukierunkowanie na potrzeby 

potencjalnych beneficjentów (szkolenia, doradztwo, spotkania informacyjne) powinny pozwolić na efektywną komunikację ze społecznością lokalną. 

Szczególnie istotna będzie współpraca z instytucjami pomocy społecznej oraz Urzędem Pracy w celu dotarcia z informacją o planowanym wsparciu do 

przedstawicieli grup defaworyzowanych. Jednak w przypadku otrzymywania od społeczności lokalnej, w ramach komunikacji zwrotnej podczas 

realizowanych działań, informacji o zauważonych przez nią problemach z realizacją LSR, czy wyrażanym przez nią niskim poparciem dla realizowanych w 

LSR działaniach plan komunikacji będzie korygowany. Inną przesłanką do korekty planu komunikacji będzie osiąganie niższych od założonych wskaźników 

produktu i rezultatu realizowanych działań komunikacyjnych.  

Zebrane podczas realizacji działań komunikacyjnych wnioski, postulaty, sugestie ze strony przedstawicieli lokalnej społeczności będą przekazywane do biura 

LGD i stanowić mogą jedną z przesłanek do uruchomienia procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.  
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Cel komunikacji 
Nazwa działania 

komunikacyjnego 

Adresaci 

działania 

komunikacyjnego 

(grupy docelowe) 

Środki przekazu Wskaźniki (produkt) 

Efekty działań 

komunikacyjnych 

(rezultat) 

I 

poł. 

2016  

Rozpowszechnianie 

informacji dot. nowego 

okresu programowania 

oraz nowej LSR 2014-

2020 

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń 

LSR na lata 2014-

2020  

Ogół 

społeczeństwa, 

potencjalni 

beneficjenci, w 

tym grupy 

defaworyzowane 

określone w LSR 

artykuł w prasie lokalnej 1 artykuł 

3 tys. - liczba osób, do 

których potencjalnie dotrze 

informacja  

5  tys. osób uzyska 

ogólne informacje 

o potencjalnych 

możliwościach 

korzystania ze 

wsparcia w LSR 

2014-2020 

(nabędzie wiedzę) 

 

70 osób uzyska 

szczegółowe 

informacje 

(nabędzie wiedzę) 

ogłoszenia w siedzibach 

instytucji publicznych 

(urzędy, GOKi, PUP, OPS-y,  

inne) 

24 miejsca 

artykuł na stronach 

internetowych oraz portalach 

społecznościowych 

13 różnych stron i portali 

spotkania 7 spotkań (po jednym w 

każdej gminie) 

106 osób 



plakat 140 szt. 

II 

poł. 

2016 

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

głównych zasadach 

dot. sporządzania 

wniosków do LGD, w 

tym o celach, 

przedsięwzięciach i 

kryteriach oceny 

używanych przez Radę 

LGD  

 

Spotkania nt. 

zasad 

sporządzania 

wniosków i 

sposobu wyboru 

projektów przez 

Radę LGD  

 

Potencjalni 

beneficjenci,  

w szczególności 

przedsiębiorcy, 

organizacje 

pozarządowe i 

mieszkańcy 

obszaru, w tym 

grupy 

defaworyzowane 

określone w LSR 

 

spotkania, warsztaty 

tematyczne dot. celów LSR i 

kryteriów wyboru 

7 spotkań (po jednym w 

każdej gminie) 

70 osób 

140 osób uzyska 

szczegółowe 

informacje 

(nabędzie wiedzę) 

dot. celów i 

kryteriów wyboru 

operacji w ramach  

LSR 

indywidualne konsultacje z 

wnioskodawcami w każdej 

gminie 

7 spotkań (po jednym w 

każdej gminie) 

30 osób 

publikacja LGD – ulotka 

informacyjna - skrót LSR i 

kryteria wyboru  

2 tys. szt. ulotki 

informacyjnej  

doradztwo  indywidualne w 

biurze LGD 

 

40 osób korzystających z 

doradztwa indywidualnego 

w biurze LGD 

2017 Rozpowszechnianie 

informacji dot. LSR 

2014-2020 

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń 

LSR na lata 2014-

2020 

Ogół 

społeczeństwa, 

potencjalni 

beneficjenci, w 

tym grupy 

defaworyzowane 

określone w LSR 

artykuł w prasie lokalnej 1 artykuł  

3 tys. – liczba osób, do 

których potencjalnie dotrze 

informacja 

5 tys. osób uzyska 

informacje o 

głównych 

założeniach LSR 

2014-2020 

(nabędzie wiedzę) 

i możliwościach 

korzystania ze 

wsparcia w 

ramach LSR 

artykuł na stronach 

internetowych oraz portalach 

społecznościowych 

13 różnych stron i portali 

kalendarz książkowy na 2018 

r. 

400 szt. kalendarza 

książkowego 

pendrive 

(z wgraną ulotką 

informacyjną – skrót LSR i 

kryteria wyboru) 

100 szt. 

2017  Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

głównych zasadach 

dot. sporządzania 

wniosków do LGD, w 

tym o celach, 

Spotkania nt. 

zasad 

sporządzania 

wniosków i 

sposobu wyboru 

projektów przez 

Radę LGD  

Potencjalni 

beneficjenci,  

w szczególności 

przedsiębiorcy, 

organizacje 

pozarządowe i 

mieszkańcy 

spotkania, warsztaty 

tematyczne dot. celów LSR i 

kryteriów wyboru 

21 spotkań (po trzy w 

każdej gminie) 

210 osób 

350 osób uzyska 

szczegółowe 

informacje 

(nabędzie wiedzę) 

dot. celów i 

kryteriów wyboru 

operacji w ramach  

indywidualne konsultacje z 

wnioskodawcami w każdej 

gminie 

14 spotkań (po dwa w 

każdej gminie) 

60 osób 

doradztwo indywidualne w 80 osób korzystających z 



przedsięwzięciach i 

kryteriach oceny 

używanych przez Radę 

LGD 

 obszaru, w tym 

grupy 

defaworyzowane 

określone w LSR 

biurze LGD  doradztwa indywidualnego 

w biurze LGD 

LSR 

plakat (w wersji 

elektronicznej) informujący o 

warsztatach tematycznych 

dot. celów LSR, 

przedsięwzięć i kryteriów 

wyboru operacji 

3 plakaty (w wersji 

elektronicznej) 

2018 Informowanie o 

PROW 2014-2020 i 

rezultatach jego 

realizacji 

Konkurs, wizyta 

studyjna 

Mieszkańcy 

obszaru, w tym 

grupy 

defaworyzowane 

określone w LSR 

konkursy na temat 

zrealizowanych projektów w 

ramach PROW 2014-2020 na 

terenie LGD: 

- plastyczny dla dzieci, 

- fotograficzny 

30 dzieci złoży pracę w 

konkursie plastycznym, 

30 osób złoży prace w 

konkursie fotograficznym 

60 osób zauważy 

rezultaty 

wdrażania PROW 

2014-2020 na 

terenie LGD 

 

 

15 osób zdobędzie 

wiedzę w zakresie 

dobrych praktyk 

wdrażania 

projektów dot. 

rozwoju turystyki  

wizyta studyjna 15 osób weźmie udział w 

wizycie studyjnej 

2018 Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

głównych zasadach 

dot. sporządzania 

wniosków do LGD, w 

tym o celach, 

przedsięwzięciach i 

kryteriach oceny 

używanych przez Radę 

LGD  

Spotkania nt. 

zasad 

sporządzania 

wniosków i 

sposobu wyboru 

projektów przez 

Radę LGD  

Potencjalni 

beneficjenci,  

w szczególności 

przedsiębiorcy, 

organizacje 

pozarządowe i 

mieszkańcy 

obszaru, w tym 

grupy 

defaworyzowane 

określone w LSR 

spotkania, warsztaty 

tematyczne dot. celów LSR i 

kryteriów wyboru 

14 spotkań (po dwa w 

każdej gminie) 

140 osób 

280 osób uzyska 

szczegółowe 

informacje 

(nabędzie wiedzę) 

dot. celów i 

kryteriów wyboru 

operacji w ramach  

LSR 

doradztwo indywidualne w 

biurze LGD  

80 osób korzystających z 

doradztwa indywidualnego 

w biurze LGD 

indywidualne konsultacje z 

wnioskodawcami w każdej 

gminie 

14 spotkań (po dwa w 

każdej gminie) 

60 osób 

2019 Poinformowanie Spotkania nt. Potencjalni spotkania, warsztaty 7 spotkań (po jednym w 140 osób uzyska 



potencjalnych 

wnioskodawców o 

głównych zasadach 

dot. sporządzania 

wniosków do LGD, w 

tym o celach, 

przedsięwzięciach i 

kryteriach oceny 

używanych przez Radę 

zasad 

sporządzania 

wniosków i 

sposobu wyboru 

projektów przez 

Radę LGD  

beneficjenci,  

w szczególności 

przedsiębiorcy, 

organizacje 

pozarządowe i 

mieszkańcy 

obszaru, w tym 

grupy 

defaworyzowane 

tematyczne dot. celów LSR i 

kryteriów wyboru 

każdej gminie)                                               

70 osób 

szczegółowe 

informacje 

(nabędzie wiedzę) 

dot. celów i 

kryteriów wyboru 

operacji w ramach  

LSR 

doradztwo indywidualne w 

biurze LGD  

40 osób korzystających z 

doradztwa indywidualnego 

w biurze LGD 

indywidualne konsultacje z 

wnioskodawcami w każdej 

gminie 

7 spotkań (po jednym w 

każdej gminie) 

30 osób 

2020 Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

głównych zasadach 

dot. sporządzania 

wniosków do LGD, w 

tym o celach, 

przedsięwzięciach i 

kryteriach oceny 

używanych przez Radę 

LGD 

Spotkania nt. 

zasad 

sporządzania 

wniosków i 

sposobu wyboru 

projektów przez 

Radę LGD  

Potencjalni 

beneficjenci,  

w szczególności 

przedsiębiorcy, 

organizacje 

pozarządowe i 

mieszkańcy 

obszaru, w tym 

grupy 

defaworyzowane 

określone w LSR 

spotkania, warsztaty 

tematyczne dot. celów LSR i 

kryteriów wyboru 

7 spotkań (po jednym w 

każdej gminie)                                               

70 osób 

140 osób uzyska 

szczegółowe 

informacje 

(nabędzie wiedzę) 

dot. celów i 

kryteriów wyboru 

operacji w ramach  

LSR 

doradztwo indywidualne w 

biurze LGD  

40 osób korzystających z 

doradztwa indywidualnego 

w biurze LGD 

indywidualne konsultacje z 

wnioskodawcami w każdej 

gminie 

7 spotkań (po jednym w 

każdej gminie) 

30 osób 

II 

poł. 

2020 

Poinformowanie ogółu 

mieszkańców o 

efektach wdrażania 

LSR  

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych efektów 

wdrażania LSR na 

lata 2014-2020 

Wszyscy 

mieszkańcy 

obszaru LGD, w 

tym grupy 

defaworyzowane 

określone w LSR 

- artykuł w prasie lokalnej  

- informacja na stronie 

internetowej LGD 

- 1 artykuł 

- 1 strona internetowa 

2 tys.- liczba osób 

do których dotrze 

informacja 

 


