
L.p.
Termin 

realizacji

Nazwa działania 

komunikacyjnego

Adresaci działania 

komunikacyjnego
Środki przekazu

Zakładane 

wskaźniki 
Budżet

Planowane efekty działań 

komunikacyjnych

1
IV kwartał 

2018 r.

1. artykuł w lokalnej prasie 

oraz na stronach 

internetowych LGD 

i członkowskich jst, profilu 

społecznościowym LGD 

– 1 artykuł 

w lokalnej prasie; 

– 1 artykuł na 

stronach 

internetowych 

i profilu 

społecznościowym

1000 egzemplarzy prasy 

upowszechnych wśród 

mieszkańców obszaru LGD 

2
IV kwartał 

2018 r.

2. spotkanie  informacyjno 

– konsultacyjne LGD z 

mieszkańcami 

1 spotkanie 

informacyjno – 

konsultacyjne LGD 

z mieszkańcami 

50 osób uczestniczących 

w spotkaniu informacyjno – 

konsultacyjnym  

3 cały 2018 rok 

3. punkt informacyjno - 

konsultacyjny w biurze 

LGD

1 punkt 

informacyjny - 

konsultacyjny

25 osób, które uzyskały 

informacje dotyczące 

możliwości dofinansowania 

oraz realizacji LSR 

4 cały 2018 rok 

4. warsztaty, imprezy, 

wyjazdy studyjne, 

stoiska

 11 wydarzeń 

o charakterze 

promocyjno - 

informacyjnym

1 000 osób z grup 

defaworyzowanych 

obszaru LSR, 

uczestniczących 

w wydarzeniach w 2018 r.   

wszyscy beneficjenci oraz 

potencjalni beneficjenci 

w tym m.in. przedsiębiorcy, 

organizacje pozarządowe, 

instytucje kultury, jst, oraz 

mieszkańcy obszaru w tym 

osoby ze zidentyfikowanych 

na obszarze LSR grup 

defaworyzowanych 

(mieszkańcy obszarów 

wiejskich, kobiety, osoby 

w przedziale wiekowym 25 – 

34 lata, długotrwale 

bezrobotni, osoby 

z wykształceniem zawodowym 

oraz bez wystarczających 

kwalifikacji zawodowych)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok

kampanie 

informacyjne

101 200,00 zł



5 cały 2018 rok 

wszyscy beneficjenci oraz 

potencjalni beneficjenci 

w tym m.in. przedsiębiorcy, 

organizacje pozarządowe, 

instytucje kultury, jst oraz 

mieszkańcy obszaru w tym 

osoby ze zidentyfikowanych 

na obszarze LSR grup 

defaworyzowanych

5. bezpośrednie grupowe 

spotkania eksperta z 

potencjalnymi 

wnioskodawcami 

(szkolenia/ warsztaty) oraz 

punkt informacyjno – 

konsultacyjny w biurze 

LGD

60  podmiotów, 

które skorzystały ze 

szkoleń lub 

indywidualnego 

doradztwa 

w zakresie 

ubiegania się 

o wsparcie na 

realizację LSR 

25  osób / podmiotów, które 

otrzymały wsparcie po 

uprzednim skorzystaniu ze 

szkoleń lub udzieleniu

indywidualnego doradztwa w 

zakresie ubiegania się 

o wsparcie na realizację LSR

6
II półrocze 

2018 roku
pracownicy LGD 6. szkolenia

57 osobodni 

szkoleń dla 

pracowników LGD

3 pracowników, którzy 

podnieśli kompetencje 

w wyniku odbytych szkoleń

7
II półrocze 

2018 roku
członkowie organów LGD 7. szkolenia

165 osobodni 

szkoleń dla organów 

LGD

15 członków organów LGD, 

którzy uzyskali/podnieśli 

kompetencje w ramach pracy 

organów LGD 

8 cały 2018 rok badania satysfakcji

wnioskodawcy 

w poszczególnych zakresach 

operacji 

w ramach LSR

8. ankieta / wywiady 

pogłębione

60 osób, które 

wzięły udział 

w badaniu 

80 % osób zadowolonych 

z jakości pomocy 

świadczonej przez LGD

Radziejów, 8 grudnia 2017 r.

szkolenia i 

konsultacje

101 200,00 zł


