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Harmonogram realizacji Planu komunikacji na 2020 rok 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” 

 

Termin 
realizacji 

(miesiąc/rok)  
Cel komunikacji 

Nazwa działania 
komunikacyjnego 

Adresaci 
działania 

komunikacyjnego 
Środki przekazu 

Zakładane / 
zrealizowane 

wskaźniki realizacji 
działania 

Planowane / 
zrealizowane efekty 

działań 
komunikacyjnych  

Planowany 
lub 

poniesiony 
koszt  

zadania 

 
02/2020 

Poinformowanie 
potencjalnych 
wnioskodawców o głównych 
zasadach interpretacji 
poszczególnych kryteriów 
oceny stosowanych podczas 
oceny i wyboru operacji 
(zwłaszcza kryteriów 
jakościowych) oraz zasadach 
korzystania z doradztwa 
świadczonego przez 
pracowników biura LGD. 
Uzyskanie informacji 
zwrotnej nt. 
zainteresowania udziałem 
w realizacji LSR, w tym  
w realizacji poszczególnych 
celów LSR oraz nt. poziomu 
zrozumienia zasad oceny 
i wyboru operacji, a także  
na temat stosowanych 
procedur oraz 
funkcjonowania organów  
i biura LGD. 

Spotkanie na temat 
zasad oceniania  
i wyboru operacji  
w ramach LSR LGD 
Gościnna 
Wielkopolska 

Wszyscy 
potencjalni 
wnioskodawcy,  
w szczególności 
przedsiębiorcy, 
rolnicy  
oraz organizacje 
pozarządowe 
i mieszkańcy 
obszaru objętego 
LSR. 
Grupy 
defaworyzowane: 
kobiety, 
osoby w wieku 
50+. 

 

- prezentacja  
   podczas  
   spotkania 
- ulotka  
   informacyjna 
- ankieta  
   w wersji  
   papierowej  
   przekazywana  
   uczestnikom  
   spotkania 
 

- 1 spotkanie 
- 15 uczestników  
  spotkania 
- 15 szt. ulotki 
- 15 szt. ankiety 
- nie mniej niż 80%  
  zwróconych ankiet 

Wzrost liczby 
uczestników szkoleń  
i doradztwa 
świadczonego  
przez biuro LGD. 

 
30,00 zł 
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02/2020 

Przeszkolenie potencjalnych 
wnioskodawców w zakresie 
wypełniania wniosku 
o przyznanie pomocy  
oraz przekazanie informacji  
o zasadach korzystania  
z doradztwa świadczonego 
przez pracowników biura 
LGD. 
Uzyskanie informacji 
zwrotnej nt. poziomu 
zrozumienia zasad 
przygotowania wniosku 
o przyznanie pomocy 
oraz zasad funkcjonowania 
biura LGD. 

Szkolenia 
nt. przygotowania 
wniosku 
 o przyznanie 
pomocy 

Wszyscy 
potencjalni 
wnioskodawcy  
w ramach danego 
naboru 
wniosków. 
 
Grupy 
defaworyzowane: 
kobiety, 
osoby w wieku 
50+. 

 

- prezentacja  
   podczas  
   spotkania  
   + dyskusja 
- warsztaty  
   w zakresie  
   przygotowania  
   wniosku 
- ankieta  
  w wersji  
  papierowej  
  przekazywana  
  uczestnikom  
  szkolenia 
 

- 1 szkolenie 
- 15 uczestników  
  szkolenia 
- 15 szt. ankiety 
- nie mniej niż 80% 
   zwróconych  
   ankiet 
 

Wzrost liczby osób 
korzystających 
z doradztwa, wzrost 
liczby wnioskodawców. 

 
 60,00zł 

 
04/2020 

 
 
 

Uzyskanie informacji 
zwrotnej nt. oceny jakości 
doradztwa świadczonego 
przez pracowników LGD  
w zakresie przygotowania 
wniosków o przyznanie 
pomocy, a także  
na temat stosowanych 
procedur oraz 
funkcjonowania organów  
i biura LGD. 

Badanie satysfakcji  
wnioskodawców 
LGD dot. jakości 
doradztwa 
świadczonego przez 
pracowników LGD 
w zakresie 
przygotowania 
wniosków o 
przyznanie pomocy 
pod kątem 
wprowadzenia 
korekt 

Wszystkie osoby 
korzystające 
z doradztwa                      
w ramach 
każdego naboru. 

- odpowiedź  
  na pytanie 
  podczas  
  wypełniania  
  ewidencji     
  doradztwa 
- ankieta  
  w wersji  
  elektronicznej   

- 1 ankieta 
- rozesłanie ankiety   
  do 100% osób  
  korzystających  
  z doradztwa 
- nie mniej niż 60%  
  odpowiedzi 
 

Poprawa jakości 
świadczenia doradztwa 
przez pracowników biura 
LGD 

 
0,00 zł 
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01-09/2020 

 

Przeszkolenie beneficjentów 
w zakresie wypełniania 
wniosku o płatność  
oraz przekazanie informacji 
o zasadach korzystania   
z doradztwa świadczonego 
przez pracowników biura 
LGD. 
Uzyskanie informacji 
zwrotnej nt. poziomu 
zrozumienia zasad 
przygotowania wniosku 
o płatność, a także na temat 
stosowanych procedur oraz 
funkcjonowania organów  
i biura LGD. 

Szkolenia 
 nt. przygotowania 
wniosku o płatność 
 

Beneficjenci  
w ramach danego 
naboru wniosków 
Grupy 
defaworyzowane: 
kobiety 
osoby w wieku 
50+ 
 

- prezentacja  
  podczas  
  spotkania 
  + dyskusja 
- warsztaty  
  w zakresie  
  przygotowania  
  wniosku 
- ankieta  
  w wersji 
papierowej 
przekazywana 
uczestnikom 
szkolenia 
 

- 3 szkolenia 
- 9 uczestników  
  szkoleń 
- 9 szt. ankiety 
- nie mniej niż 80%  
  zwróconych ankiet 

Wzrost liczby osób 
korzystających z 
doradztwa, wzrost liczby 
pozytywnie rozliczonych 
operacji 

 
248,40 zł 

 
01/2020 

Przeszkolenie beneficjentów 
w zakresie wypełniania 
wniosku o płatność  
oraz przekazanie informacji 
o zasadach korzystania  
z doradztwa świadczonego 
przez pracowników biura 
LGD. 
Uzyskanie informacji 
zwrotnej nt. poziomu 
zrozumienia zasad 
przygotowania wniosku 
o płatność, a także na temat 
stosowanych procedur oraz 
funkcjonowania LGD. 

Szkolenia nt.  
przygotowania 
wniosku o płatność 

Beneficjenci 
z grup 
defaworyzowanych: 
kobiety, 
osoby w wieku 
50+ 
w ramach danego 
naboru wniosków 
 
 
 
 
 
 
 

- prezentacja  
   podczas 
   spotkania  
  + dyskusja 
- warsztaty  
  w zakresie  
  przygotowania  
  wniosku 
- ankieta  
  w wersji 
papierowej 
przekazywana 
uczestnikom 
szkolenia 
 

- 1 szkolenie,  
- 3 uczestników  
  szkolenia 
- 3 szt. ankiety 
- nie mniej niż 80%  
  zwróconych ankiet 
 

Wzrost liczby osób z 
grup defaworyzowanych 
korzystających z 
doradztwa, wzrost liczby 
pozytywnie rozliczonych 
operacji składanych 
przez osoby z grup 
defaworyzowanych 

 
 24,60 zł 

 


