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Harmonogram realizacji Planu komunikacji na 2016 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 

09/2016 Poinformowanie 
uczestników konferencji  
o rozpoczęciu realizacji LSR,  
jej głównych obszarach 
tematycznych, celach 
i wskaźnikach, zasadach 
przyznawania pomocy, 
planie komunikacyjnym  
oraz zasadach świadczenia 
doradztwa przez 
pracowników biura. 
Uzyskanie informacji 
zwrotnej nt. 
zainteresowania udziałem 
w realizacji LSR, w tym  
w realizacji przedsięwzięć.   

Konferencja 
rozpoczynająca 
realizację LSR 
 LGD Gościnna 
Wielkopolska 

Wszyscy 
uczestnicy 
konferencji,  
w szczególności 
członkowie 
i partnerzy LGD, 
lokalne media, 
lokalni liderzy. 
Grupy 
defaworyzowane: 
kobiety, 
osoby w wieku 
50+. 

 

- prezentacje  
   podczas  
   konferencji 
-  ankieta 
   w wersji    
   papierowej  
   przekazywana  
   uczestnikom  
   konferencji 
 

- 1 konferencja 
- 196 uczestników 

konferencji 
- 196 ankiet 
- nie mniej niż 80%  
  zwróconych ankiet 

 

Wzrost zainteresowania 
grup docelowych 
realizacją LSR  
oraz upowszechnienie  
na obszarze 12 gmin 
członkowskich informacji  
o LGD i realizacji LSR. 

 
13 833,90 zł 

09-10/2016 Poinformowanie 
potencjalnych 
wnioskodawców 
o rozpoczęciu realizacji LSR, 
jej głównych celach, 
zasadach przyznawania 
pomocy oraz kategoriach 
preferowanych operacji  
w największym stopniu 
realizujących LSR. 

Kampania 
informacyjna nt. 
głównych założeń 
LSR LGD Gościnna 
Wielkopolska 

Wszyscy 
potencjalni 
wnioskodawcy,  
w szczególności 
przedsiębiorcy, 
rolnicy oraz 
organizacje 
pozarządowe 
i mieszkańcy 
obszaru objętego 
LSR. 

-  artykuły  
    i ogłoszenia  
    w internecie 
- ogłoszenia  
   w urzędach 
   gmin    
   członkowskich 
- artykuł  
   w prasie  
   lokalnej 
- ulotka 

-  2 artykuły  
   w internecie 
- 4 ogłoszenia  
   w internecie 
- 2 ogłoszenia  
  w urzędach gmin  
  członkowskich 
- 1 artykuł 
   w lokalnej prasie 
- wydrukowanie     
  5 000 szt. ulotki 

Wzrost liczby osób 
zainteresowanych 
udziałem w spotkaniach 
informacyjnych, 
szkoleniach 
i korzystaniem  
z doradztwa 
świadczonego przez 
pracowników biura LGD. 

 
7 957,18 zł 
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Grupy 
defaworyzowane: 
kobiety, 
osoby w wieku 
50+. 

-  plakat 
- komunikat  
  w lokalnym 
  radio i TV 

- 500 szt. plakatu 
- 1 komunikat  
    w lokalnym  
   radio i TV 

10/2016 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 
- 80 uczestników  
  spotkania 
- dystrybucja  
  80 szt. ulotek 
- 80 szt. ankiet 
- nie mniej niż 80%  
  zwróconych ankiet 

Wzrost liczby 
uczestników szkoleń  
i doradztwa 
świadczonego  
przez biuro LGD. 

 
140,00 zł 

11-12/2016 Przeszkolenie potencjalnych 
wnioskodawców w zakresie 
wypełniania wniosku 
o przyznanie pomocy  
oraz przekazanie informacji  
o zasadach korzystania  
z doradztwa świadczonego 

Szkolenie  
nt. przygotowania 
wniosku 
 o przyznanie 
pomocy 

Wszyscy 
potencjalni 
wnioskodawcy  
w ramach danego 
naboru 
wniosków. 
 

- prezentacja  
   podczas  
   spotkania  
   + dyskusja 
- warsztaty  
   w zakresie  
   przygotowania  

- 1 szkolenie 
- 20 uczestników  
  szkoleń 
- 20 ankiet 
- nie mniej niż 80% 
   zwróconych  
   ankiet 

Wzrost liczby osób 
korzystających 
z doradztwa, wzrost 
liczby wnioskodawców. 

 
358,00 zł 
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przez pracowników biura 
LGD. 
Uzyskanie informacji 
zwrotnej nt. poziomu 
zrozumienia zasad 
przygotowania wniosku 
o przyznanie pomocy 
oraz zasad funkcjonowania 
biura LGD. 

Grupy 
defaworyzowane: 
kobiety, 
osoby w wieku 
50+. 

 

   wniosku 
- ankieta  
  w wersji  
  papierowej  
  przekazywana  
  uczestnikom  
  szkolenia 
 

 

11-12/2016 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. 

Szkolenie  
nt. przygotowania 
wniosku 
o przyznanie 
pomocy (dla grup 
defaworyzowanych) 

Potencjalni 
wnioskodawcy  
z grup 
defaworyzowanych: 
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 
- 11 uczestników  
  szkoleń 
- 11 ankiet 
- nie mniej niż 80% 
   zwróconych  
   ankiet 
 

Wzrost liczby osób  
z grup 
defaworyzowanych 
korzystających 
 z doradztwa,  
wzrost liczby wniosków 
składanych przez osoby    
z grup 
defaworyzowanych.     

 

 
180,00 zł 

Razem 22 469,08 zł 

Uwaga! 

Realizacja harmonogramu Planu komunikacji na 2016 rok uzależniona jest od terminu upublicznienia ostatecznych wersji wniosków o przyznanie pomocy 

oraz od uzgodnienia terminu pierwszego naboru wniosków w 2016 roku zgodnie z planem LGD Gościnna Wielkopolska (zgodnie z zapisami w Planie 

komunikacji stanowiącym załącznik do LSR szkolenia nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy zaplanowane zostały po ogłoszeniu pierwszego 

naboru wniosków). 

 


