
Załącznik nr 5 do LSR Plan komunikacji 

 

I. Cel główny 

Głównym celem długofalowym planu komunikacji jest wspieranie realizacji celów określonych w 

Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programie Operacyjnym Rybactwo i 

Morze na lata 2014-2020 i Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 oraz 

zbudowanie spójnego i pozytywnego wizerunku Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”. 

Dodatkowo wspieranie realizacji celów określonych we Wspólnych Ramach Strategicznych 2014-

2020 oraz Strategii Rozwoju Kraju do roku 2020, służących zapewnieniu maksymalnego i 

efektywnego wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

Cel główny planu komunikacji jest realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: 

I. pobudzanie aktywności mieszkańców obszaru i informowanie o możliwościach pozyskania 

dofinansowania w ramach LSR  

II. wsparcie beneficjentów w zakresie pozyskiwania środków w ramach LSR oraz w procesie 

realizacji projektów i rozliczania poprzez profesjonalne doradztwo, szkolenia i pomoc na 

każdy etapie realizacji projektów 

III. wzrost poziomu świadomości i wiedzy mieszkańców na temat korzyści z członkostwa w UE 

dla obszaru LGD dzięki zrealizowanym w ramach strategii projektach i bezpośrednich 

korzyściach wynikających z ich realizacji 

IV. budowanie pozytywnego wizerunku oraz utrwalenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej 

LGD oraz Funduszy Europejskich 

V. włączanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji skutkujące aktywnym i ciągłym 

uczestnictwem społeczności lokalnej w bieżącym wdrażaniu LSR 

VI. wsparcie i dialog z lokalnymi liderami, którzy dzięki zaangażowaniu przyczyniają się do 

rozwoju obszaru i osiągania założonych celów. 

II. Działania komunikacyjne oraz odpowiadające im środki przekazu, odbiorcy, wskaźniki i 

budżet 

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez intensywne, różnorodne i długofalowe działania 

informacyjno – promocyjne i konsultacyjne, które zostaną dostosowane do fazy wdrażania LSR oraz 

rodzajów beneficjenta i odbiorców. Odpowiednio dobrane zostaną również środki przekazu w tym 

środki komunikacji. Podejmowane działania zostaną szczegółowo zaplanowane, w przypadku 

większych kampanii będą podzielone na etapy. Nowością w teraźniejszym podejściu jest zwrócenie 

większej uwagi na poszczególne grupy, z którymi będzie prowadzona obustronna komunikacja. Są to: 

przedsiębiorcy, rybacy, organizacje pozarządowe oraz grupy defaworyzowane: seniorzy, młodzież, 

bezrobotne kobiety w wieku 30+ - kobiety powyżej 30 roku życia, w tym szczególnie młode matki 

wychowujące dzieci w wieku przedszkolnym, które nigdy nie podjęły zatrudnienia, pracowały 

sezonowo lub mają doświadczenie niedostosowane do rynku pracy chętne do wejścia/powrotu na 

rynek pracy, dla których jednak barierą w powrocie na rynek pracy stanowi konieczność opieki nad 

dzieckiem oraz brak odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia lub zbyt krótkotrwałe doświadczenie, 

mieszkańcy wsi – osoby zamieszkujące tereny wiejskie, szczególnie młodzież i matki z dziećmi 

(często osoby niezmotoryzowane), którzy zamieszkują miejscowości oddalone od centrum powiatu, 

pozbawione komunikacji publicznej, mające utrudniony dostęp do infrastruktury i oferty kulturalnej. 

W poszczególnych przypadkach odpowiednio dobierane będą metody komunikacji tak, by treść 

przekazywana była czytelna, zrozumiała i wspierała dialog i interakcję na linii społeczności lokalne – 

LGD i LGD – społeczności lokalne. Działanie takie ma m.in. na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu. W przypadku policzalnych grup zostaną przygotowane bazy danych, co ułatwi kontakt 

telefoniczny czy emailem. Nowością będzie utworzenie na stronie internetowej newslettera oraz 

wprowadzenie e-konsultacji. Duży nacisk zostanie postawiony na bezpośrednie kontakty z 

mieszkańcami poprzez szkolenia, seminaria i spotkania informacyjno – konsultacyjne.  

Odbędzie się także szereg przedsięwzięć mających na celu aktywizację społeczności lokalnej i 

wzmocnienie kapitału społecznego. Wdrażanie LSR zostanie ukazane jako „wspólna sprawa”. 

Pozwoli to na utrzymanie mobilizacji społecznej przez cały okres wdrażania LSR. 

Cel 

komuni

kacyjny 

Działanie 

komunikacyjne 

Środki przekazu Adresaci  wskaźniki budżet 



I. , II.,  Świadczenie 

usług 

informacyjnych i 

doradczych  

Udzielanie 

informacji 

telefonicznej 

(telefon 

stacjonarny i 

komórkowy) 

Usługi 

świadczone będą 

przez 

pracowników 

biura LGD. 

- kontakt bezpośredni 

świadczony w biurze 

LGD 

- kontakt 

telefoniczny, sms 

Społeczność 

lokalna 

 

Potencjalni 

beneficjenci 

 

Beneficjenci 

 

 

 

Udzielenie min. 

300 osobom 

rocznie usług 

doradczych w tym 

bezpośrednich i 

telefonicznych  

W ramach 

kosztów 

bieżących 

I., II., 

III. IV, 

V, VI 

Wykorzystanie 

Internetu 

Zamieszczanie na 

stronie 

internetowej 

aktualności oraz 

relacji po 

wydarzeniach. 

Wykorzystanie 

stron 

internetowych 

partnerów LGD 

(gmin, KSOW) 

strona internetowa: 

newsletter, system e-

mailing, e-

konsultacje 

Społeczność 

lokalna 

 

Potencjalni 

beneficjenci 

 

Beneficjenci 

 

 

 

Minimum 1500 

miesięcznie wejść 

na stronę 

internetową LGD 

 

Minimum 200 

osób rocznie 

skorzysta z usługi 

newslettera. 

 

Minimum 100 

osób rocznie 

skorzysta z e-

konsultacji. 

W ramach 

kosztów 

bieżących 

I., II., V, 

VI 

Spotkania 

informacyjne, 

szkolenia 

tematyczne, 

seminaria, 

konferencje, 

warsztaty 

(poruszające 

zagadnienia 

związane z 

etapem wdrażania 

LSR: ph. nabory 

wniosków) 

Prezentacje, 

materiały 

informacyjne, 

szkoleniowe 

przygotowane przez 

LGD i zatrudnionych 

wykładowców, 

ulotki, dokumentacja 

konkursowa 

Społeczność 

lokalna 

 

Potencjalni 

beneficjenci 

 

Beneficjenci 

Zorganizowanie 

minimum 5 

szkoleń, 

seminariów, 

warsztatów 

rocznie, w których 

udział weźmie 

minimum 200 

osób. 

 

Zorganizowanie 1 

konferencji 

rocznie w której 

udział weźmie 

minimum 100 

osób. 

40 000,00 

zł  

I., II., 

III. IV, 

V, VI. 

Przygotowanie i 

wydruk 

materiałów 

informacyjnych i 

promocyjnych  

Ulotki, publikacje, 

broszury, plakaty 

Społeczność 

lokalna 

 

Potencjalni 

beneficjenci 

 

Beneficjenci 

Opracowanie i 

wydanie minimum 

2 opracowań 

rocznie w ilości po 

1000 szt. 

20 000,00 

zł  

IV. Przygotowanie i 

wykonanie 

nośników 

Ścianka reklamowa, 

roll up, gadżety – 

materiały 

Społeczność 

lokalna 

 

Wykonanie 2 

nośników 

informacji – roll 

43 400,00 

zł  



informacji i 

gadżetów 

promocyjne: 

kalendarze, notatniki, 

długopisy, torby, 

kubki, koszulki, 

pendrive itp. 

Potencjalni 

beneficjenci 

 

Beneficjenci 

up. 

Wykonanie 

gadżetów po 3 

rodzaje w roku w 

ilości od 200 do 

1000 szt. (w 

zależności od 

rodzaju). 

I., III., 

IV, V, 

VI. 

Organizacja 

wydarzeń, 

imprez, 

konkursów, 

wyjazdów 

studyjno - 

szkoleniowych 

Organizacja Święta 

Produktu Lokalnego, 

Konkursu wiedzy, 

wyjazdów 

studyjnych 

pokazujących dobre 

praktyki dla 

potencjalnych 

beneficjentów oraz 

lok lanych liderów, 

organizacja 

konkursów 

tematycznych z 

motywem 

przewodnim np. 

produktem 

regionalnym  

Społeczność 

lokalna 

 

Potencjalni 

beneficjenci 

 

Beneficjenci 

Organizacja 1 

Święta Produktu 

Lokalnego w 

każdym roku, 

którym udział 

weźmie minimum 

1000 osób. 

Organizacja 3 

rodzajów 

konkurów w roku, 

w których udział 

weźmie min 300 

osób. 

Organizacja 3 

wyjazdów 

studyjnych w 

których udział 

weźmie 120 osób. 

200 000,00 

zł  

III. IV. Udział LGD wraz 

z reprezentantami 

w 

przedsięwzięciach 

na terenie kraju – 

targi, festyny, 

konkursy 

Stoisko promocyjne 

LGD oraz 

reprezentantów 

prezentujących swoją 

ofertę,  

Uczestnicy 

przedsięwzi

ęć 

zainteresow

ani naszym 

obszarem i 

ofertą 

Udział LGD w 2 

imprezach rocznie 

na terenie kraju. 

 

30 000,00 

zł  

I., III., 

IV.  

Współpraca z 

mediami 

zwłaszcza 

lokalnymi 

Ogłoszenia o 

naborach i 

przedsięwzięciach w 

prasie lokalnej, 

artykuły dotyczące 

promocji obszaru 

LGD oraz 

aktywności 

społeczności, 

audycja radiowa 

poświęcona efektom 

wdrażania LSR 

Społeczność 

lokalna 

 

Potencjalni 

beneficjenci 

 

Beneficjenci 

 

Osoby z 

poza 

obszaru 

LGD  

Zamieszczeniem 

w prasie lokalnej 

minimum 10 

informacji rocznie, 

zorganizowanie w 

radio regionalnym 

minimum 1 

audycji radiowej  

 

W ramach 

kosztów 

bieżących 

V, VI Udział 

przedstawicieli 

LGD w 

konferencjach, 

szkoleniach, 

seminariach 

organizowanych 

przez instytucje 

zewnętrzne w 

celu nabycia 

Materiały 

szkoleniowe, 

prezentacje, 

informacje ustne 

przekazywane na 

przedsięwzięciach  

Społeczność 

lokalna 

 

Potencjalni 

beneficjenci 

 

Beneficjenci 

Udział LGD w 4 

szkoleniach 

rocznie, w których 

udział weźmie 

minimum 1 

przedstawiciel. 

10 000,00 

zł  



wiedzy i 

przekazania jej 

lokalnej 

społeczności 

V, VI Udział 

przedstawicieli 

LGD w 

spotkaniach 

organizowanych 

przez 

mieszkańców 

obszaru LGD 

Uczestnictwo w 

festynach, imprezach 

ze stoiskiem 

promocyjnym LGD  

Społeczność 

lokalna 

Udział LGD w 

minimum 3 

przedsięwzięciach 

rocznie. 

W ramach 

kosztów 

bieżących  

I., III., 

V, VI 

Utrzymywanie 

stałego kontaktu z 

liderami oraz 

sołtysami, 

radnymi z terenu 

LGD 

Spotkania 

informacyjne w 

miejscowościach, 

kontakt telefoniczny 

w tym sms i 

internetowy e-mail 

Liderzy 

lokalni, 

sołtysi, 

radni z 

terenu LGD 

Zorganizowanie 

minimum 5 

spotkań rocznie. 

W ramach 

kosztów 

bieżących 

 

SUMA BUDZETU= 343 400,00 ZŁ 

 

Punkt informacyjny i doradczy – zostanie zorganizowany w biurze LGD. Usługi będą świadczone 

przez pracowników biura osobiście i telefonicznie. Biuro czynne będzie 5 dni w tygodniu (pn-pt) od 

7.30-15.30. Dodatkowo jeden dzień w tygodniu biuro będzie czynne do godziny 17.00, aby usprawnić 

komunikację pomiędzy osobami pracującymi. W uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym 

umówieniu będzie możliwe spotkanie w innych godzinach tak, aby każdy zainteresowany mógł 

skorzystać z usługi doradczej.  

Aby usprawnić komunikację z grupami defaworyzowanymi będą tworzone bazy danych – kontaktowe 

zawierając nazwę/imię nazwisko, adres, telefon i e-maili. Takie bazy zostaną również stworzone w 

przypadku rybaków, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych formalnych i nieformalnych. Dane 

pozyskane zostaną na podstawie wiedzy własnej LGD (dotychczasowe kontakty) oraz poprzez 

zgłaszanie się zainteresowanych uczestników i wyrażanie zgody na umieszczenie ich danych w takiej 

bazie i prowadzenie z nimi komunikacji. Urząd Pracy, Ośrodki Opieki Społecznej oraz gminy 

należące do LGD poproszone zostaną o poinformowanie odpowiednich osób o możliwości pozyskania 

informacji i wsparcia ze strony LGD (grupy defaworyzowane). Dodatkowo podczas spotkań i szkoleń 

LGD będzie udzielała informacji o możliwości dopisania się do bazy kontaktowej. Bazy danych będą 

przechowywane zgodnie z polityką bezpieczeństwa i Ustawą o ochronie danych osobowych.  

Wykorzystanie Internetu – w ramach działania będzie prowadzona i aktualizowana strona 

internetowa oraz profil na portalu społecznościowym – facebook. Strona będzie zawierała newsletter – 

system powiadomień na e-mail. Na stronie będą zamieszczane informacje dotyczące działań 

pojmowanych przez LGD, informacje na temat aktualnych dokumentów, programu i oferowanego 

wsparcia, harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie, ogłoszenia o naborach wniosków wraz z 

dokumentacją konkursową. Dodatkowo zamieszczone zostaną informacje o zrealizowanych 

projektach jako dobre praktyki. System newsletter ułatwi każdej zainteresowanej osobie pozyskanie 

informacji zaraz po zamieszczeniu jej na stronie internetowej LGD. System e-konsultacji będzie się 

odbywał za pośrednictwem e-maila: zapytanie – odpowiedź, konsultacja wniosku o dofinansowanie, 

przesyłanie uwag i sugestii do LGD oraz za pośrednictwem facebooka, gdzie zainteresowane osoby 

będą mogły uzyskać i przekazać informacje na czacie. 

Spotkania informacyjne, szkolenia tematyczne, seminaria, konferencje, warsztaty – realizacja 

działań z tej grupy będzie polegała głównie na upowszechnianiu informacji na temat celów LSR oraz 

zasad ich wdrażania, informowaniu o możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach LSR, 

procedurach składania wniosków, zasadach realizacji projektów, informowaniu o kryteriach oceny i 

wyboru projektów, obowiązujących procedurach, informowaniu o postępach we wdrażaniu LSR, 

przekazywaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz dokumentów związanych z 

aplikowaniem o środki, a także uzyskiwaniu ewentualnej informacji zwrotnej od społeczności 



lokalnej. Działania będą rozlokowane na teranie wszystkich gmin należących do LGD. Celem działań 

jest dotarcie do jak największej grupy potencjalnych beneficjentów, zwiększenie ilości i podniesienie 

jakości składanych i realizowanych projektów oraz dostarczenie specjalistycznej wiedzy niezbędnej 

do prawidłowej realizacji projektów. Temat poruszany na poszczególnych etapach zależny będzie od 

etapu wdrażania LSR oraz sytuacji w jakiej będą znajdowali się potencjalni beneficjenci. Komunikaty 

pod kątem treści i języka zostaną dostosowane do grupy docelowej. Część spotkań i warsztatów 

będzie organizowana w godzinach popołudniowych oraz w weekendy, tak by nie dyskryminować 

osób pracujących i umożliwić im skorzystanie z oferty. 

Ważnym elementem będzie zorganizowanie szkolenia dotyczącego komunikacji i przełamania barier 

przy wyrażaniu swoich opinii i poglądów. Na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia dotyczące 

metod i sposobów komunikowania się oraz metod włączania społeczności lokalnej w proces 

decyzyjny. Odbiorcami szkolenia będzie zespół realizujący LSR oraz kluczowi interesariusze. 

Szkolenie zostanie zorganizowane na początku wdrażania strategii. Z obserwacji własnych wynika, że 

mieszkańcy często nie mają odwagi, aby przyznać, że coś jest dla nich niezrozumiałe, trudne i 

rezygnują ze swoich możliwości z przekonaniem, że nie będą w stanie zrealizować zadania. 

Problemem jest również to, że mieszkańcy nie znają metod komunikacyjnych i nie mają świadomości, 

że mogą współdecydować w tym przypadku o wdrażaniu LSR. 

Przygotowanie i wydruk materiałów informacyjnych i promocyjnych – służyć będą 

przekazywaniu informacji na temat dostępnych środków w ramach LSR oraz zwiększeniu 

skuteczności aplikowania o te środki. Nacisk zostanie położony na system wizualizacji zgodnie z 

księgą wizualizacji. W materiałach informacje zostaną zamieszczone w sposób przejrzysty i 

zrozumiały dla ogółu społeczeństwa. Materiały promocyjne poświęcone będą zasobom terenu LGD 

wykorzystanym pod kątem turystycznym i przedsiębiorczości.  

Materiały będą dystrybuowane bezpłatnie w punkcie informacyjnym, na wydarzeniach 

organizowanych przez LGD oraz poprzez gminy należące do LGD.  

Przygotowanie i wykonanie nośników informacji i gadżetów - które stanowią popularną metodę 

promocji oraz utrwalenie elementów graficznych w pamięci odbiorcy. W ramach nośników 

przygotowane zostaną roll –up, ścianka reklamowa, które używane będą podczas przedsięwzięć, które 

LGD będzie organizowała. W ramach gadżetów zostaną przygotowane kalendarze, notatniki, 

długopisy, torby, kubki, koszulki, pendrive itp. Produkty będą dystrybuowane bezpłatnie podczas 

przedsięwzięć organizowanych przez LGD oraz w konkursach jako dodatek do nagrody. 

Organizacja wydarzeń, imprez, konkursów, wyjazdów studyjno – szkoleniowych – w ramach 

działania będą organizowane wydarzenia promocyjne, których motywem przewodnim będą zasoby 

obszaru LGD w tym produkty lokalne, produkty turystyczne, dziedzictwo kulturowe, historyczne czy 

przyrodnicze. Największym wydarzeniem jest Święto Produktu Lokalnego, które będzie odbywało się 

corocznie. Inne przedsięwzięcia będą kierowane do młodzieży – konkurs wiedzy, organizacji 

pozarządowych, lokalnych liderów i seniorów – warsztaty, imprezy integracyjne i aktywizacyjne. 

Wyjazdy studyjno – szkoleniowe będą organizowane dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających 

rozpocząć działalność gospodarczą w tym grup defaworyzowanych, rybaków oraz lokalnych liderów i 

osób świadczących usługi turystyczne.  

Udział LGD wraz z reprezentantami w przedsięwzięciach na terenie kraju – targi, festyny, 

konkursy – udział w przedsięwzięciach będzie miał charakter promocyjny. Promowana będzie oferta 

turystyczna, produkty tradycyjne i regionalne. 

Współpraca z mediami – działanie będzie polegało na przekazywaniu do lokalnej prasy informacji, 

aktualności w tym ogłoszeń o naborach wniosków, szkoleniach i innych przedsięwzięciach 

organizowanych przez LGD. Ponadto dziennikarze mediów regionalnych – prasa, radio, telewizja 

będą informowani i zapraszani na wszystkie ważne wydarzenia. 

Udział przedstawicieli LGD w konferencjach, szkoleniach, seminariach organizowanych przez 

instytucje zewnętrzne – celem działania będzie nabycie wiedzy przez przedstawicieli LGD i 

przekazanie jej lokalnej społeczności. 

Udział przedstawicieli LGD w spotkaniach organizowanych przez mieszkańców obszaru LGD – 

przedstawiciele LGD będą uczestniczyli w przedsięwzięciach organizowanych przez gminy, 

organizacje pozarządowe, jednostki kultury, szkoły, sołectwa ewentualnie inne zainteresowane 

podmioty. Celem będzie promocja obszaru LGD oraz informowanie o stopniu wdrażania LSR oraz 

pozyskiwanie informacji zwrotnej od mieszkańców dotyczącej funkcjonowania LGD i realizacji LSR.  



Utrzymywanie stałego kontaktu z liderami oraz sołtysami, radnymi z terenu LGD – w ramach 

zdania będą organizowane spotkania informacyjno – konsultacyjne mające na celu przekazanie i 

uzyskiwanie ważnych informacji od osób reprezentujących poszczególne miejscowości (liderzy, 

sołtysi, radni). Zostanie zawiązana współpraca dotycząca dialogu ze społecznością lokalną. Po 

każdym spotkaniu osoba odpowiedzialna za swoją miejscowość będzie miała za zadanie przekazanie 

informacji w postaci ogłoszenia przy sklepie, szkole, kościele oraz tzw. wysłanie kartki z informacją 

od domu do domu. Osoba taka będzie mogła także przekazywać ewentualną informację zwrotną od 

mieszkańców do LGD. Wprowadzony zostanie również system powiadamiania osób -liderów, 

sołtysów, radnych poprzez sms. Na potrzeby komunikacyjne zostanie stworzona baza danych takich 

osób.  

 

Harmonogram działań: 

Działanie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Świadczenie usług informacyjnych i 

doradczych  

        

Wykorzystanie Internetu         

Spotkania informacyjno - 

konsultacyjne, szkolenia tematyczne, 

seminaria, konferencje, warsztaty 

        

Przygotowanie i wydruk materiałów 

informacyjnych i promocyjnych  

        

Przygotowanie i wykonanie nośników 

informacji i gadżetów 

        

Organizacja wydarzeń, imprez, 

konkursów, wyjazdów studyjno - 

szkoleniowych 

        

Udział LGD wraz z reprezentantami w 

przedsięwzięciach na terenie kraju – 

targi, festyny, konkursy 

        

Współpraca z mediami          

Udział przedstawicieli LGD w 

konferencjach, szkoleniach, 

seminariach organizowanych przez 

instytucje  

        

Udział przedstawicieli LGD w 

spotkaniach organizowanych przez 

mieszkańców obszaru LGD 

        

Utrzymywanie stałego kontaktu z 

liderami oraz sołtysami, radnymi z 

terenu LGD 

        

 

III. Grupy docelowe 

W procesie komunikacji działania będą zaplanowane na poziomie następujących odbiorców: 

Społeczność lokalna – są to osoby zamieszkujące teren LGD, do których będzie kierowana 

informacja dotycząca promocji i pozytywnego wizerunku LGD oraz efektów wdrażania LSR, a także 

pokazania zmian jakie następują dzięki Funduszom Europejskim. Z tą grupą będzie także prowadzona 

komunikacja dotycząca działań animacyjnych, promocyjnych i integracyjnych społeczność lokalną 

podejmowanych przez LGD. Komunikacja ta będzie miała charakter informacyjny, oraz konsultacyjny 

i motywujący do działania. Systematycznie prowadzony ze społecznością lokalną dialog pozwoli na 

bieżąco korygować działania oraz we wczesnej fazie identyfikować zagrożenia, by im skutecznie 

przeciwdziałać.  

W ramach tej grupy identyfikuje się: mieszkańców obszaru LGD. Grupy mieszkańców, które należy 

objąć intensywniejszym wsparciem ze względu na swoją niekorzystną sytuację tzw. grupy 

defaworyzowane, seniorzy, młodzież, bezrobotne kobiety w wieku 30+, mieszkańcy wsi. 



 

Potencjalni beneficjenci LSR – są to osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na 

realizację swojego pomysłu. Informacja kierowana do tych grup będzie miała charakter informacyjny i 

motywujący do składania wniosków w ramach ogłaszanych naborów. 

W ramach tej grupy identyfikuje się: osoby fizyczne, osoby bezrobotne planujące rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, rolnicy, rybacy i ich rodziny, przedsiębiorcy, młodzież ze średnim lub 

zawodowym wykształceniem, gminy, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje 

pozarządowe, organizacje nieformalne, kościoły i związki wyznaniowe, grupy de faworyzowane. 

 

Beneficjenci LSR – są to osoby starające się o dofinansowanie lub realizujące projekt. Informacja 

kierowana do tej grupy będzie miała charakter informacyjny i doradczy. Będzie to najbardziej 

rozbudowany i specjalistyczny komunikat, który przyczyni się do prawidłowej realizacji operacji oraz 

będzie motywował do działania.  

W ramach tej grupy identyfikuje się: osoby fizyczne, osoby bezrobotne planujące rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, rolnicy, przedsiębiorcy, rybacy i ich rodziny, młodzież ze średnim lub 

zawodowym wykształceniem, gminy, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje 

pozarządowe, organizacje nieformalne, kościoły i związki wyznaniowe, grupy de faworyzowane. 

 

V. Efekty działań komunikacyjnych 

Realizacja planu komunikacyjnego stanowi integralną część procesu wdrażania LSR, dlatego efektem 

będzie osiągnięcie zakładanych w LSR celów i wskaźników. Komunikacja na linii społeczność 

lokalna – LGD będzie wykorzystywana w bieżącej ewaluacji projektu. Dodatkowo dialog ze 

społecznością lokalną ma znaczący wpływ na jej aktywizację i wzmacnianie kapitału społecznego. 

Pozyskiwanie informacji, uwag i postulatów od partnerów, interesariuszy i mieszkańców pozwoli na 

zbudowanie trwałych relacji, które będą mogły się stać punktem odniesienia w sytuacjach 

problematycznych. Nastawienie na otwartą, jawną i transparentną komunikację pomoże efektywnie 

rozwiązywać bieżące problemy. W warstwie emocjonalnej utrwalone zostanie przekonanie o 

skuteczności i pozytywnym wpływie, jaki Fundusze Europejskie mają na sytuację społeczną, 

ekonomiczną i gospodarczą regionu. Działania komunikacyjne będą koncentrowały się również na 

aktywizacji społeczności lokalnej i podniesieniu świadomości wśród mieszkańców o ich roli we 

wdrażaniu strategii.  

 

VI. Analiza efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu 

Działania przewidziane do realizacji w ramach planu komunikacji LGD będą poddane ewaluacji i 

ocenie skuteczności prowadzonych działań w dwóch obszarach: przez cały cykl wdrażania oraz na 

zakończenie wdrażania LSR. 

Ocena będzie prowadzona przez cały cykl wdrażania planu komunikacji za pomocą anonimowej 

ankiety przeprowadzonej wśród uczestników podczas realizacji poszczególnych zadań. Ankieta będzie 

dostępna również na stronie internetowej LGD w wersji elektronicznej. Dodatkowo podczas 

przedsięwzięć typu imprezy plenerowe, festyny, targi będą prowadzone badania sondażowe stopnia 

znajomości LSR i rozpoznawalności LGD na obszarze poprzez organizację konkursów wiedzy. 

Ponadto wyciągane będą wnioski z obserwacji własnych oraz rozmów indywidualnych z klientami 

LGD. Podczas rozmów będą zadawane pytania o jakość przekazywanych informacji, satysfakcję 

klienta, poziom zrozumienia oraz formy którymi można udoskonalić proces wdrażania LSR. Opinie 

klientów będą ujmowane w raportach. 

Analiza zebranych dokumentów i opinii będzie prowadzona na bieżąco, natomiast podsumowanie 

będzie się odbywało kwartalnie i wyniki będą prezentowane na stronie internetowej LGD w formie 

krótkiego sprawozdania. 

Badanie ewaluacyjne zostanie przeprowadzone na koniec wdrażania LSR. Analiza będzie realizowana 

w odniesieniu do adekwatności i skuteczności przeprowadzonych działań. Badanie zostanie 

zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik badawczych: analiza danych zastanych, badanie 

ankietowe PAPI i CATI, zogniskowane wywiady grupowe. Raport ewaluacyjny zostanie 

zamieszczony na stronie LGD w formie prezentacji. 

 

VII. Wnioski i sposoby ich wykorzystania w procesie realizacji LSR 



Dane zebrane w ankietach i badaniach sondażowych i opiniach będą analizowane pod kątem 

osiągnięcia planowanych efektów poprzez raportowanie raz na kwartał. Raporty będą zamieszczone 

na stronie internetowej LGD. Monitoring prowadzony na bieżąco dostarczy informacji o jakości 

świadczonych działań komunikacyjnych, procesu zarządzania wdrażaniem LSR oraz wskaże te 

obszary, które wymagają aktualizacji i udoskonalenia czy też zmiany. Pozyskane informacje zostaną 

wykorzystane do aktualizacji LSR, procedur oraz wprowadzenia zmiany sposobu funkcjonowania 

organów LGD czy biura. 

W przypadku wystąpienia problemów z wdrażaniem LSR lub niezadowolenia społecznego zostaną 

zastosowane środki naprawcze, a w przypadku braku przewidzianego środka naprawczego plan 

komunikacji zostanie uaktualniony. 

 

Zagrożenie Środek zaradczy 

Niezrozumienie komunikatu – trudny język 

branżowy „projektowy”, zmiana zasad w 

stosunku do poprzedniego okresu programowania  

(nabyte nawyki). 

Kierowanie jasnych, przystępnych komunikatów 

sformułowanych prostym językiem, wskazanie 

na zmiany w stosunku do poprzedniego okresu 

programowania (dodatkowe spotkania, punkt 

doradczy). 

Małe zainteresowanie społeczności lokalnej 

pozyskiwaniem dofinansowania (lęk przez 

odpowiedzialnością finansową, mała wiara w 

powodzenie, obawa przed podejmowanie 

ryzyka). 

Wskazanie dobrych praktyk oraz korzyści 

płynących z pozyskania dofinansowania 

(dodatkowe spotkania ze społecznością w 

których udział wezmą byli beneficjenci, 

intensywniejsza, specjalistyczna pomoc punktu 

doradczego). 

Duża liczba odrzuconych wniosków przez SW na 

etapie weryfikacji (słaba jakość przygotowanych 

wniosków wynikająca z braku konsultacji w 

punkcie doradczym). 

Świadczenie rozbudowanego, specjalistycznego 

doradztwa w formie e-konsultacji co ułatwi 

potencjalnym beneficjentom korzystanie z usług 

doradczych biura.  

Nieprawidłowa realizacja projektów skutkująca 

niewypłaceniem środków  

Prowadzenie monitoringu podpisanych umów 

oraz utrzymywanie stałego kontaktu z 

beneficjentami i SW w celu nadzoru nad 

prawidłową realizacją projektów. Ingerowanie w 

przypadku zagrożeń (pomoc doradcza oraz 

specjalistyczne szkolenia).  

Niska frekwencja na szkoleniach i spotkaniach 

spowodowana niedogodnym terminem (prace 

sezonowe polowe, praca zawodowa). 

W przypadku wystąpienia problemu szkolenia 

specjalistyczne i spotkania będą organizowane w 

dwóch terminach do wyboru dla uczestników.  

Problemy zgłaszane przez beneficjentów na 

etapie realizacji projektów (bariery wynikające z 

braku doświadczenia, niezrozumienia 

dokumentów prawnych i braku orientacji w 

przepisach). 

W przypadku wystąpienia problemu, który nie 

koniecznie musi zostać zgłoszony przez 

beneficjenta (obserwacje własne) będą 

organizowane spotkania robocze mające na celu 

objecie specjalistyczną opieką pojedynczego 

beneficjenta i przeprowadzenie go przez 

najtrudniejsze etapy realizacji projektu. 

 


