
 
  

 

  
 

 

 

 

„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 Harmonogram realizacji Planu Komunikacji – Lokalna Grupa Działania Ujście Baryczy – rok 2020 

Termin 
realizacji 

Nazwa 
działania 

komunikacyjne
go 

Zakładany 
wskaźnik 

Budżet 
Adresaci działania 
komunikacyjnego 

Środki /narzędzia 
komunikacji 

/przekazu 

Planowane efekty 
działań 

komunikacyjnych 

Uzasadnienie 
adekwatności działań 

komunikacyjnych i 
środków przekazu do 
celów i wskaźników 

realizacji tych działań 

Uzasadnienie 
adekwatności 

planowanych efektów 
działań komunikacyjnych 
do budżetu tych działań 

I kwartał 
2020 

Doradztwo 
indywidualne 

5 osób 
 

bezkosztowo 

Potencjalni 
beneficjenci, 

w szczególności 
przedsiębiorcy, 

organizacje 
pozarządowe i 

mieszkańcy obszaru, 
w tym grupy 

defaworyzowane 
określone w LSR 

Bezpłatne 
doradztwo  

indywidualne w 
biurze LGD 

 

5 osób, którym udzielono 
doradztwa nt. możliwości, 
zasad i przepisów prawa 
dotyczących uzyskania 
dofinansowania z LGD 

Spotkanie z osobami 
bezrobotnymi, 

poszukującymi pracy, 
planującymi zakładać lub 

rozwijać działalność 
gospodarczą, 

przedstawicielami NGO, 
grup nieformalnych, 

mieszkańców obszarów 
wiejskich 

Doradztwo świadczone 
nieodpłatnie przez 

pracowników biura LGD 



 
  

 

I kwartał 
2020 

Punkt 
konsultacyjny 

1 spotkanie 
5 osób, którym 

udzielono 
konsultacji 

50 zł 

Potencjalni 
beneficjenci, 

w szczególności 
przedsiębiorcy, 

organizacje 
pozarządowe i 

mieszkańcy obszaru, 
w tym grupy 

defaworyzowane 
określone w LSR 

indywidualne 
konsultacje z 

wnioskodawcami w 
gminach 

członkowskich 

Poinformowanie 
potencjalnych 

wnioskodawców o 
planowanych naborach, 
zasadach sporządzania 

wniosków do LGD, 
celach, przedsięwzięciach 

i kryteriach oceny 
wniosków 

Spotkania nt. zasad 
sporządzania wniosków i 

procedury ich wyboru 
przez Radę LGD; 

5 skonsultowanych osób 

Spotkanie bezpośrednie z 
osobami bezrobotnymi, 
poszukującymi pracy, 

planującymi zakładać lub 
rozwijać działalność 

gospodarczą, 
przedstawicielami NGO, 

grup nieformalnych, 
mieszkańców obszarów 

wiejskich 

Skalkulowano szacunkowo 
na podstawie danych 
historycznych koszty 

dojazdu na miejsce spotkań 
na obszarze działania LGD 
Ujście Baryczy w oparciu o 

obowiązującą stawkę 
kilometrową 0,8358 zł/km 

II kwartał 
2020 

Doradztwo 
indywidualne 

10 osób 
 

bezkosztowo 

Potencjalni 
beneficjenci, 

w szczególności 
przedsiębiorcy, 

organizacje 
pozarządowe i 

mieszkańcy obszaru, 
w tym grupy 

defaworyzowane 
określone w LSR 

Bezpłatne 
doradztwo  

indywidualne w 
biurze LGD 

 

10 osób, którym 
udzielono doradztwa nt. 

możliwości, zasad i 
przepisów prawa 

dotyczących uzyskania 
dofinansowania z LGD 

Spotkanie z osobami 
bezrobotnymi, 

poszukującymi pracy, 
planującymi zakładać lub 

rozwijać działalność 
gospodarczą, 

przedstawicielami NGO, 
grup nieformalnych, 

mieszkańców obszarów 
wiejskich 

Doradztwo świadczone 
nieodpłatnie przez 

pracowników biura LGD 

II kwartał 
2020 

Spotkania, 
szkolenia, 
warsztaty 

3 spotkania 
30 osób 

biorących udział 
3 000zł 

Potencjalni 
beneficjenci, 

w szczególności 
przedsiębiorcy, 

organizacje 
pozarządowe i 

mieszkańcy obszaru, 
w tym grupy 

defaworyzowane 
określone w LSR 

spotkania, 
warsztaty 

tematyczne dot. 
możliwości 
pozyskania 

dofinansowania w 
ramach LSR 

Poinformowanie 
potencjalnych 

wnioskodawców o 
planowanych naborach, 
zasadach sporządzania 

wniosków do LGD, 
celach, przedsięwzięciach 

i kryteriach oceny 
wniosków 

Spotkania nt. zasad 
sporządzania wniosków i 

procedury ich wyboru 
przez Radę LGD; 

30 przeszkolonych osób 

Spotkanie bezpośrednie z 
osobami bezrobotnymi, 
poszukującymi pracy, 

planującymi zakładać lub 
rozwijać działalność 

gospodarczą, 
przedstawicielami NGO, 

grup nieformalnych, 
mieszkańców obszarów 

wiejskich 

Budżet ustalony na 
podstawie danych 

historycznych – szkoleń z 
2019r. Budżet obejmuje 

wynagrodzenie 
prowadzącego szkolenie, 

wynajem sali, poczęstunek 
dla uczestników 

 



 
  

 

II kwartał 
2020 

Punkt 
konsultacyjny 

1 spotkanie 
5 osób, którym 

udzielono 
konsultacji 

50zł 

Potencjalni 
beneficjenci, 

w szczególności 
przedsiębiorcy, 

organizacje 
pozarządowe i 

mieszkańcy obszaru, 
w tym grupy 

defaworyzowane 
określone w LSR 

indywidualne 
konsultacje z 

wnioskodawcami w 
gminach 

członkowskich 

Poinformowanie 
potencjalnych 

wnioskodawców o 
planowanych naborach, 
zasadach sporządzania 

wniosków do LGD, 
celach, przedsięwzięciach 

i kryteriach oceny 
wniosków 

Spotkania nt. zasad 
sporządzania wniosków i 

procedury ich wyboru 
przez Radę LGD; 

5 skonsultowanych osób 

Spotkanie bezpośrednie z 
osobami bezrobotnymi, 
poszukującymi pracy, 

planującymi zakładać lub 
rozwijać działalność 

gospodarczą, 
przedstawicielami NGO, 

grup nieformalnych, 
mieszkańców obszarów 

wiejskich 

Skalkulowano szacunkowo 
na podstawie danych 
historycznych koszty 

dojazdu na miejsce spotkań 
na obszarze działania LGD 
Ujście Baryczy w oparciu o 

obowiązującą stawkę 
kilometrową 0,8358 zł/km 

III kwartał 
2020 

Kampania 
informacyjna nt. 

głównych 
efektów 

wdrażania LSR 
2016-2023 

1 artykuł w 
prasie lokalnej 
1 Informacja na 

stronie 
internetowej 

LGD 

bezkosztowo 

wszyscy mieszkańcy 
obszaru LGD, w tym 
grupy 
defaworyzowane 
określone w LSR  

 

Artykuł w prasie 
lokalnej, informacja 

na stronie 
internetowej LGD 

Poinformowanie 
mieszkańców obszaru o 
efektach wdrażania LSR, 

1000 osób 
poinformowanych 

Artykuł w prasie lokalnej i 
informacja na stronie 

internetowej LGD pozwoli 
na dotarcie do szerokiego 
grona odbiorców, zarówno 

wśród starszych 
mieszkańców obszaru 

preferujących tradycyjne 
źródła informacji, jak i 

młodszych preferujących 
media elektroniczne 

Za zamieszczenie artykułu 
w lokalnej prasie oraz 

informacji na stronie LGD 
nie ponosi dodatkowych 

kosztów 

III kwartał 
2020 

Punkt 
konsultacyjny 

1 spotkanie 
5 osób, którym 

udzielono 
konsultacji 

50 zł 

Potencjalni 
beneficjenci, 

w szczególności 
przedsiębiorcy, 

organizacje 
pozarządowe i 

mieszkańcy obszaru, 
w tym grupy 

defaworyzowane 
określone w LSR 

indywidualne 
konsultacje z 

wnioskodawcami w 
gminach 

członkowskich 

Poinformowanie 
potencjalnych 

wnioskodawców o 
planowanych naborach, 
zasadach sporządzania 

wniosków do LGD, 
celach, przedsięwzięciach 

i kryteriach oceny 
wniosków 

Spotkania nt. zasad 
sporządzania wniosków i 

procedury ich wyboru 
przez Radę LGD; 

5 skonsultowanych osób 

Spotkanie bezpośrednie z 
osobami bezrobotnymi, 
poszukującymi pracy, 

planującymi zakładać lub 
rozwijać działalność 

gospodarczą, 
przedstawicielami NGO, 

grup nieformalnych, 
mieszkańców obszarów 

wiejskich 

Skalkulowano szacunkowo 
na podstawie danych 
historycznych koszty 

dojazdu na miejsce spotkań 
na obszarze działania LGD 
Ujście Baryczy w oparciu o 

obowiązującą stawkę 
kilometrową 0,8358 zł/km 



 
  

 

III kwartał 
2020 

Doradztwo 
indywidualne 

5 osób 
 

bezkosztowo 

Potencjalni 
beneficjenci, 

w szczególności 
przedsiębiorcy, 

organizacje 
pozarządowe i 

mieszkańcy obszaru, 
w tym grupy 

defaworyzowane 
określone w LSR 

Bezpłatne 
doradztwo  

indywidualne w 
biurze LGD 

 

5 osób, którym udzielono 
doradztwa nt. możliwości, 
zasad i przepisów prawa 
dotyczących uzyskania 
dofinansowania z LGD 

Spotkanie z osobami 
bezrobotnymi, 

poszukującymi pracy, 
planującymi zakładać lub 

rozwijać działalność 
gospodarczą, 

przedstawicielami NGO, 
grup nieformalnych, 

mieszkańców obszarów 
wiejskich 

Doradztwo świadczone 
nieodpłatnie przez 

pracowników biura LGD 

IV kwartał 
2020 

Badanie 
satysfakcji 

mieszkańców 
obszaru LGD z 

efektów 
wdrażania LSR 

1 badanie,  
150 osób 

5 000 zł 

potencjalni 
beneficjenci,  
w szczególności 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe i 
mieszkańcy obszaru, 
w tym grupy 
defaworyzowane 
określone w LSR  

 

ankieta, badanie, 
wywiad 

środowiskowy 

150 osób z obszaru 
wyrazi swoje zdanie na 

temat satysfakcji z 
efektów wdrażania LSR, 

pozwoli to LGD na 
zdiagnozowanie 

przyszłych oczekiwań 
mieszkańców obszaru 

Dotarcie bezpośrednie do 
mieszkańców obszaru 

umożliwia zdobycie wiedzy 
na temat ich bezpośrednich 

oczekiwań, odczuć, 
preferencji, pozwoli także 

na informację nt. 
rozpoznawalności „marki” 
LGD, działań oferowanych 

przez LGD. 

Skalkulowano szacunkowo 
na podstawie danych 

historycznych. 

IV kwartał 
2020 

Badanie 
satysfakcji 

wnioskodawców 
dot. jakości 

pomocy 
świadczonej 

przez LGD na 
etapie 

przygotowania 
wniosków o 
przyznanie 

pomocy 

Ankiety 
elektroniczne do 

min. 50% 
beneficjentów, 
zwrot min. 25% 

ankiet 

bezkosztowo 

Wnioskodawcy – 
beneficjenci działań 
związanych z 
wdrażaniem LSR 

Ankieta 
elektroniczna 

Ankiety elektroniczne 
zostaną skierowane do 

min. 50% 
wnioskodawców 

zakończonych naborów 
ogłaszanych przez LGD, 
min. 25% ankiet zostanie 

zwróconych wraz z 
odpowiedzią na temat 

satysfakcji 
wnioskodawców dot. 
jakości świadczonej 

pomocy i jakości 
świadczonego doradztwa, 
analiza ankiet pozwoli na 

ocenę jakości i 
efektywności świadczonej 

pomocy oraz zdefiniuje 
ewentualne potrzeby w 
szkoleniu pracowników 

biura   

Wybór ankiety 
elektronicznej wynika z 

łatwej dostępności mediów 
elektronicznych zarówno 

dla LGD, jak i 
wnioskodawców, nie 

angażuje dodatkowych 
kosztów, nie wymaga 

dużych nakładów 
czasowych do jej 

wypełnienia, pozwala na 
szybsze dotarcie do grupy 
docelowej, dzięki łatwości 
przesyłania ankiet drogą 

elektroniczną istnieje 
szansa na pozyskanie 

większej ilości materiału 
badawczego  

Wykorzystanie ankiet 
elektronicznych nie wymaga 

zaangażowania 
dodatkowych środków 

finansowych. 



 
  

 

 


