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Załącznik nr 4  

Plan komunikacji 

 

Termin Cel komunikacji 
Nazwa działania 

komunikacyjnego 

Adresaci działań 

komunikacyjnych 

(grupy docelowe) 
Środki przekazu 

I połowa 

2016 r. 

 

 

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

LSR, o jej 

głównych celach, 

zasadach 

przyznawania 

dofinansowania, 

typach operacji 

oraz o zasadach 

interpretacji 

poszczególnych 

kryteriów oceny 

używanych przez 

organ decyzyjny. 

 

3 spotkania 

aktywizujące nt. 

głównych założeń 

LSR oraz zasad 

oceniania i wyboru 

operacji  na lata 

2014-2020 

Wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy 

- ogłoszenia w siedzibach 

instytucji publicznych 

(GOK, UG), 

- informacja na stronach 

internetowych 

Na zakończenie uczestnicy 

wypełnia ankiety w celu 

pozyskania informacji 

o funkcjonowaniu LGD 

i realizacji LSR. 

II połowa 

2016 r. 

 

Podsumowanie 

działań 

prowadzonych 

przez LGD 

 

3 konferencje 

podsumowująca nt. 

głównych efektów 

LSR 

-mieszkańcy LGD, 

-przedstawiciele 

JST, 

 

- zaproszenia, 

- ogłoszenia w siedzibach 

instytucji publicznych, 

- informacja na stronach 

internetowych 

I połowa 

2017 

 

Poinformowanie 

ogółu 

mieszkańców 

o LSR 

i o wstępnych 

efektach 

 

3 spotkania 

aktywizujące nt. 

głównych założeń 

LSR na lata 2014- 

2020 oraz jej 

efektów 

- wszyscy 

mieszkańcy obszaru 

LGD 

- ogłoszenia w siedzibach 

instytucji publicznych 

(GOK, UG), 

-informacja na stronach 

internetowych 

(ankiety j/w) 

I połowa 

2017 r. 

 

 

Uzyskanie 

informacji 

zwrotnej nt. oceny 

jakości pomocy 

świadczonej przez 

LGD pod kątem 

konieczności 

przeprowadzania 

ewentualnych 

korekt w tym 

zakresie 

 

badania satysfakcji 

wnioskodawców 

LGD dot. jakości 

pomocy świadczonej 

przez LGD na etapie 

przygotowania 

wniosków 

o przyznanie 

pomocy 

Wnioskodawcy w 

poszczególnych 

zakresach operacji w 

ramach LSR 

-ankiety wypełniane przez 

wnioskodawców 

II połowa 

2017 r. 

 

 

Podsumowanie 

działań 

prowadzonych 

przez LGD 

 

3 konferencje 

podsumowujące nt. 

głównych efektów 

LSR 

-mieszkańcy LGD, 

-przedstawiciele 

JST, 

 

- zaproszenia, 

- ogłoszenia w siedzibach 

instytucji publicznych, 

- informacja na stronach 

internetowych 
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II połowa 

2018 r. 

 

 

Podsumowanie 

działań 

prowadzonych 

przez LGD 

 

 

 

3 konferencje 

podsumowująca nt. 

głównych efektów 

LSR 

mieszkańcy LGD, 

-przedstawiciele 

JST, 

 

- zaproszenia, 

- ogłoszenia w siedzibach 

instytucji publicznych, 

- informacja na stronach 

internetowych 

I połowa 

2018 r. 

 

 

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

zasadach  

przyznania 

dofinansowania 

 

 

3 spotkania 

aktywizujące nt. 

głównych założeń 

LSR oraz zasad 

oceniania i wyboru 

operacji na lata 

2014-2020 

- wszyscy 

mieszkańcy obszaru 

LGD 

- ogłoszenia w siedzibach 

instytucji publicznych 

(GOK, UG), 

-informacja na stronach 

internetowych 

(ankiety) 

I połowa 

2019 r. 

 

 

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

zasadach 

przyznawania 

dofinansowania, 

dokumentacji 

aplikacyjnej oraz 

zakresy tematyczne 

 

 

3 spotkania 

aktywizujące nt. 

głównych założeń 

LSR oraz zasad 

oceniania i wyboru 

operacji na lata 

2014-2020 

- wszyscy 

mieszkańcy obszaru 

LGD 

- ogłoszenia w siedzibach 

instytucji publicznych 

(GOK, UG), 

-informacja na stronach 

internetowych 

(ankiety) 

II połowa 

2019 r.  

 

Podsumowanie 

działań 

prowadzonych 

przez LGD 

 

 

 

3 konferencje 

podsumowujące 

działania LGD w 

latach 2014-2020 

mieszkańcy LGD, 

-przedstawiciele 

JST, 

 

- zaproszenia, 

- ogłoszenia w siedzibach 

instytucji publicznych, 

- informacja na stronach 

internetowych 

II połowa 

2020 r. 

 

Podsumowanie 

działań 

prowadzonych 

przez LGD 

 

 

3 konferencje 

podsumowująca 

działania LGD w 

latach 2014-2020 

mieszkańcy LGD, 

-przedstawiciele 

JST, 

 

- zaproszenia, 

- ogłoszenia w siedzibach 

instytucji publicznych, 

- informacja na stronach 

internetowych 

I połowa 

2021 r. 

 

 

Uzyskanie 

informacji 

zwrotnej nt. oceny 

jakości pomocy 

świadczonej przez 

LGD pod kątem 

konieczności 

Ankieta oceniająca 

poziom zadowolenia 

z działań 

informacyjnych i 

doradczych 

 

mieszkańcy obszaru 

LGD, 

wnioskodawcy w 

poszczególnych 

zakresach operacji w 

ramach LSR  

-ankiety wypełniane przez 

wnioskodawców 
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przeprowadzania 

ewentualnych 

korekt w tym 

zakresie 

 

I połowa 

2022 r. 

 

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

zasadach 

przyznawania 

dofinansowania, 

dokumentacji 

aplikacyjnej oraz 

zakresy tematyczne 

 

3 spotkania 

aktywizujące nt. 

głównych założeń 

LSR oraz zasad 

oceniania i wyboru 

operacji na lata 

2014-2020 

- wszyscy 

mieszkańcy obszaru 

LGD 

- ogłoszenia w siedzibach 

instytucji publicznych 

(GOK, UG), 

-informacja na stronach 

internetowych 

(ankiety) 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5  

Procedura monitoringu i ewaluacji 

 

 

§1 Wprowadzenie 

 

Warunkiem efektywnego wdrażania Strategii jest stworzenie procedur, które umożliwią 

obserwację efektów realizacji Strategii oraz pozwolą na ich ewentualną korektę. Prowadzenie 

takich działań umożliwi efektywne planowanie, okresową ocenę i aktualizację zapisów dokumentu 

zgodnie ze zmieniającymi się warunkami społeczno-gospodarczymi i zdiagnozowanymi potrzebami 

społeczności lokalnej. Dokument obejmuje działania związane z bieżącym monitorowaniem 

realizacji Strategii oraz jej okresową ewaluacją. 

 

 

§2 Opis procedury monitoringu 

 

1. Monitoring LSR prowadzony jest na bieżąco. 

2. Organem odpowiedzialnym za monitoring jest Zarząd Stowarzyszenia chyb, że dokonano delegowania 

tych zadań na inny organ LGD/pracowników Biura. 

3. Monitoring przeprowadza się na podstawie: dokumentacji własnej- sprawozdań beneficjentów, 

anonimowych badań ankietowych, rejestrów danych prowadzonych przez LGD, w tym 

rejestrów ogłoszonych konkursów oraz licznika odwiedzin strony internetowej na podstawie danych 

uzyskanych od jej administratora. 

4. Monitoring obejmuje: 

a. Zebranie danych na temat: wskaźników realizacji LSR, , budżetu LGD, harmonogramu ogłaszanych 


