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Załącznik do uchwały Zarządu  
nr IV/6/2021 z dnia 22.11.2021 r.  

 
PLAN KOMUNIKACJI  

HARMONOGRAM NA ROK 2021 
 
 

Termin 
realizacji 
działania 

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 

działania 

I półrocze 

Zebranie i podsumowanie 
informacji dotyczących 
prowadzonych działań 
informacyjnych w każdym 
roku realizacji LSR 

Sprawozdanie z 
działań 
informacyjnych  

Komisja do spraw 
ewaluacji i 
monitoringu w 
Zarządzie LGD 

Sprawozdanie z 
działań 
informacyjnych  

Liczba sprawozdań z 
działań 
informacyjnych – 1  

Wzrost wiedzy na 
temat skuteczności 

prowadzonych działań 
informacyjnych, 

doboru odpowiednich 
narzędzi i kanałów 
informacyjnych do 

określonej grupy 
odbiorców działań 

informacyjnych oraz 
ich liczba/poziom 

satysfakcji. 

0,00 zł  

II półrocze 

Udzielanie bieżącej 
informacji nt. naborów i 
wdrażania LSR 
koordynatorom, którzy są 
na terenie gmin, są 
źródłem informacji o 
działaniach LGD, wymiana 
doświadczeń dot. 
efektywności działań w 
poszczególnych gminach 

Spotkanie z 
koordynatorami 
gminnymi  

Koordynatorzy, a za 
ich pośrednictwem 
mieszkańcy obszaru, 
JSFP, NGO, grupy 
defaworyzowane i 
wykluczone 

Spotkania 
bezpośrednie 

Liczba spotkań z 
koordynatorami – 1 
spotkania 

Wzrost wiedzy 
koordynatorów tym 

samym możliwość 
udostępnienia 

pełniejszej / aktualnej  
informacji 

mieszkańcom obszaru, 
wymiana 

doświadczeń. 

30,00 zł 
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I półrocze 
 

Informowanie 
mieszkańców  i instytucji 
obszaru  o wyniku prac i 
kształcie ostatecznej 
wersji LSR: jej celach, 
zasadach przyznawania 
dofinansowania oraz 
typach operacji, które 
będą miały największe 
szanse wsparcia z budżetu 
LSR, działaniach 
zrealizowanych w ramach 
wdrażania LSR  

Kampania 
informacyjna 
dotycząca 
założeń LSR na 
lata 2016 - 2023 

Mieszkańcy obszaru 
w tym z grup 
defaworyzowanych i 
wykluczonych, 
obecni i potencjalni 
wnioskodawcy, 
organizacje 
pozarządowe, 
organizacje 
publiczne, 
beneficjenci 
realizowanych 
projektów, 
instytucje 
przedsiębiorczości 

Biuletyn LGD  
 

Liczba wydanych 
biuletynów - 1 

− Wzrost wiedzy 

− Zwiększenie liczby 
ubiegających się o 
pomoc finansową 

− Zebranie 
informacji 

zwrotnej 
dotyczącej 

komunikacji i LSR 

− Dotarcie do  
osób 

niekorzystających 
z Internetu 

1285,35 zł 

 

 

W okresie 
realizacji 

LSR w 
odniesieni

u do 
harmonog

ramu 
naborów 

 
 
 
Artykuły/ogłoszenia  
w mediach lokalnych 
 

 
 
 
Liczba artykułów/ 
ogłoszeń w mediach  
– 1 

365,31 zł  
 

Informacja na 
stronie internetowej 
LGD 

Liczba informacji - 1 0,00 zł 

Ogłoszenia w 
siedzibie LGD i 
instytucjach 
publicznych  

Liczba ogłoszeń – 17 0,00 zł 

II kwartał 

Poinformowanie o 
zasobach regionu: 
przyrodniczych i 
kulturowych oraz 
propagowanie tradycji 
obszaru 

Noc Kupały 
propagowanie 
tradycji obszaru 

Członkowie Lokalnej 
Grupy Działania TUR 

Organizacja 
spotkania 
obrzędowego 
 

Liczba imprez – 1 Zwiększenie 
świadomości nt. 

zasobów kulturowych 
obszaru LGD – pieśni, 

obrzędy, zwyczaje, 
zasobów 

przyrodniczych – 
promocja atrakcyjnych 
przyrodniczo-miejsc – 

nie dotkniętych 
działalnością 

człowieka, promocja 
kultury ludowej. 

        634,92,00 
zł 
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IV kwartał 

Informowanie 
społeczności o zasobach 
regionu I promowanie 
zawodów rękodzielniczych 

Kiermasz 
promowanie 
zawodów 
rękodzielniczych 

Mieszkańcy obszaru 
LGD 

Zorganizowanie 
wystawy 
rękodzielników i 
ludzi z pasją 

Liczba kiermaszów – 1  Zwiększenie 
świadomości nt. 

zasobów ludzkich, 
zasobów kulturowych 

obszaru LGD, 
kultywowanie tradycji 
w regionie, promocja 

kultury ludowej 

2898,86 zł  
 
 

I kwartał 

Zebranie informacji nt. 
wdrażania LSR, 
funkcjonowania LGD, 
wypracowanie 
rekomendacji nt. dalszych 
działań LGD, 
dokumentów, kryteriów  i 
procedur celem 
usprawnienia procesu 
wdrażania strategii oraz 
zwiększenia efektywności 
funkcjonowania biura 
 

Spotkanie 
refleksyjne 

Zaproszenie 
zostanie skierowane 
do członków 
Zarządu i Rady LGD, 
beneficjentów 
(mieszkańców 
obszaru), 
przedstawicieli 
Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego, 
przedstawicieli 
innych LGD oraz PUP 
Turek, pracowników 
LGD   

Spotkanie 
obejmujące 
warsztatowe formy 
analizy i komunikacji 
 

Dokument: 
Podsumowanie 
spotkania w formie 
wniosków i 
rekomendacji – 1 

Podsumowanie 
dotychczasowej 

działalności  
– wypracowanie 

wniosków i 
rekomendacji na 

przyszłość 

220,00 zł zł 

Zgodnie  
z planem 
ewaluacji  

i 
monitoring

u 

Uzyskanie informacji 
zwrotnej nt. funkcjonowania 
biura i organów LGD, jakości 
świadczonych usług, potrzeb 
szkoleniowych, działań 
promocyjno-aktywizujących, 
celów, procedur, kryteriów, 
harmonogramu, wskaźników 
zawartych w LSR w ramach 
prowadzonego monitoringu i 
ewaluacji  

Ewaluacja i 
monitoring 

Lokalna społeczność, 
potencjalni 
beneficjenci oraz 
członkowie LGD 

Ankiety, Wywiady 
bezpośrednie, 
Wywiady IDI, Analiza 
dokumentów, Raporty 
z badań, Opinie 
zarządu, Rejestry 
danych, Analizy 
własne, Sprawozdania  

Liczba 
przeprowadzonych 
badań w tym 
zewnętrznych dot. 
monitorowania i 
ewaluacji - 1 

Wzrost wiedzy dotyczący 
funkcjonowania LGD i 

wdrażania LSR 

 1476,00 zł zł
 12 

 


