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HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI  
STOWARZYSZENIA LGD BORY DOLNOŚLĄSKIE NA 2017 

Termin reali-
zacji 

Cel komunikacji Nazwa działa-
nia komunika-

cyjnego 

Adresaci działania ko-
munikacyjnego 

Środki przeka-
zu 

Nazwa wskaźni-
ka 

Wartość 
docelowa 

Budżet 

III-IV kwartał Poinformowanie 
potencjalnych wnio-
skodawców o LSR, 
jej głównych celach, 
zasadach przyzna-
wania dofinansowa-
nia oraz typach ope-
racji, które będą 
miały największe 
szanse wsparcia z 
budżetu LSR 

Bezpośrednie 
spotkanie 

- Mieszkańcy, 
- Osoby fizyczne, 
- Organizacje pozarzą-
dowe, 
- Przedsiębiorcy, 
- Jednostki samorządu 
terytorialnego, 
- Grupy defaworyzowane 
pod kątem dostępu do 
rynku pracy, 
- Osoby zagrożone wy-
kluczeniem społecznym 
tj. osoby w wieku popro-
dukcyjnym 

Organizacja 
spotkań otwar-
tych w każdej 
gminie wcho-
dzącej w skład 
LGD 

Liczba spotkań 
informacyjnych 

1 0,00 zł 

III-IV kwartał Uzyskanie informa-
cji zwrotnej nt. oce-
ny jakości pomocy 
świadczonej przez 
LGD pod kątem 
konieczności prze-
prowadzenia ewen-
tualnych korekt w 

Badanie poziomu 
satysfakcji 

- Mieszkańcy, 
- Osoby fizyczne, 
- Organizacje pozarzą-
dowe, 
- Przedsiębiorcy, 
- Jednostki samorządu 
terytorialnego, 
- Grupy defaworyzowane 

Ankieta monito-
rująca 

Liczba rozpo-
wszechnionych 
ankiet 

50 0,00 zł 
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tym zakresie. pod kątem dostępu do 
rynku pracy, 
- Osoby zagrożone wy-
kluczeniem społecznym 
tj. osoby w wieku popro-
dukcyjnym 

I-II kwartał Poinformowanie 
potencjalnych bene-
ficjentów o termi-
nach ogłoszonych 
naborów, puli środ-
ków przeznaczonych 
na dofinansowanie 
operacji oraz doku-
mentach niezbęd-
nych w procesie 
aplikowania. 

Kampania infor-
macyjna 

- Mieszkańcy, 
- Osoby fizyczne, 
- Organizacje pozarzą-
dowe, 
- Przedsiębiorcy, 
- Jednostki samorządu 
terytorialnego, 
- Grupy defaworyzowane 
pod kątem dostępu do 
rynku pracy, 
 

Prowadzenie i 
aktualizowanie 
strony interne-
towej 

Liczba zamiesz-
czanych artyku-
łów na stronie 
internetowej LGD

2 4.000,00 zł 

Prowadzenie i 
aktualizowanie 
portali społecz-
nościowych 

Liczba zamiesz-
czonych informa-
cji na Fanpage 
LGD 

6 

Prowadzenie 
bieżącej infor-
macji w biurze 
LGD (telefo-
niczna, mailo-
wo, osobiście); 

Liczba osób, któ-
re otrzymały in-
formację w biurze 
LGD, telefonicz-
nie lub mailowo 

10 

Przesyłanie in-
formacji do Po-
wiatowych 
Urzędów Pracy 
z prośbą o za-

Liczba Powiato-
wych Urzędów 
Pracy, do których 
przesłano infor-
macje 

4 
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mieszczenie 
informacji na 
ich stronie inter-
netowej i tablicy 
ogłoszeń 

Przesyłanie in-
formacji do 
Urzędów Gmin 
wchodzących w 
skład LSR z 
prośbą o za-
mieszczenie 
informacji na 
ich stronie inter-
netowej i tablicy 
ogłoszeń; 

Liczba Urzędów 
Gmin wchodzą-
cych w skład 
LGD, do których 
przesłano infor-
mację 

10 

Przesyłanie in-
formacji do osób 
znajdujących się 
w bazie kontak-
tów LGD 

Liczba osób, do 
których przesłano 
informację, będą-
cych w bazie kon-
taktów LGD 

40 

I-II kwartał Poinformowanie 
potencjalnych wnio-
skodawców o trybie 
oraz procedurze na-
boru wniosków, w 

Organizacja 
cyklu szkolenio-
wego 

- Mieszkańcy, 
- Osoby fizyczne, 
- Organizacje pozarzą-
dowe, 
- Przedsiębiorcy, 

Szkolenie 
 
 
 

Liczba zorgani-
zowanych szkoleń

1 0,00 zł 
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tym o głównych 
zasadach interpreta-
cji poszczególnych 
kryteriów oceny 
używanych przez 
Radę LGD  

- Jednostki samorządu 
terytorialnego, 
- Grupy defaworyzowane 
pod kątem dostępu do 
rynku pracy, 

Doradztwo Liczba osób 
uczestniczących 
w szkoleniu 

10 

Ankieta monito-
rująca 

Liczba rozpo-
wszechnionych 
ankiet 

10 


