
Termin Cel komunikacji Nazwa działania Środki przekazu Wskaźniki Budżet 
artykuły informacyjne w prasie 

lokalnej
2 artykuły

ogłoszenia w siedzibach instytucji 

publicznych, skierowane przede 

wszystkim do gr. 

Defaworyzowanych

20 ogłoszeń

spotkania informacyjne
12 spotkań 

informacyjnych

informacje na stronach SSS-LGD, 

gmin członkowskich i partnerów

15 informacji na 

stronach www-SSS

doradztwo dla potencjalnych 

beneficjentów
30 godzin doradczych

wywiady w lokalnej prasie 1 wywiad

zbieranie opinii 2 imprezy

ankiety na stronach www 10 ankiet

doradztwo w punktach 

konsultacyjnych
36 opinii

spotkania informacyjne 2 spotkań

ulotka informacyjna 2 500 ulotek

strona www 10 ogłoszeń

wywiady w lokalnej prasie i radiu 0

ankiety na stronach www 30 ankiet

doradztwo w punktach 

konsultacyjnych
40 opinii

II
 2

0
1
6

Poinformowanie potencjalnych 

beneficjentów o głównych zasadach 

interpretacji poszczególnych kryteriów 

oceny używanych przez Radę LGD. 

Dotarcie y informacją do grup 

defaworyzowanych 

Kampania informacyjna nt. 

głównych założeń i 

planowanych efektów LSR - 

na lata 2014 - 2020

10 000,00

Kampania informacyjna na 

temat planowanych i 

zrealizowanych efektów LSR - 

informacja zwrotna

5 000,00

Uzyskiwanie opinii mieszkańców 

potencjalnych wnioskodawców i 

środowisk lokalnych na temat LSR, 

głównych jej celów, kryteriów 

przyznawania dofinansowania oraz 

operacjach priorytetowych 

gwarantujących osiągnięcie celów LSR

przekazanie beneficjantom informacji o 

celach LSR oraz zasadach i kryteriach 

oceny operacji stosowanych przez organ 

decyzyjny LGD

Spotkania informacyjne, 

warsztatowe i szkolenia nt. 

LSR zasad oceniania i wyboru 

operacji

6 000,00

zbieranie opinii 2 imprezy
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6 000,00

Kampania informacyjna na 

temat planowanych i 

zrealizowanych efektów LSR - 

informacja zwrotna

Uzyskiwanie opinii mieszkańców 

potencjalnych wnioskodawców i 

środowisk lokalnych na temat LSR, 

głównych jej celów, kryteriów 

przyznawania dofinansowania oraz 

operacjach priorytetowych 

gwarantujących osiągnięcie celów LSR



spotkania informacyjne 2 spotkania

ulotka informacyjna 2 000 ulotek

strona www 5 ogłoszeń

wywiady w lokalnej prasie 1 wywiad

zbieranie opinii 2 imprezy

ankiety na stronach www 30 ankiet

doradztwo w punktach 

konsultacyjnych
40 opinii

spotkania informacyjne 2 spotkania

ulotka informacyjna 0 ulotek

strona www 5 ogłoszeń

wywiady w lokalnej prasie i radiu 1 wywiad

ankiety na stronach www 30 ankiet

doradztwo w punktach 

konsultacyjnych
50 opinii

spotkania informacyjne 2 spotkania

ulotka informacyjna 2 000 ulotek

strona www 5 ogłoszeń

przekazanie beneficjantom informacji o 

celach LSR oraz zasadach i kryteriach 

oceny operacji stosowanych przez organ 

decyzyjny LGD

Spotkania informacyjne, 

warsztatowe i szkolenia nt. 

LSR zasad oceniania i wyboru 

operacji

12 500,00
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Uzyskiwanie opinii mieszkańców 

potencjalnych wnioskodawców i 

środowisk lokalnych na temat LSR, 

głównych jej celów, kryteriów 

przyznawania dofinansowania oraz 

operacjach priorytetowych 

gwarantujących osiągnięcie celów LSR

Kampania informacyjna na 

temat planowanych i 

zrealizowanych efektów LSR - 

informacja zwrotna

6 500,00

przekazanie beneficjantom informacji o 

celachy LSR oraz zasadach i kryteriach 

oceny operacji stosowanych przez organ 

decyzyjny LGD

Spotkania informacyjne, 

warsztatowe i szkolenia nt. 

LSR zasad oceniania i wyboru 

operacji

12 500,00

zbieranie opinii

przekazanie beneficjantom informacji o 

celach LSR oraz zasadach i kryteriach 

oceny operacji stosowanych przez organ 

decyzyjny LGD

Spotkania informacyjne, 

warsztatowe i szkolenia nt. 

LSR zasad oceniania i wyboru 

operacji

6 750,00

2 imprezy
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6 500,00
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Uzyskiwanie opinii mieszkańców 

potencjalnych wnioskodawców i 

środowisk lokalnych na temat LSR, 

głównych jej celów, kryteriów 

przyznawania dofinansowania oraz 

operacjach priorytetowych 

gwarantujących osiągnięcie celów LSR

Kampania informacyjna na 

temat planowanych i 

zrealizowanych efektów LSR - 

informacja zwrotna



Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny 

jakości pomocy szkoleniowo - doradczej 

świadczonej przez LGD pod kątem 

konieczności przeprowadzania 

ewentualnych korekt w tym zakresie

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców LGD dot. 

Jakości pomocy świadczonej 

przez LGD w zakresie 

aplikowania o środki 

finansowe w ramach LSR

ankiety w wersji elektronicznej 

zamieszczane na stronie www oraz 

rozsyłane na adresy e-mail 

wnioskodawców

ankiety rozesłane do 

min. 50% 

wnioskodawców 

(zakończonych 

konkursów)

200,00

wywiady w lokalnej prasie i radiu 0

zbieranie opinii 0

ankiety na stronach www 30 ankiet

doradztwo w punktach 

konsultacyjnych
50 opinii

spotkania informacyjne 1 spotkanie

ulotka informacyjna 2 000 ulotek

strona www 5 ogłoszeń

Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny 

jakości pomocy szkoleniowo - doradczej 

świadczonej przez LGD pod kątem 

konieczności przeprowadzania 

ewentualnych korekt w tym zakresie

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców LGD dot. 

Jakości pomocy świadczonej 

przez LGD w zakresie 

aplikowania o środki 

finansowe w ramach LSR

ankiety w wersji elektronicznej 

zamieszczane na stronie www oraz 

rozsyłane na adresy e-mail 

wnioskodawców

ankiety rozesłane do 

min. 50% 

wnioskodawców 

(zakończonych 

konkursów)

200,00

artykuły w prasie lokalnej oraz na 

stronach www i portalach
2 artykuły

spotkania 2 spotkania

konsultacje i doradztwo świadczone 

przez biuro
60 godzin doradztwa

ogłoszenie do grup 

defaworyzowanych w PUP, OPS, 

OWES

30 ogłoszeń w 

instytucjach publicznych

wywiady w lokalnej prasie i radiu 0

zbieranie opinii 1 imprezy

Kampania informacyjna nt. 

głównych założeń LSR po 

zmianach oraz możliwościach 

aplikowania

Poinformowanie potencjalnych 

wnioskodawców i środowisk lokalnych o 

LSR po zmianach, jej głównych celach, 

zasadach i kryteriach przyznawania 

dofinansowania oraz operacjach 

priorytetowych  gwarantujących 

osiąganie celów LSR

15 000,00
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Uzyskiwanie opinii mieszkańców 

potencjalnych wnioskodawców i 

środowisk lokalnych na temat LSR, 

głównych jej celów, kryteriów 

przyznawania dofinansowania oraz 

operacjach priorytetowych 

gwarantujących osiągnięcie celów LSR

Kampania informacyjna na 

temat planowanych i 

zrealizowanych efektów LSR - 

informacja zwrotna

6 250,00
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Uzyskiwanie opinii mieszkańców 

potencjalnych wnioskodawców i 

środowisk lokalnych na temat LSR, 

głównych jej celów, kryteriów 

przyznawania dofinansowania oraz 

operacjach priorytetowych 

gwarantujących osiągnięcie celów LSR

Kampania informacyjna na 

temat planowanych i 

zrealizowanych efektów LSR - 

informacja zwrotna

6 250,00

przekazanie beneficjantom informacji o 

celach LSR oraz zasadach i kryteriach 

oceny operacji stosowanych przez organ 

decyzyjny LGD

Spotkania informacyjne, 

warsztatowe i szkolenia nt. 

LSR zasad oceniania i wyboru 

operacji

12 250,00
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ankiety na stronach www 30 ankiet

doradztwo w punktach 

konsultacyjnych
40 opinii

spotkania informacyjne 0

ulotka informacyjna 0

strona www 5 ogłoszeń

Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny 

jakości pomocy szkoleniowo - doradczej 

świadczonej przez LGD pod kątem 

konieczności przeprowadzania 

ewentualnych korekt w tym zakresie

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców LGD dot. 

Jakości pomocy świadczonej 

przez LGD w zakresie 

aplikowania o środki 

finansowe w ramach LSR

ankiety w wersji elektronicznej 

zamieszczane na stronie www oraz 

rozsyłane na adresy e-mail 

wnioskodawców

ankiety rozesłane do 

min. 50% 

wnioskodawców 

(zakończonych 

konkursów)

150,00

artykuły i wywiady w prasie lokalnej 

oraz innych mediach
2 artykuły i wywiady 

eventy i imprezy 20 eventów i imprez

Broszury informacyjne 500 wydanych broszur

prezentacje i materiały informacyjno 

– szkoleniowe, 

3 spotkań, warsztatów i 

szkoleń

ulotki informacyjne 2 500 ulotek

ankiety w wersji elektronicznej 

rozsyłane na adresy email 

wnioskodawców,

ankiety rozesłane do 

min. 50% 

wnioskodawców 

(zakończonych 

konkursów)

badanie ewaluacyjne 0

wywiady w lokalnej prasie 0

zbieranie opinii 1 imprez

Spotkania informacyjne, 

warsztatowe i szkolenia nt. 

LSR zasad oceniania i wyboru 

operacji

2 500,00

Poinformowanie mieszkańców i 

środowisk lokalnych o  efektach  

realizacji LSR do 2018r

Kampania informacyjna nt. 

zrealizowanych celów i 

przedsięwzięć do 2018r. i 

zadań na kolejne lata

95 000,00

Przekazanie potencjalnym beneficjentom 

informacji o celach LSR oraz zasadach i 

kryteriach oceny  operacji stosowanych 

przez organ decyzyjny LGD w kolejnych 

latach okresu programowego

Warsztaty i szkolenia nt. zasad 

oceniania i wyboru projektów 

przez LGD

15 000,00
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Uzyskiwanie opinii mieszkańców 

potencjalnych wnioskodawców i 

środowisk lokalnych na temat LSR, 

głównych jej celów, kryteriów 

przyznawania dofinansowania oraz 

operacjach priorytetowych 

gwarantujących osiągnięcie celów LSR

Kampania informacyjna na 

temat planowanych i 

zrealizowanych efektów LSR - 

informacja zwrotna

6 250,00

przekazanie beneficjantom informacji o 

celach LSR oraz zasadach i kryteriach 

oceny operacji stosowanych przez organ 

decyzyjny LGD

Informacja zwrotna na temat efektów 

wdrażania LSR 

Monitorowanie realizacji 

założeń i celów LSR w tym 

ewaluacja zlecona

4 500,00
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Uzyskiwanie opinii mieszkańców 

potencjalnych wnioskodawców i 

środowisk lokalnych na temat LSR, 

głównych jej celów, kryteriów 

przyznawania dofinansowania oraz 

operacjach priorytetowych 

gwarantujących osiągnięcie celów LSR

Kampania informacyjna na 

temat planowanych i 

zrealizowanych efektów LSR - 

informacja zwrotna

6 250,00



ankiety na stronach www 15 ankiet

doradztwo w punktach 

konsultacyjnych
24 opinii

prezentacje i materiały informacyjno 

– szkoleniowe, 
0

ulotka informacyjna 0

strona www 5 ogłoszeń

Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny 

jakości pomocy szkoleniowo - doradczej 

świadczonej przez LGD pod kątem 

konieczności przeprowadzania 

ewentualnych korekt w tym zakresie

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców LGD dot. 

Jakości pomocy świadczonej 

przez LGD w zakresie 

aplikowania o środki 

finansowe w ramach LSR

ankiety w wersji elektronicznej 

zamieszczane na stronie www oraz 

rozsyłane na adresy e-mail 

wnioskodawców

ankiety rozesłane do 

min. 50% 

wnioskodawców 

(zakończonych 

konkursów)

150,00

prezentacje i materiały informacyjno 

– szkoleniowe, 

3 spotkań, warsztatów i 

szkoleń

ulotki informacyjne 2 500 ulotek

ankiety w wersji elektronicznej 

rozsyłane na adresy email 

wnioskodawców,

ankiety rozesłane do 

min. 50% 

wnioskodawców 

(zakończonych 

konkursów)

badanie ewaluacyjne 1 badanie

spotkania informacyjne 0

ankiety na stronach www 15 ankiet

doradztwo w punktach 

konsultacyjnych
20 opinii

15 000,00

2 500,00

przekazanie beneficjantom informacji o 

celach LSR oraz zasadach i kryteriach 

oceny operacji stosowanych przez organ 

decyzyjny LGD

Spotkania informacyjne, 

warsztatowe i szkolenia nt. 

LSR zasad oceniania i wyboru 

operacji

Monitorowanie realizacji 

założeń i celów LSR w tym 

ewaluacja zlecona

4 500,00
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Uzyskiwanie opinii mieszkańców 

potencjalnych wnioskodawców i 

środowisk lokalnych na temat LSR, 

głównych jej celów, kryteriów 

przyznawania dofinansowania oraz 

operacjach priorytetowych 

gwarantujących osiągnięcie celów LSR

Kampania informacyjna na 

temat planowanych i 

zrealizowanych efektów LSR - 

informacja zwrotna

6 250,00

1 impreza

6 250,00

I 
2
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Kampania informacyjna na 

temat planowanych i 

zrealizowanych efektów LSR - 

informacja zwrotna

Uzyskiwanie opinii mieszkańców 

potencjalnych wnioskodawców i 

środowisk lokalnych na temat LSR, 

głównych jej celów, kryteriów 

przyznawania dofinansowania oraz 

operacjach priorytetowych 

gwarantujących osiągnięcie celów LSR

zbieranie opinii

Przekazanie potencjalnym beneficjentom 

informacji o celach LSR oraz zasadach i 

kryteriach oceny  operacji stosowanych 

przez organ decyzyjny LGD w kolejnych 

latach okresu programowego

Warsztaty i szkolenia nt. zasad 

oceniania i wyboru projektów 

przez LGD

Informacja zwrotna na temat efektów 

wdrażania LSR 



prezentacje i materiały informacyjno 

– szkoleniowe, 
0

ulotka informacyjna 0

Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny 

jakości pomocy szkoleniowo - doradczej 

świadczonej przez LGD pod kątem 

konieczności przeprowadzania 

ewentualnych korekt w tym zakresie

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców LGD dot. 

Jakości pomocy świadczonej 

przez LGD w zakresie 

aplikowania o środki 

finansowe w ramach LSR

ankiety w wersji elektronicznej 

zamieszczane na stronie www oraz 

rozsyłane na adresy e-mail 

wnioskodawców

ankiety rozesłane do 

min. 50% 

wnioskodawców 

(zakończonych 

konkursów)

150,00

prezentacje i materiały informacyjno 

– szkoleniowe, 

3 spotkań, warsztatów i 

szkoleń

ulotki informacyjne 2 500 ulotek

 ankiety w wersji elektronicznej 

rozsyłane na adresy e-mail 

wnioskodawców 

 ankiety rozsyłane do 

minimum 50% 

wnioskodawców 

(zakończonych 

konkursów) 

 badanie ewaluacyjne 0

wywiady w lokalnej prasie 0

ankiety na stronach www 10 ankiet

doradztwo w punktach 

konsultacyjnych
10 opinii

prezentacje i materiały informacyjno 

– szkoleniowe, 
0

 Informacja zwrotna na temat efektów 

wdrażania LSR 

 Monitorowanie realizacji 

założeń i celów LSR w tym 

ewaluacja zlecona 

4 500,00

zbieranie opinii 1 impreza

2 500,00

2 500,00

15 000,00

I 
2
0
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Uzyskiwanie opinii mieszkańców 

potencjalnych wnioskodawców i 

środowisk lokalnych na temat LSR, 

głównych jej celów, kryteriów 

przyznawania dofinansowania oraz 

operacjach priorytetowych 

gwarantujących osiągnięcie celów LSR

II
 2

0
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Kampania informacyjna na 

temat planowanych i 

zrealizowanych efektów LSR - 

informacja zwrotna

6 000,00

Informacje na stronach www 5 ogłoszeń

przekazanie beneficjantom informacji o 

celach LSR oraz zasadach i kryteriach 

oceny operacji stosowanych przez organ 

decyzyjny LGD

przekazanie beneficjantom informacji o 

celach LSR oraz zasadach i kryteriach 

oceny operacji stosowanych przez organ 

decyzyjny LGD

Spotkania informacyjne, 

warsztatowe i szkolenia nt. 

LSR zasad oceniania i wyboru 

operacji

Przekazanie potencjalnym beneficjentom 

informacji o celach LSR oraz zasadach i 

kryteriach oceny  operacji stosowanych 

przez organ decyzyjny LGD w kolejnych 

latach okresu programowego

Warsztaty i szkolenia nt. zasad 

oceniania i wyboru projektów 

przez LGD

Spotkania informacyjne, 

warsztatowe i szkolenia nt. 

LSR zasad oceniania i wyboru 

operacji



Informacje na stronach www 5 ogłoszen

Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny 

jakości pomocy szkoleniowo - doradczej 

świadczonej przez LGD pod kątem 

konieczności przeprowadzania 

ewentualnych korekt w tym zakresie

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców LGD dot. 

Jakości pomocy świadczonej 

przez LGD w zakresie 

aplikowania o środki 

finansowe w ramach LSR

ankiety w wersji elektronicznej 

zamieszczane na stronie www oraz 

rozsyłane na adresy e-mail 

wnioskodawców

ankiety rozesłane do 

min. 50% 

wnioskodawców 

(zakończonych 

konkursów)

150,00

prezentacje i materiały informacyjno 

– szkoleniowe, 

3 spotkań, warsztatów i 

szkoleń

ulotki informacyjne 2 500 ulotek

ankiety w wersji elektronicznej 

rozsyłane na adresy email 

wnioskodawców,

ankiety rozesłane do 

min. 50% 

wnioskodawców 

(zakończonych 

konkursów)

badanie ewaluacyjne 1 badanie

ankiety w wersji elektronicznej 

rozsyłane na adresy email 

wnioskodawców,

ankiety rozesłane do 

min. 50% 

wnioskodawców 

(zakończonych 

konkursów)

badanie ewaluacyjne 0

artykuły w prasie lokalnej 2 artykuły

spoty w lokalnym radiu 2 spoty

eventy i imprezy 5 eventów

broszury i ulotki 2 500 ulotek

Przekazanie potencjalnym beneficjentom 

informacji o celach LSR oraz zasadach i 

kryteriach oceny  operacji stosowanych 

przez organ decyzyjny LGD w kolejnych 

latach okresu programowego

Warsztaty i szkolenia nt. zasad 

oceniania i wyboru projektów 

przez LGD

15 000,00

Informacja zwrotna na temat efektów 

wdrażania LSR 

Monitorowanie realizacji 

założeń i celów LSR w tym 

ewaluacja zlecona

4 500,00

II
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poinformowanie środowisk lokalnych i 

mieszkańców o efektach LSR

Kampania informacyjna o 

efektach LSR na lata 2014 - 

2020

75 000,00

I 
2
0
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Informacja zwrotna na temat efektów 

wdrażania LSR 

Monitorowanie realizacji 

założeń i celów LSR w tym 

ewaluacja zlecona

4 500,00

ulotka informacyjna 0 2 500,00
II

 2
0
2
0

przekazanie beneficjantom informacji o 

celach LSR oraz zasadach i kryteriach 

oceny operacji stosowanych przez organ 

decyzyjny LGD

Spotkania informacyjne, 

warsztatowe i szkolenia nt. 

LSR zasad oceniania i wyboru 

operacji



ankiety w wersji elektronicznej 

rozsyłane na adresy email 

wnioskodawców,

ankiety rozesłane do 

min. 50% 

wnioskodawców 

(zakończonych 

konkursów)

badanie ewaluacyjne 0

SUMA 397 500,00
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0
2
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Informacja zwrotna na temat efektów 

wdrażania LSR 

Monitorowanie realizacji 

założeń i celów LSR w tym 

ewaluacja zlecona

4 000,00




