Załącznik nr 5. Plan komunikacji
Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej
dotyczącej efektywności zastosowanych narzędzi.
Terminy Cel
Nazwa działania
Adresaci działania Narzędzia i środki
Budżet
Zakładane wskaźniki Badanie efektywności
komunikacji
komunikacyjnego komunikacyjnego przekazu
w zł
działań
(grupy docelowe)
komunikacyjnych
Artykuły w prasie lokalnej
1000
Minimum 2 artykuły
Informacja na stronie www
0
Minimum 9 informacji
LGD, na stronach powiatu i
Poinformowanie
Potencjalni
potencjalnych
wnioskodawcy i ich gmin wchodzących w skład
Informacja zwrotna w
LGD a także na portalach
beneficjentów o
otoczenie:
formie ankiety
społecznościowych
LGD i LSR, o
mieszkańcy,
Kampania
internetowej, ankiety
celach i
przedsiębiorcy,
I połowa
informacyjna LGD
w instytucjach
Rozsyłanie informacji pocztą 0
Minimum 1
zasadach
władze publiczne,
2016
nt. głównych
publicznych,
newsletter, min. 100
przyznawania
rolnicy, organizacje elektroniczną (newsletter
założeń LSR
monitoring
LGD)
adresatów
dofinansowania
pozarządowe,
oglądalności mediów
oraz o
grupy
Ogłoszenia w siedzibach
1000
Minimum 10
lokalnych
stosowanych
defaworyzowane
instytucji publicznych
lokalizacji
procedurach
(GOPS-y, urzędy gmin,
ośrodki kultury itp.)

II połowa
2016

Poinformowanie
potencjalnych
wnioskodawców
o głównych
zasadach
interpretacji
poszczególnych
kryteriów oceny
stosowanych
przez Radę
LGD (zwłaszcza
kryteriów
jakościowych)

Kampania
informacyjna nt.
zasad wyboru i
oceny operacji

Wszyscy
potencjalni
wnioskodawcy

Rozsyłanie informacji pocztą
elektroniczną (newsletter
LGD)
Informacja na stronie www
LGD, a także na portalach
społecznościowych

Spotkania informacyjnokonsultacyjne LGD z
mieszkańcami

0

Minimum 1
newsletter, min. 100
adresatów

0

Minimum 2
informacje

500

Minimum 1 spotkanie

Informacja zwrotna w
formie ankiety
wypełnianej po
spotkaniach
informacyjnokonsultacyjnych
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II połowa
2016 do
końca
realizacji
LSR

II połowa
każdego
roku
naborów
do końca
realizacji
LSR –
zgodnie z
planem
działania

I połowa
2018,
I połowa

Wspieranie
beneficjentów
LSR w realizacji
projektów.

Poinformowanie
potencjalnych
beneficjentów o
naborach i
możliwości
realizacji
operacji – w
ramach
wszystkich
celów LSR

Informowanie
mieszkańców o
wydarzeniach

Informowanie na
temat warunków i
sposobów realizacji
oraz rozliczania
projektów

Kampania
informacyjna LGD
w zakresie naborów
wniosków

Kampania
informacyjna
dotycząca

Beneficjenci oraz
wnioskodawcy

Potencjalni
wnioskodawcy i ich
otoczenie:
mieszkańcy,
przedsiębiorcy,
władze publiczne,
rolnicy, organizacje
pozarządowe,
grupy
defaworyzowane

Mieszkańcy
obszaru LSR, w
tym przede

Doradztwo indywidualne

0

Minimum 500 godzin
doradztwa, minimum
450 podmiotów,
którym udzielono
doradztwa

Artykuły w prasie lokalnej

1000

Minimum 2 artykuły

Ogłoszenia o naborach

8000

Informacja na stronie www
LGD, na stronach powiatu i
gmin wchodzących w skład
LGD, a także na portalach
społecznościowych
Rozsyłanie informacji pocztą
elektroniczną (newsletter
LGD)

0

Minimum 1 ogłoszenie
w ramach każdego
naboru w prasie o
zasięgu obejmującym
obszar LSR
Minimum 2
informacje w ramach
każdego naboru

Ogłoszenia w siedzibach
instytucji publicznych
(GOPS-y, urzędy gmin,
ośrodki kultury itp.)
Spotkania informacyjnokonsultacyjne LGD z
mieszkańcami

1700

6000

Minimum 8 spotkań w
1. roku naborów;
Minimum 1 spotkanie
– w ramach każdego
naboru w pozostałych
latach

Artykuły w prasie lokalnej

1000

Minimum 2 artykuły

Informacja na stronie www
LGD, a także na portalach

0

Minimum 2 artykuły

0

Minimum 1
newsletter, min. 100
adresatów - w ramach
każdego naboru
Minimum 5 lokalizacji
– w ramach każdego
naboru

Informacja zwrotna w
formie ankiety
wypełnianej po
doradztwie
indywidualnym

Informacja zwrotna w
formie ankiety
wypełnianej po
spotkaniach
informacyjnokonsultacyjnych,
ankieta internetowa.
Informacja zwrotna
dotycząca ilości
złożonych wniosków o
dofinansowanie na
poszczególne
przedsięwzięcia oraz
ilości udzielonego
doradztwa

Informacja zwrotna
dotycząca liczby
uczestników wydarzeń
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2020

I połowa
2019 i w
kolejnych
latach,
zgodnie z
planem
działania

I połowa
2023

realizowanych
w ramach
aktywizacji
obszarów
wiejskich

Zapewnianie
szerokiej
akceptacji
społecznej dla
wdrażania LSR
oraz
upowszechnienie osiągniętych
rezultatów

Poinformowanie
mieszkańców o
efektach
realizacji LSR w
całym okresie

działalności LGD
na rzecz
mieszkańców

Prezentacja
zrealizowanych
operacji

wszystkim grupy
defaworyzowane

Mieszkańcy
obszaru LSR,
władze publiczne,
organizacje
pozarządowe,
przedsiębiorcy

społecznościowych
Rozsyłanie informacji pocztą
elektroniczną (newsletter
LGD)
Spotkania informacyjnokonsultacyjne LGD z
mieszkańcami
Zaproszenia na wydarzenia,
np. konkursy realizowane
przez LGD
Rozsyłanie informacji pocztą
elektroniczną (newsletter
LGD)
Informacja na stronie www
LGD, a także na portalach
społecznościowych
Publikacja na temat dobrych
praktyk projektowych

realizowanych przez
LGD oraz w formie
ankiety
0

1000

800

0

Minimum 1 akcja
dystrybucyjna
zaproszeń
Minimum 1
newsletter, min. 100
adresatów
Minimum 2 artykuły

5000

Minimum 1 publikacja

5000

1000

Minimum 1
konferencja
upowszechniająca
dobre praktyki
Minimum 1
newsletter, min. 100
adresatów
Minimum 2 artykuły

0

Minimum 6 artykułów

5000

1 publikacja

0

Konferencja LGD

Kampania
informacyjna LGD
nt. głównych
efektów LSR

Mieszkańcy
obszaru LSR,
władze publiczne,
organizacje
pozarządowe,
przedsiębiorcy

Rozsyłanie informacji pocztą
elektroniczną (newsletter
LGD)
Artykuły w prasie lokalnej
Informacja na stronie www
LGD, na stronach powiatu i
gmin wchodzących w skład
LGD, a także na portalach
społecznościowych
Publikacja na temat efektów
LSR

Minimum 2
newslettery, min. 200
adresatów
Minimum 2 spotkania

0

Informacja zwrotna
dotycząca liczby
uczestników
konferencji oraz w
formie ankiety

Informacja zwrotna
dotycząca liczby
uczestników
konferencji oraz w
formie ankiety
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Zaproszenia na konferencję

1000

Ogłoszenia o konferencji

1000

Konferencja podsumowująca
efekty LSR

7000

Minimum 1 akcja
dystrybucyjna
zaproszeń
Minimum 1 ogłoszenie
o konferencji
podsumowującej
efekty LSR
1 konferencja
podsumowująca efekty
LSR

Całkowity budżet przewidziany na działania komunikacyjne w okresie realizacji LSR

47 000*
*Kwota nie obejmuje kosztów wykonywania podstawowych obowiązków służbowych przez pracowników Biura LGD (np. prowadzenie spotkań informacyjnych), nie obejmuje
także kosztów bieżących związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem niektórych narzędzi komunikacji, np. utrzymaniem strony www.
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IX.2. Opis grup docelowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki grup defaworyzowanych
Grupy docelowe procesów komunikacyjnych wynikają z LSR i sprecyzowanych tam celów ogólnych
i szczegółowych. Wśród tych grup są faktyczni i potencjalni beneficjenci, w tym m.in. przedsiębiorcy, organizacje
pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego. Osobną kategorię stanowią grupy defaworyzowane szczegółowo
określone w LSR, tj.: bezrobotni w wieku do 30 lat, bezrobotni po 50 roku życia, długotrwale bezrobotni, kobiety
pozostające bez zatrudnienia, osoby niepełnosprawne. Narzędzia komunikacji zostaną dostosowane do specyfiki
grup docelowych. Oprócz wskazanych w układzie tabelarycznym kanałów komunikacji przewidziano specyficzne
kanały, które LGD wykorzysta do nawiązania i utrzymania relacji z grupami defaworyzowanymi. Przewidziano:
wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie włączenia społecznego,
nawiązanie kontaktu z pracownikami socjalnymi, parafiami, lokalnymi liderami (np. sołtysi). Oprócz
standardowych narzędzi stosowanych dla grup docelowych ogółem przewidziano działania dostosowane przede
wszystkim do grup defaworyzowanych, np. spotkania informacyjne realizowane w ośrodkach pomocy społecznej
czy w urzędach pracy, w miejscach bez barier architektonicznych. A w sytuacji zgłoszenia np. przez osobę
niepełnosprawną chęci wzięcia udziału w doradztwie przewidziano możliwość dojazdu doradcy do miejsca
zamieszkania osoby niepełnosprawnej, aby maksymalnie ułatwić jej otrzymanie wsparcia.

IX.3. Efektywności działań komunikacyjnych, ewaluacja i aktualizacja planu komunikacji
Skuteczność kanałów komunikacji, narzędzi oraz wykorzystanych środków przekazu będzie badana systematycznie
w trakcie realizacji działań komunikacyjnych poprzez narzędzia monitoringu i ewaluacji opisane w Rozdziale XI.
W przypadku gdyby oczekiwane efekty działań komunikacyjnych nie były zadowalające, LGD przeprowadzi
analizę i podejmie działania korygujące poprzez zmianę kanałów komunikacji, poszerzenie stosowanych narzędzi
lub też zwiększenie intensywności działań i poziomu budżetu przeznaczonego na działania komunikacyjne.
W trakcie wdrażania planu komunikacji w sposób ciągły i systematyczny będą zbierane informacje zwrotne od grup
docelowych. Wnioski i opinie, a także informacje wynikowe badań będą służyły do korygowania planu
komunikacji, ale także do aktualizacji LSR i zmiany zasad wyboru operacji. Plan komunikacji aktualizowany
będzie corocznie i dostosowywany do aktualnych potrzeb komunikacyjnych oraz do pojawiających się nowych
metod i narzędzi komunikacji.
IX.4. Zakładane rezultaty i efekty działań komunikacyjnych
 dotarcie do co najmniej 500 osób z informacjami o LSR na lata 2016-2023 (spotkania informacyjnokonsultacyjne, doradztwo indywidualne), w tym do co najmniej 200 osób z grup defaworyzowanych,
 podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców o głównych założeniach LSR (wyniki ankiet po spotkaniach
i doradztwie),
 zwiększenie liczby składanych wniosków konkursowych,
 zwiększenie liczby przedstawicieli grup defaworyzowanych w realizowanych operacjach,
 uzyskanie informacji o koniecznych zmianach w procesie komunikacji,
 uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej konieczności aktualizacji LSR, zmiany kryteriów wyboru
lub zasad wyboru operacji.
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