
I kw. II kw. III kw. IV kw.

1.1.1 liczba spotkań 

/wydarzeń adresowanych 

do mieszkańców

szt./30 9 8 7 8 2

1.1.2 liczba osób 

uczestniczących w 

spotkaniach informacyjno-

konsultacyjnych

os./300 139 76 47 117 20

1.1.3 liczba osób 

zadowolonych ze spotkań 

przeprowadzonych przez 

LGD (80%)

%/80 95,66 98,00 80,00 90 80

1.1.4 liczba szkoleń szt./20 1 11 5 10 2

1.1.5 liczba osób 

przeszkolonych, w tym 

liczba osób z grup 

defaworyzowanych 

os./200 w tym 40 z 

grupy 

defaworyzowanej

17 w tym 5 z 

grup 

defawozyzow

anych

192 50 127 20

1.1.6 liczba osób 

oceniających szkolenia jako 

adekwatne do oczekiwań

%/80 %/100 92% 80% 95 80

4.1 liczba odpowiedzi 

udzielonych drogą 

elektroniczną (50)

szt./50 30 50 0 0 0

4.2 liczba odpowiedzi 

udzielonych drogą 

telefoniczną (150)
szt./150 77 90 20 10 10

4.3 liczba podmiotów, 

którym udzielono 

doradztwa indywidualnego 

(220)

szt./220 52 149 50 86 20

4.4 liczba wysłanych 

wiadomości pocztą 

tradycyjną ( 100)

szt./100 50 52 0 0 0

1.2.1 liczba tytułów 

materiałów informacyjnych 

(5)
szt./5 5 0 0 0 0

1.2.2 liczba artykułów i 

ogłoszeń (20), w tym 

elektronicznych

szt./20 5 52 10 25 10

1.7.1 liczba 

przeprowadzonych 

kampanii (3)
szt./3 1 1 1 0 0

1.7.2 liczba 

wyprodukowanych spotów 

informacyjno- 

promocyjnych (3)

szt./3 0 1 0 1 0

1.5 Produkcja gadżetów/artykułów 

promocyjnych
gadżety/artykuły 

promocyjne
w miarę potrzeb/szt. 0 100 0 0 0 Przyszli wnioskodawcy

kontakt indywidualny w 

biurze

200 200 200 200

0 0 0 0

800

budżet/zł

rocznie

2020

200 200 200 200

w ramach 

etatów

w ramach 

etatów

w ramach 

etatów

w ramach 

etatów

2018

0 0

2020

0

0

2019

0

Przyszli wnioskodawcy

publikacja i 

dystrybucja w 

ramach 

etatów

publikacja i 

dystrybucja w 

ramach 

etatów

publikacja i 

dystrybucja w 

ramach 

etatów

publikacja i 

dystrybucja w 

ramach 

etatów

aktualizacja w 

ramach 

etatów

aktualizacja w 

ramach 

etatów

Uzasadniając efekty 

prowadzonych przez nas działań 

komunikacyjnych, które 

wyraziliśmy na etapie pisania LSR 

w formie wskaźników rezultatu 

do zaplanowanego budżetu, to 

nasówa się jedno głowne 

uzasadnienie: chcąc efektywnie 

wydatkować środki przyznane 

nam na wdrażanie LSR w 

wysokości 12 000 000 mln. zł, 

musimy postarać sięo to, aby 

przede wszystkim wzrósł poziom 

wiedzy mieszkańców obszaru 

LGD na temat naszej działalności 

oraz na temat środków unijnych, 

które mieszkańcy mogą pozyskać 

za naszym pośrednictwem, 

dodatkowo uznaliśmy, że 

niezbędne jest podniesienie 

poziomu jakości składanych 

wniosków przez naszych 

beneficjentów. Na te działania w 

sumie przeznaczyliśmy ok 150 

000 zł na 6 lat, co daje 1,25 % 

środków przeznaczonych na 

wdrażanie LSR.               Efektywne 

wydanie 12 mln. zł przy 

wydatkach na poziomie 150 tys. 

zł przez 6 lat na działania 

komunikacyjne jest uzasadnione 

ekonomicznie i nie wskazuje na 

zbytnią rozrzutność w tym 

zakresie, wręcz przeciwnie, 

wydatki są przemyślane, 

racjonalne i skierowane na jak 

najlepszy efekt naszej pracy.

Uzadaniając adekwatność doboru działań 

komunikacyjnych do określonych na etapie 

pisania LSR wskaźników produktu, można 

zauważyć, że organizujemy zaplanowane w 

planie komunikacji spotkania informacyjno-

konsultacyjne oraz szkolenia używając 

ogólnie dostępnych i sprawdzonych już 

wcześniej kanałów komunikacji i środków 

przekazu jakimi są: rozwieszanie na terenie 

gmin wchodzących w skład LGD 

dedykowanych plakatów, ogłaszając się w 

lokalnej prasie, na naszej stronie 

internetowej i FB oraz wysyłając zaproszenia 

drogą mailową do potencjalnych 

beneficjentów realizowanego przez nas 

programu STARTUP na START. Założony cel 

spotkań informacyjno- konsultacyjnych i 

szkoleniowych to dotarcie do jak największej 

ilości mieszkańców z obszaru LGD z 

informacją o naszej działąlności oraz 

przekazanie merytorycznej wiedzy, 

niezbędnej dla uzyskania wsparcia 

finansowego za pośrednictwem LGD. Pomiar 

ilościowy zaplanowanego działania jest 

dokonywany sukcesywnie przy pomocy 

wskaźników produktu, które wydają się być 

adekwatne do założonego celu, gdyż liczymy 

liczbę spotkań, ilość uczestników, poziom 

zadowowolenia i adekwatności do oczekawiń 

uczestników.                                                               

W przypadku komunikowania się z przyszłymi 

beneficjentami w formule doradztwa, 

wykorzystujemy również różne, dostępne 

jego formy, tj. indywidualne, telefoniczne i 

mailowe, używamy także tradycyjnej poczty, 

wszystkie formy doradztwa są mierzalne i 

prowadzone są odpowiednie rejestry, 

dokumentujące jego przeprowadzenie. 

Niezbędne też, wydaje się publikowanie 

różnych materiałów informacyjnych w formie 

papierowej, które są rozdawane podczas 

organizowanych przez nas spotkań i szkoleń, 

stąd w planie komunikacji pojawiają się 

również wskaźniki mówiące o ilościach 

planowanych do publikacji tytułów, w tym 

plakatów, ulotek, ogłoszeń w prasie itp.

Przyszli wnioskodawcy: 

Firmy/

przedsiębiorcy

Gminy

Osoby zamierzające 

uruchomić działalność 

gospodarczą

Organizacje pozarządowe

Plakaty

Ogłoszenie w gazecie

Ogłoszenie na stronie 

internetowej

Zaproszenia i 

powiadomienia w formie 

mailowej

Wzrost poziomu wiedzy na 

temat LGD i 

rozpoznawalności – 

badanie zewnętrzne, 

obecnie na poziomie 20% 

wzrost do 45%

Wzrost poziomu wiedzy na 

temat operacji 

finansowanych w ramach 

LSR/ testy przed i po 

spotkaniu informacyjnym/ 

80%

Podniesienie jakości 

składanych wniosków 

przez beneficjentów w 

ramach wdrażania LSR / 

mierzony efektywnością 

udzielanego doradztwa, 

wskaźnik ustalono na 

poziomie 70%, co zostało 

ustalone po ewaluacji ex-

post po poprzednim 

okresie programowania, 

gdzie wykazano, że ponad 

30% wniosków odpadło na 

etapie weryfikacji przez 

UMWD i ARiMR lub 

beneficjenci zrezygnowali z 

ich realizacji, zamierzamy 

podnieść ten wskaźnik o 

10%, czyli do poziomu 80%

tablice informacyjne

plakty, ulotki, itp.

internet

lokalna prasa

coaching

Przyszli wnioskodawcy: 

Firmy/

przedsiębiorcy

Gminy

Osoby zamierzające 

uruchomić działalność 

gospodarczą

Organizacje pozarządowe

Przyszli wnioskodawcy

Przyszli wnioskodawcy

Przyszli wnioskodawcy

aktualizacja w 

ramach 

etatów

aktualizacja w 

ramach 

etatów

0 0 0 0

termin realizacji

1.1 Spotkania informacyjno-

konsultacyjne, szkolenia

4. Doradztwo indywidualne w formie 

coachingu i przygotowywania 

beneficjentów do efektywnego 

pozyskiwania środków unijnych

2016

UZASADNIENIE ADEKWATNOŚCI 

PLANOWANYCH EFEKTÓW 

DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH 

DO BUDŻETU TYCH DZIAŁAŃ

2018

ADRESACI DZIAŁANIA 

KOMUNIKACYJNEGO

ŚRODKI/ NARZĘDZIA 

KOMUNIKACJI/ 

PRZEKAZU

PLANOWANE EFEKTY 

DZIAŁAŃ 

KOMUNIKACYJNYCH 

(WSKAŹNIKI REZULTATU)

UZASADNIENIE ADEKWATNOŚCI 

DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH I 

ŚRODKÓW PRZEKAZU DO CELÓW I 

WSKAŹNIKÓW REALIZACJI TYCH 

DZIAŁAŃ

1.6 Kontroling komunikacji i wizualizacji 

programu

1.2 Publikacja i dystrybucja 

materiałów informacyjnych i 

promocyjnych

1.3 Tworzenie i bieżąca aktualizacja stron 

internetowych

1.7 Promocyja i informacja z użyciem 

środków masowego przekazu

nazwa działania komunikacyjnego

nazwa wskaźnika miernik/ilość

rocznie

zakładany wskaźnik produktu

w LSR/cały okres programowania

2017

1.3.1 liczba serwisów/stron 

internetowych (1)
szt./1 1

0 0

RAZEM

SUMA

1.6.1 liczba 

przeprowadzonych badań 

opinii publicznej (2)

szt./2 0 0


