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Harmonogram planu komunikacji na rok 2017. 

 

KAMPANIA INFORMACYJNA NT. GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ LSR NA rok 2017 
I 
kw. 

II 
kw 

III 
kw. 

IV 
kw 

Adresaci działania  Mieszkańcy obszaru, wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności 
przedsiębiorcy i rybacy, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, młodzież, 

seniorzy, kobiety, media 

  

komunikacyjnego 
(grupy docelowe) 

Forma komunikacji / 
środki przekazu 

Wskaźnik  
Wartość 

wskaźnika 
Budżet 

Planowane 
efekty działań  

Skala efektów 
działań  

Sposób i 
częstotliwość 

pomiaru 

Ogłoszenia w radio 
obejmujące zasięgiem 
PLGR - radio Kaszebe 

Liczba 
kampanii  

1 5000 

Mieszkańcy 
obszaru 

podniosą 
poziom wiedzy 

nt. LSR, jej 
głównych 

celów, zasad 
przyznawania 

dofinansowania 
oraz kierunków  

alokacji LSR 

60 osób Na bieżąco w 
okresie realizacji 

zadania na 
podstawie ankiet 
i kart doradztwa 
korzystających z 

usług doradczych  
x x x 

Artykuły na stronie 
internetowej PLGR oraz 
gmin (tablice ogłoszeń w 

urzędach ) i innych 
członków PLGR 

Liczba 
artykułów 

5 0 60 osób 

x x x x 

Newsletter PLGR 
Liczba 
emisji 

newsletter 
4 0 

Zwiększy się 
partycypacja 

lokalnej 
społeczności w 
realizacji LSR 

100 osób 

Na bieżąco w 
okresie realizacji 
zadania – liczba 

zarejestrowanych 
kont 

x x x x 

Media  społecznościowe:  
Liczba 
wpisów 

20 0 
2000 

odwiedzin 

Bieżące śledzenie 
komentarzy 
wpisów na 
portalach 

społecznościowy
ch 

x x x x 

Informowanie podczas 
imprez na terenie PLGR 

– punkt informacyjny 

Liczba 
wydarzeń 

4 4000 200 osób 

Sprawozdania / 
notatki 

pracowników 
biura z rozmów   x x   

Punkt informacyjny w 
instytucjach pomocy 

społecznej 

Liczba 
punktów 

informacyj
nych 

7 714 

Efekt 
edukacyjny oraz 
włączenie grup 
defaworyzowan
ych w realizację 

LSR 

70 szt. 
rozdyspono

wanych 
materiałów 

drukowanych 

Bieżąca analiza 
na podstawie 

rozmów z 
pracownikami 

instytucji pomocy 
społecznej 

 
x      
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 

inwestująca w obszary wiejskie". 
 

 
ZAPEWNIENIE  INFORMACJI NT. OGŁASZANYCH KONKURSÓW, ZASAD OCENIANIA I 

WYBORU OPERACJI PRZEZ PLGR 
I 
kw. 

II 
kw 

III 
kw. 

IV 
kw 

Adresaci działania  
Potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy i rybacy, organizacje 

pozarządowe oraz członkowie organów PLGR 

  

komunikacyjnego  

(grupy docelowe) 

Forma komunikacji / 
środki przekazu 

Wskaźnik  
Wartość 

wskaźnika 
Budżet 

Planowane 
efekty działań  

Skala efektów 
działań  

Sposób i 
częstotliwość 

pomiaru 

Szkolenia i spotkania 
informacyjne dla 

potencjalnych 
beneficjentów w biurze 

PLGR 

Liczba 
spotkań 

4 2286 

Podniesienie 
wiedzy 

potencjalnych 
wnioskodawcó

w nt. 
ogłoszonych 

konkursów oraz 
zasad 

aplikowania. 

20 osób 

Na bieżąco w 
okresie 

realizacji 
zadania na 
podstawie 

ankiet i kart 
doradztwa 

korzystających  

 
 x x  x 

Szkolenia i spotkania 
informacyjne w portach 

rybackich 

Liczba 
spotkań 

2 1143 10 osób 

 
  x   

Artykuły  w prasie 
lokalnej 

Liczba 
artykułów 

3 6000 6000 (nakład) 

 
 x x  x 

Artykuły na stronie 
internetowej PLGR (  

newsletter portalu 
społeczno.) oraz gmin ( 

tablice ogłoszeń w 
urzędach ) i innych 

członków PLGR oraz 
uruchomienie na stronie 
PLGR zakładki ‘pytania i 

odpowiedzi” 

Liczba 
porad 

zamieszczo
nych na 
stronie 

internetow
ej 

1 0 50 osób 

x   x   

Funkcjonowanie punktu 
informacyjno -  

doradczego w każdej 
gminie objętej LSR ze 

szczególnym 
uwzględnieniem grupy 

osób defaworyzowanych 

Liczba 
punktów 

informacyj
nych 

7 2857 

Przygotowanie 
Poprawnych 
wniosków 

aplikacyjnych w 
odpowiedzi na 

ogłoszone 
konkursy 

20 osób 

Na bieżąco w 
okresie 

realizacji 
zadania – 

ankiety, karty 
doradztwa 

x   x   

Funkcjonowanie 
doradztwa w biurze 

PLGR – bezpośrednie 
konsultacje 

Ilość dni 
funkcjono

wania 
doradztwa
/ tydzień 

5 0 50 osób 

Na bieżąco w 
okresie 

realizacji 
zadania – 

ankiety, karty 
doradztwa 

x x x x 

Indywidualne doradztwo 
dla  rybaków w terenie 

Liczba 
spotkań dla 
rybaków w 

terenie 

1 0 10 osób 

Na bieżąco w 
okresie 

realizacji 
zadania – 

ankiety, karty 
doradztwa 

 
x x   

Materiały promocyjne 

Liczba 
wydanych 
ulotek / 
folderów 

1 5 000 

500 szt 
rozdysponowa

nych 
materiałów 

Bieżąca 
analiza 

prowadzonyc
h działań 

  x     
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BADANIE DOT. REALIZACJI LSR, ZASAD WDRAŻANIA LSR ORAZ JAKOŚCI POMOCY 
ŚWIADCZONEJ NA ETAPIE PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKÓW. 

I 
kw. II kw 

III 
kw. 

IV 
kw 

Adresaci działania    

  

komunikacyjnego  Ogół społeczeństwa, potencjalni  beneficjenci,  beneficjenci   

(grupy docelowe)   

Forma komunikacji / 
środki przekazu 

Wskaźnik  
Wartość 

wskaźnika 
Budżet 

Planowane 
efekty działań  

Skala efektów 
działań  

Sposób i 
częstotliwość 

pomiaru 

Uruchomienie na 
www.plgr.pl  forum dot. 
zgłaszania uwag do LSR i 
zasad wdrażania LSR  

Liczba 
utworzony

ch grup 
dyskusyjny

ch w 
ramach 
forum 

2 500 

Uzyskanie 
informacji od 
społeczności  
dot. zapisów 

LSR oraz 
wdrożenie 

korekt 
zwiększających 
efektywność 

wydatkowanych 
środków LSR 
oraz jakości  

20 osób 

Na bieżąco w 
okresie 

realizacji LSR 

    x   

Ankiety szkoleniowe 
oraz karty doradztwa 
biura  

Liczba 
przeprowa
dzonych 
ankiet 

1 0 

Dostosowania 
pomocy PLGR 

do potrzeb 
społeczności 

lokalnej w 
zakresie 

przygotowywani
a aplikacji 

60 szt. 

x x x x 
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