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PLAN KOMUNIKACJI LGD „GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW” 
 

1. Główne cele i przesłanki leżące u podstaw jego opracowania- Celem działań komunikacyjnych podejmowanych przez LGD G4Ż jest zbudowanie spójnego i pozytywnego 

wizerunku naszej LGD, jako organizacji działającej na rzecz rozwoju lokalnego obszaru Gościńca 4 Żywiołów, a co za tym idzie zachęcenie mieszkańców, potencjalnych 

beneficjentów do skorzystania ze środków finansowych  pochodzących z  Unii Europejskiej. LGD postawiło sobie  konkretne cele do zrealizowania, musi osiągnąć konkretne 

wskaźniki , stąd konieczne są do podjęcia różnorodne działania służące dotarciu do różnych grup społecznych w tym przedsiębiorców i tzw. grup defaworyzowanych . 

Szczególnie jest to ważne w kontekście obecnego PROW w którym   „Działanie LEADER realizuje cel szczegółowy 6B „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach 

wiejskich” w ramach priorytetu 6 „wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich” poprzez wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (LSR)”. Wśród celów szczegółowych komunikacji  należy wymienić : informowanie społeczności lokalnej o stanie realizacji LSR, bieżące informowanie o 

wszystkich ewentualnych zmianach w LSR,  informacje o szkoleniach, naborach  i różnych formach wsparcia potencjalnych beneficjentów w zakresie min.  przygotowania 

wniosków aplikacyjnych i pozyskiwania środków finansowych , a także aktywizacja określonych grup społecznych ( lokalni liderzy, młodzież, przedstawiciele samorządu). 

Celem działań komunikacyjnych jest również zlikwidowanie dotychczasowych braków w komunikacji , a także zagwarantować dwustronność przekazu oraz umożliwiać 

pozyskiwanie informacji zwrotnej od mieszkańców  

2. Opis działań komunikacyjnych – w kolumnie 2 tabeli poniżej ujęto różne działania komunikacyjne takie jak Akcja  informacyjna o głównych założeniach LSR 2014-2020; 

Uruchomienie punktów konsultacyjnych w 3 gminach LGD- Mucharz , Stryszów, Kalwaria Zebrzydowska; Organizacja spotkań informacyjnych w 4 gminach  należących do 

LGD; Raporty z monitoringu i ewaluacji , Spotkania informacyjno- doradcze dla przedsiębiorców ; Aktywizacja potencjalnych uczestników projektów, w tym przedstawicieli 

grup defaworyzowanych. Zastosowanie danego działania komunikacyjnego uzależnione zostało od etapu realizacji wdrażania LSR , a przede wszystkim od potrzeb w zakresie 

dotarcia do konkretnych odbiorców . W przypadku problemów w obszarze komunikacji o wprowadzeniu działań naprawczych decyduje Zarząd LGD. Dzięki prowadzeniu 

stałego monitoringu, LGD posiadać będzie wiedzę jakiego rodzaju działania komunikacyjne były prowadzone i czy osiągnięto zaplanowane efekty. W takim wypadku zarząd 

będzie korzystał z pomocy eksperta zewnętrznego. W przypadku zaistnienia sytuacji niskiego poparcia społecznego dla działań realizowanych przez LGD, Zarząd zwróci się 

do włodarzy gmin o pomoc w aktywizacji i dotarciu do potencjalnych beneficjentów. Dodatkowo odbędą się na ten temat spotkania konsultacyjne z kluczowymi partnerami 

z regionu, których celem będzie pobudzenie aktywności określonych grup beneficjentów    

3. Opis zakładanych wskaźników realizacji działań komunikacyjnych oraz efektów działań komunikacyjnych wskazano w kolumnie 5 tabeli prezentującej Plan 

Komunikacji ze społecznością lokalną. Zastosowane wskaźniki to : liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych, liczba działań komunikacyjnych (prasa, ulotki, strony 

www), liczba działań aktywizacyjnych skierowanych do określonych grup docelowych, liczba godzin doradztwa w trakcie , których przekazano szeroko pojętą informację o 

działalności LGD, liczba wydarzeń informacyjno- promocyjnych. 

4. Analiza efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu (w tym tryb korygowania planu komunikacji).Analiza efektywności działań 

komunikacyjnych będzie mierzona za pośrednictwem ankiet. Ważnym wskaźnikiem będzie również liczba osób korzystkach z doradztwa, liczba składanych fiszek 

projektowych oraz wniosków o dofinansowanie. Z pewnością najbardziej pożądaną grupą będą przedsiębiorcy z terenu LGD i młode osoby, stąd prowadzona będzie ścisła 

współpraca z organizacjami branżowymi: Cechem Rzemiosł Różnych oraz Wadowicką Izbą Gospodarczą. W przypadku zaistnienia potrzeby korygowania planu komunikacji 

,Zarząd zwróci się do specjalistów posiadających wiedzę na ten temat, są oni jednocześnie członkami LGD Gościniec 4 Żywiołów. 

5. Opis sposobu wykorzystania w procesie realizacji LSR wniosków/opinii zebranych podczas spotkań komunikacyjnych. Podczas przygotowania LSR 2014-2020 i 

realizacji różnych metod partycypacyjnych takich jak: spotkania konsultacyjne, ankiety, wywiady indywidualne , spotkania grupy roboczej  przeprowadzono szereg rozmów,  

które dotyczyły sposobów efektywnej komunikacji ze społecznością lokalną. W/w metody pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków służących przygotowaniu 

planu komunikacji LGD G4Ż- Społeczność Lokalna na lata 2016-2022: 

a) ważnym kanałem informacji  jest Internet - strona www LGD oraz strony gmin wchodzących w skład LGD  

b) ważnym kanałem informacji są również pracownicy zatrudnieni w biurze LGD, mają wiedzę oraz  nabyli doświadczenie w komunikowaniu się ze społecznością lokalną  

c) tradycyjne materiały informacyjne (foldery, plakaty, ulotki) są w dalszym ciągu postrzegane jako dobry sposób dotarcia z informacją  

d) warsztaty/szkolenia dla mieszkańców obszaru LSR zapewniają bezpośredni kontakt , umożliwiają udzielenie  odpowiedzi na pytania, lepsze poznanie bieżących kwestii 

szczególnie w sprawach związanych z przygotowaniem wniosków dotacyjnych  
e) rozważyć należy indywidualne konsultacje i doradztwo w miejscu zamieszkania lub siedzibie wnioskodawców  
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f) należy ustalić skuteczne sposoby dotarcia z informacją do różnych grup odbiorców w tym również do grup defaworyzowanych  określonych  w LSR. 

6. Wnioski te będą weryfikowane w trakcie prowadzenia zaplanowanych działań komunikacyjnych min. poprzez pytania ankietowe oraz bezpośrednie rozmowy.  

7. Budżet przewidywany na działania komunikacyjne – Budżet pochodził będzie ze środków podziałania 19.4 wg. następującego planu wydatkowania: 

 

2016-2018 2019-2020 2021-2023 

5000 zł 2500 zł 2500 zł 

  

Termin Opis działań komunikacyjnych 

 

Grupa docelowa 

 

Środki przekazu 

 

Opis zakładanych wskaźników 

realizacji i efektów działań 

komunikacyjnych 

II połowa 2016  

I połowa 2017 

I połowa 2018 

I połowa 2019 

I połowa 2020 

Akcja  informacyjna  

o głównych założeniach LSR  

2014-2020  

Poinformowanie  społeczności lokalnej, 

potencjalnych wnioskodawców o LSR,  

jej celach, zasadach przyznawania 

dofinansowania, typach operacji oraz 

procedurach oceny i wyboru operacji  

 

Potencjalni wnioskodawcy, w 

tym głównie przedsiębiorcy, 

rolnicy, organizacje 

pozarządowe, mieszkańcy 

obszaru, grupy defaworyzowane 

  

 

-  inform. w lokalnych mediach; 

- artykuły na portalach społecznościowych 

- inform. na stronach LGD i UG; 

- Informacje przekazywane do PUP w 

Wadowicach oraz Wadowickiej Izby 

Gospodarczej oraz Cechu Rzemiosł 

Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej 

- Materiały informacyjne  

- liczba ogłoszeń na stronach 

internetowych – min. 

1 ogłoszenie /kw na każdej str. 

- liczba informacji na portalu 

społecznościowym – min.1/kw 

- liczba odbiorców informacji 

wysłanych mailowo - 130 

odbiorców (dotyczy 1 roku) 

- ulotki- 250 szt/ kw  

Od V 2016  Uruchomienie punktów konsultac. w    

Mucharzu oraz w biurze LGD w 

Zakrzowie dla mieszkańców gm., 

Stryszów, Lanckorona, Kalwaria 

Zebrzydowska.   Prowadzenie bieżącej 

informacji i doradztwa najwięks. szanse 

wsparcia z budżetu LSR, procedurach 

oceny i wyboru operacji 

Potencjalni wnioskodawcy, w 

tym głównie przedsiębiorcy, 

rolnicy, organizacje 

pozarządowe, mieszkańcy 

obszaru, grupy defaworyzowane 

 

- mobilne punkty - w wyznaczonych 

miejscach i godzinach, doradztwo i 

konsultacje bezpośrednie 

- informacje na stronach www   

- liczba . godzin doradztwa 

(łącznie 60 /rok),  

- liczba osób , które skorzystały z 

doradztwa- 60 /rok  

II połowa 2016 

(IV kwartał)  
Akcja informacyjna  dotycząca 

możliwości skorzystania ze środków  

LSR  2014-2020  

 

Ogłoszenie naborów wnioskodawców-  

poinformowanie  społeczności lokalnej , 

potencjalnych wnioskodawców o LSR 

oraz możliwości skorzystania z 

dofinansowania    

Potencjalni wnioskodawcy, w 

tym głównie przedsiębiorcy, 

rolnicy, organizacje 

pozarządowe, mieszkańcy 

obszaru, grupy defaworyzowane 

  

 

- artykuły w prasie lokalnej,                       

- inform. w lokalnych mediach; 

- artykuły na portalach społecznościowych 

-Inform. na stronach LGD i UG; 

- Informacje przekazywane do PUP w 

Wadowicach oraz Wadowickiej Izby 

Gospodarczej oraz Cechu Rzemiosł 

Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

- wysyłanie informacji mailem, 

Informowanie podczas różnych wydarzeń 

promocyjno – kultural, 

- liczba artykułów- 1/rok 

- liczba ogłoszeń na stronach 

internetowych – min. 

1 ogłoszenie /kw na każdej str. 

- liczba informacji na portalu 

społecznościowym – min.1/kw 

- liczba odbiorców informacji 

wysłanych mailowo - 130 

odbiorców (dotyczy 1 roku) 

- liczba materiałów 

informacyjnych rozdanych 

podczas wydarzeń promocyjno- 

kulturalnych- 1000 ( rok) 
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II połowa 

2016-  I połowa 

2017 

 potem w 

okresie 

naborów  

Organizacja spotkań informacyjnych w 

4 gminach należących do LGD 

 

Poinformowanie  społeczności lokalnej , 

potencjalnych wnioskodawców o LSR (jej 

celach, zasadach naborów, typach ach 

operacji, które będą miały  możliwość 

wsparcia z LSR). Prowadzenie bieżącej 

informacji i doradztwa największe szanse 

wsparcia z budżetu LSR, procedurach 

oceny i wyboru operacji  

 

Potencjalni wnioskodawcy, w 

tym głównie przedsiębiorcy, 

rolnicy, organizacje 

pozarządowe, mieszkańcy 

obszaru, grupy defaworyzowane 

  

 

- wysyłanie informacji mailem z 

zaproszeniem na spotkania informacyjne,   

- szkolenia  

- doradztwo  

- informacja na stronach www lgd oraz 

gmin  

- liczba ogłoszeń na stronach 

internetowych – min. 

1 ogłoszenie /kw na każdej str.  

- liczba informacji na portalu 

społecznościowym – min.1/kw 

- liczba odbiorców informacji 

wysłanych mailowo - 130 

odbiorców (dotyczy 1 rok) 

- liczba spotkań informacyjnych 

– min. 2 (dotyczy 1 roku) 

- l godzin doradztwa – 4  

- liczba uczestników spotkań- 40 

Począwszy od I 

połowy 2016 r. 

do końca 

realizacji LSR 

zgodnie z 

harmonogram

em naborów  

 

Akcja  informacyjna  dotycząca 

możliwości skorzystania ze środków  

LSR 2014-2020  przed i w trakcie 

ogłoszonych naborów wniosków. 

 

Wspieranie beneficjentów LSR w 

realizacji projektów, doradztwo dotyczące 

aplikowania, realizacji, rozliczania 

Informowanie na temat sposobu oraz 

zasad przygotowywania dokumentacji 

aplikacyjnej i rozliczania projektów w 

biurze LGD 

 

Mieszkańcy obszaru LGD,  

beneficjenci, przedstawiciele 

JST, organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorcy, grupy 

defaworyzowane 

  

 

 

- spotkania, szkolenia, warsztaty, 

- doradztwo w biurze LGD,  

- materiały informacyjne  

- inform. w lokalnych mediach; 

- artykuły na portalach społecznościowych 

-Inform. na stronach LGD i UG; 

- Informacje przekazywane do PUP w 

Wadowicach oraz Wadowickiej Izby 

Gospodarczej oraz Cechu Rzemiosł 

Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

- wysyłanie informacji mailem, 

Informowanie podczas różnych wydarzeń 

promocyjno – kulturalnych, 

- liczba spotkań, szkoleń, 

warsztatów- min 4 /rok 

- liczba ogłoszeń na stronach 

internetowych – min. 

1 ogłoszenie /kw na każdej str.  

- liczba informacji na portalu 

społecznościowym – min.1/kw 

- liczba odbiorców informacji 

wysłanych mailowo - 130 

odbiorców (dotyczy 1 roku) 

- ulotki- 250 szt/ kw  

- l godzin doradztwa – 15 /msc 

- liczba uczestn. 4 spotkań- 40  

- liczba materiałów inform. 

rozdanych podczas wydarzeń 

promocyjno- kultural- 250/rok 

I połowa 2018r. 

.  

Informacja na temat wydatkowanych 

środków, zrealizowanych projektów. 

przedstawienie wyników monitoringu 

realizacji LSR 

Mieszkańcy obszary – wszyscy 

potencjalni wnioskodawcy, 

głównie przedsiębiorcy, 

organizacje pozarządowe, w tym 

także grupy defaworyzowane. 

- Spotkania w gminach na posiedzeniach 

Rad Gmin, 

- informacja na stronach www 

- informacja na WZC  

- 4 spotkania po 1 w każdej 

gminie  

- informacja na stronach www 

- 60 uczestników WZC jako 

odbiorców informacji 

II poł. każdego 

roku  2017-

2022 

Bieżący monitoring i ewaluacja 
Uzyskanie informacji zwrotnej od 

mieszkańców dotyczącej oceny jakości 

pomocy świadczonej przez LGD, pod 

kątem wprowadzania ewentualnych zmian 

w funkcjonowaniu LGD.  Badanie opinii i 

satysfakcji beneficjentów 

Mieszkańcy,  

Beneficjenci,  

-ankieta online na stronie internetowej 

G4Ż lub w formie papierowej/mailowej 

- ankiety ewaluacyjne po udzielonej 

informacji/doradztwie   

 

- min 30 sztuk ankiety online 

- min. 25 szt ankiety po 

udzielonym doradztwie/kw 
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II poł. każdego 

roku  2017-

2022 

Bieżący monitoring i ewaluacja. 

Uzyskanie informacji zwrotnej będącej 

uwagami/ wnioskami z 

przeprowadzanych naborów, bieżące 

monitorowanie realizacji LSR. 

Zebranie informacji od Rady, 

Biura , zarządu, Forum 

Lokalnego 

- wnioski z pracy Rady, Zarządu, Forum 

Lokalnego                    

- spotkanie przedstawicieli Rady/ Forum 

lokalnego, Zarządu 

- spotkanie przedstawicieli Rady/ 

Forum / Zarządu - 1 raz na rok \ 

 

Od I połowy 

2017 ( 1 x na 

pół roku) do 

końca realiz.  

Spotkania informacyjno- doradcze dla 

przedsiębiorców  

 

 

Przedsiębiorcy indywidualni, 

firmy z regionu, Zrzeszenia 

przedsiębiorców np. Cech 

Rzemiosł Różnych czy 

Wadowicka Izba Gospodarcza  

spotkania organizowane w ramach 

tworzonych inicjatyw klastrowych  

-  spotkania branżowe 2/rok 

- 10 uczestników spotkań 

-min.8 godz. doradztwa dla 

zainteresowanych przedsięb.  

Od II połowy 

2016 r (kolejne 

według 

harmonogram

u naborów w 

każdym 

kolejnym 

roku) 

 Aktywizacja potencjalnych 

uczestników projektów, w tym 

przedstawicieli grup 

defaworyzowanych. Informacja o 

możliwości skorzystania z 

dofinansowania ,zasady LSR . 

Informowanie na temat możliwości 

włączenia się do realizowanych projektów 

Mieszkańcy obszaru, w tym 

przedstawiciele grup 

defaworyzowanych                           

wskazanych w LSR, organizacje 

pozarządowe pracujące na rzecz 

grup defaworyzowanych 

-wysyłanie informacji mailowej, 

-informacja na stronie internetowej LGD, 

 -informacja na stronach internetowych 

gmin wchodzących w skład LGD, 

- bezpośredni kontakt lub 

mailowy/telefoniczny poprzez 

pracowników GOPS, MOPS, PCPR i ŚDS, 

- doradztwo i konsultacje  

-materiały promocyjne, 

-informowanie podczas wydarzeń 

kulturalno – promocyjnych. 

- liczba spotkań, szkoleń, 

warsztatów- min 4/rok 

- liczba ogłoszeń na stronach 

www- min. 1 /kw na każdej str. 

- liczba informacji na portalu 

społecznościowym – min.1/kw 

- liczba odbiorców informacji  

mailowych - 130 odbiorców/rok                  

- ulotki- 250 szt/ kw  

- l godzin doradztwa – 10 /msc  

- liczba materiałów inf. rozd. 

podczas wydarz. - 250/rok 

Począwszy od I 

połowy 2018r. 

cyklicznie do 

końca 2022 r. 

Zapewnienie mieszkańcom obszaru 

działania LGD informacji na temat 

zrealizowanych bądź realizowanych 

projektów 

Mieszkańcy obszaru LGD  

(głównie potencjalni 

wnioskodawcy lub beneficjenci) 

- publikacja dobrych praktyk, 

-ogłoszenia na portalu społecznościowym, 

- inform. na stronie www LGD 

- liczba publikacji- 500 szt 

-l. informacji na portalach 

społecznościowych  

-l. informacji na stronach www  

o tej tematyce - 1/ pół roku 

 

 

 

 


