
Zał. Nr 2  

Stopień realizacji planu komunikacji w roku 2016 zgodnie z harmonogramem złożonym do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

Nazwa 
zadania 

Termin 
realizacji 

Miejsce 
realizacj

i 

Grupa docelowa Środki przekazu Wskaźnik 
produktu 

Zaplanowany 
do 

osiągnięcia w 
2016r 

Zrealizow
any w 
2016r 

Wskaźnik 
rezultatu 

Zaplanowany 
do osiągnięcia 

w 2016r 

Zrealizowany 
w 2016r 

Kampania 
informacyj
na o 
głównych 
założeniach 
LSR 

Maj – 
czerwiec 
2016r. 

Obszar 
LGD, 
wszystki
e gminy 
objęte 
LSR 

Potencjalni 
wnioskodawcy, w 
tym osoby z grup 
defaworyzowanych 

Artykuły w prasie 
lokalnej i 
regionalnej 

Liczba 
opublikowany
ch artykułów 
w prasie 
lokalnej 

2 2 Liczba osób 
poinformowan

ych o LSR i o 
możliwościach 

pozyskania 
dofinansowani

a z PROW 
2014-2020  

Około 6000 
odbiorców 
kampanii 

informacyjnej 

Około 17000 
 odbiorców 
kampanii 

informacyjnej 

Artykuły na www, 
portalach 
społecznościowyc
h 

Liczba 
opublikowany
ch artykułów 
na stronach 
www 

7 8 Około 19000 
odbiorców 
kampanii 

informacyjnej  

Liczba wejść 
na stronę 
www LGD 

5000 Około 
19000 

wejść na 
stronę 

LGD 
miesięczni

e 

Otwarte 
spotkania 
konsultacyjne 

Liczba 
spotkań 

7 7 Liczba 
uczestników 

spotkań 
zorganizowany
ch przez LGD 

Minimum 30 
osób na każde 

spotkanie 
(udział w 

spotkaniach co 
najmniej 50% 

189 
uczestników 

spotkań 
zorganizowany
ch przez LGD  

 
 



zaproszonych – 
105 osób) 

 
 

Badanie 
trafności 
doboru 
sposobu 
prezentow
ania 
informacji 
oraz 
zaintereso
wanie 
uczestnictw
em w 
działaniach 
LGD 

Czarwiec 
2016r. 

Obszar 
LGD, 

wszystki
e gminy 
objęte 

LSR 

Potencjalni 
wnioskodawcy, w 
tym osoby z grup 

defaworyzowanych 

Ankieta 
satysfakcji 

potencjalnych 
wnioskodawców z 

jakości 
prezentacji 

informacji przez 
LGD 

Liczba ankiet 200 135 Liczba 
wypełnionych 

ankiet. 
 Zebranie 
opinii dot. 
Satysfakcji 

potencjalnych 
wnioskodawcó

w 
z jakości 

prezentacji 
informacji 

przez 
LGD, w tym 
o kryteriach 

Zwrot ankiet na 
poziomie 50% 
uczestników 

spotkań 

135 

Kampania 
informacyj
na - 
poinformo
wanie o 
tematyce i 
terminach 
szkoleń, 
warsztatów 
animacyjny
ch 
realizowan
ych w 
latach 
2016-2017 

Sierpień 
2016r.-luty 

2017r. 

Obszar 
LGD, 

wszystki
e gminy 
objęte 

LSR 

Potencjalni 
wnioskodawcy, w 
tym osoby z grup 

defaworyzowanych 

Artykuły w prasie 
lokalnej i 

regionalnej 

Liczba 
opublikowany
ch artykułów 

w prasie 
lokalnej 

2 2 Liczba osób 
poinformowan

ych o 
tematyce i 
terminach 
szkoleń, 

warsztatów 
animacyjnych 
realizowanych 

w latach 
2016-2017 

Około 6000 
odbiorców 
kampanii 

informacyjnej 

Około 3000 
odbiorców 
kampanii 

informacyjnej 

Artykuły na www, 
portalach 

społecznościowyc
h 

Liczba wejść 
na stronę 
www LGD 

5000 Około 
19000 

wejść na 
stronę 

LGD 
miesięczni

e 

Około 19000 
odbiorców 
kampanii 

informacyjnej 

Szkolenia i 
warsztaty 

animacyjne 

Liczba szkoleń 
i warsztatów 
animacyjnych 

8 11 Liczba 
zgłoszeń 

skompletowanie 
zakładanej 

liczby 

141 
uczestników 

szkoleń i 



uczestników 
poszczególnych 
szkoleń (około 

80 osób) 

warsztatów 
animacyjnych 

Kampania 
informacyj
na - 
poinformo
wanie 
o 
terminach 
naborów 
wniosków 
planowany
ch na lata 
2016-2017 

Lipiec – 
listopad 
2016r. 

Obszar 
LGD, 

wszystki
e gminy 
objęte 

LSR 

Potencjalni 
wnioskodawcy, w 
tym osoby z grup 

defaworyzowanych 

Artykuły w prasie 
lokalnej i 

regionalnej 

Liczba 
opublikowany
ch artykułów 

w prasie 
lokalnej 

2 2 Liczba osób 
poinformowan

ych o LSR i o 
możliwościach 

pozyskania 
dofinansowani

a z PROW 
2014-2020 

Około 8000 
odbiorców 
kampanii 

informacyjnej 

Około 3000 
odbiorców 

Artykuły na www, 
portalach 

społecznościowyc
h 

Liczba wejść 
na stronę 
www LGD 

5000 Około 
19000 

wejść na 
stronę 

LGD 
miesięczni

e 

Około 19000 
wejść na 

stronę LGD 
miesięcznie 

Kampania 
informacyjna 
prowadzona 

podczas lokalnych 
i regionalnych 

imprez. 
Utworzenie 

punktu 
konsultacyjnego 

dla potencjalnych 
wnioskodawców 

Liczba 
spotkań 

3 4 na 
poziomie 50% 
uczestników 

spotkań 

119 
udzielonych 

porad w 
punkcie 

konsultacyjny
m 

liczba 
wniosków 

17 32 Liczba osób, 
które złożyły 

wniosek o 
dofinansowani

e 

skompletowanie 
zakładanej 

liczby 
wniosków na 

operacje 
planowane 
do realizacji 
latach 2016-

2017 
 
 

32 



Kampania 
Informacyj
na - 
poinformo
wanie 
o 
dotychczas
owych 
efektach 
realizacji 
LSR, 
wynikach 
konkursu 

Październik 
– grudzień 

2016r. 

Obszar 
LGD, 

wszystki
e gminy 
objęte 

LSR 

Członkowie LGD, 
współpracujące z 

LGD instytucje  

Kampania 
informacyjna 

podczas 
wydarzeń 

na obszarze LGD 
oraz podczas sesji 

Rad 
Gminy 

Liczba 
spotkań 

3 3 Liczba 
uczestników 

spotkań 
zorganizowany
ch przez LGD 

80 osób na 
każde spotkanie 

(udział w 
spotkaniach co 
najmniej 50% 

58 
uczestników 

spotkań 

 


