
PLAN KOMUNIKACJI REALIZOWANEJ w RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA ZIEMI STRZELIŃSKIEJ NA 
LATA 2016-2023 
 

Plan komunikacji STOWARZYSZENIA LGD GROMNIK stanowi podstawę dla prowadzenia działań informacyjnych 
i promocyjnych przewidzianych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Strzelińskiej na lata 2016-2023. Plan 
komunikacji LGD GROMNIK opracowany został na podstawie m.in. wyników badań ewaluacyjnych1, badań ankietowych 
przeprowadzonych w ramach procesu przygotowania LSR oraz konsultacji społecznych, które odbyły się we wszystkich gminach 
członkowskich, na obszarze całego powiatu strzelińskiego. 

Plan komunikacji określa zakres oraz formę przewidzianych do realizacji w ramach LSR działań informacyjnych 
i promocyjnych. Wskazano w nim cele Planu i przewidywane działania. Ponadto grupy docelowe prowadzonych działań 
komunikacyjnych, zakładaną liczbę odbiorców, miejsce lub zasięg działania, termin realizacji, szacunkowy budżet oraz 
zakładane efekty. 

Jak wynika z przeprowadzonych na etapie przygotowania LSR badań społecznych oraz konsultacji, komunikacja prowadzona 
na rzecz skutecznego wdrażania strategii powinna być wzmocniona działaniami o charakterze informacyjnymi i promocyjnym. W 
trakcie spotkań z mieszkańcami określono następujące kwestie istotne z punktu widzenia komunikacji: 

1) Niepełna wiedza i/lub umiejętność identyfikacji operacji realizowanych w ramach LSR 2008 – 2015. Część 
uczestników konsultacji nie kojarzyła zrealizowanych projektów ze wsparciem, które uruchamiane było w ramach 
aktywności LGD. 

2) Niewystarczająca wiedza na temat misji i celów funkcjonowania Stowarzyszenia LGD Gromnik. Uczestnicy 
konsultacji posiadali niepełne/brak rozeznania na temat roli jaką w procesie wdrażania LSR 2008 – 2015 odgrywa 
organizacja jaką jest Stowarzyszenie LGD Gromnik. Mylono często LGD i jej dorobek organizacyjny z działalnością 
władz publicznych (samorządowych). 

3) Niewystarczającą wiedza na temat nowego okresu PROW 2014-2020 w zakresie dedykowanym środowiskom 
lokalnym i wiejskim. Uczestników konsultacji można podzielić na dwie kategorie a) Tych którzy oczekują na 
uruchomienie wsparcia w ramach LSR, ponieważ np. już korzystali z pomocy w poprzednim okresie budżetowym, 
a obecnie oczekują możliwości kolejnego wnioskowania o środki. Ilość tego typu uczestników można oszacować na ok. 
połowę wśród obecnych podczas spotkań bezpośrednich; b) Drugą połowę stanowiły osoby poszukujące możliwości 
wsparcia i/lub rozwoju. Wskazywali oni chęć realizacji różnego rodzaju operacji, jednak mocno podkreślali 
niewystarczający wiedzę i/lub umiejętności i/lub finanse, aby realizować własne pomysły.  

4) W badaniach ankietowych, wśród preferowanych kanałów komunikacji najczęściej typowano stronę internetową 
Stowarzyszenia (52,9 proc. respondentów). Także w badaniach realizowanych w ramach ewaluacji LSR 2008 – 2015, 
ich uczestnicy zwracali uwagę na wykorzystywanie strony www jako głównego źródła wiedzy o organizacji 
i realizowanych przez nią inicjatywach.  

5) W ocenie współpracy z Biurem LGD, respondenci badań ewaluacyjnych, zwracali uwagę na użyteczność doradztwa 
świadczonego przez Biuro LGD oraz możliwość pozyskania informacji w sposób bezpośredni.  

6) Przeprowadzona ewaluacja pokazała, że prawie ¾ dotychczasowych beneficjentów uczestniczyło w spotkaniach 
informacyjnych/szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie LGD Gromnik, a 60 proc. – usług doradczych (z 
tego 90 proc. było zadowolonych)2.  

7) Uczestnicy spotkań konsultacyjnych wskazywali na potrzebę opracowania oraz dystrybucji materiałów 
informacyjnych (papierowych oraz wizualnych), które trafiają do mieszkańców przy okazji organizowanych spotkań 
i/lub imprez lokalnych 

Pozyskane informacje posłużyły do przygotowania Planu komunikacji przewidującego następujące cele główne działań 
komunikacyjnych prowadzonych przez LGD Gromnik w latach 2016 – 2023 to: 

1) Rozpowszechnianie informacji na temat możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w tym instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność (RLKS) 
 PROW 2014 – 2020 w tym Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Strzelińskiej na lata 2016-2023 

2) Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności beneficjentów w zakresie korzystania z pomocy dostępnej w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Strzelińskiej na lata 2016-2023 

3) Informowanie mieszkańców obszaru LGD Gromnik o efektach realizacji LSR i jej wpływie na rozwój powiatu 
4) Wzmocnienie poziomu zaangażowania partnerów i mieszkańców w działalność LGD. 

Wskazane cele główne realizowane będą poprzez wykorzystanie dodatkowego katalogu celów szczegółowych komunikacji, 
które wskazane zostały w  
Adresaci działań komunikacyjnych (grupy docelowe) zostały wyróżnione ze względu na rodzaj i zakres ich zaangażowania we 
wdrażanie LSR:  

Kategoria docelowa Grupa docelowa 

A. Opinia publiczna A.1. Ogół mieszkańców obszaru 

B. Wnioskodawcy i potencjalni B.1. Przedsiębiorcy 

                                                           
1 Badanie obszaru Lokalnej Grupy Działania Gromnik w zakresie efektywności działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gromnik oraz stopnia 
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Strzelińskiej na lata 2008 – 2015, Strzelin, maj 2015. 
2 Badanie obszaru Lokalnej Grupy Działania Gromnik w zakresie efektywności działania… 



wnioskodawcy B.2. Osoby zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej  
B.3. Organizacje społeczne (w tym także sołectwa) 
B.4. Instytucje pomocy społecznej 
B.5. Instytucje kultury/biblioteki 
B.6. Instytucje edukacyjne 
B.7. Jednostki samorządu terytorialnego 

C. Uczestnicy projektów i potencjalni 
uczestnicy projektów 

C.1. Przedsiębiorcy 
C.2. Osoby bezrobotne (w tym osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy) 
C.3. Organizacje społeczne 
C.4. Zagrożeni wykluczeniem społecznym – seniorzy, młodzież do 24 r.ż. (uczniowie, 
studenci) 
C.5. Społeczności lokalne 
C.6. osoby indywidualne chcące rozwijać własne kompetencje 

D. Członkowie Stowarzyszenia 
D.1 Członkowie Stowarzyszenia 
D.2 Członkowie organów i pracownicy Biura 

 
Istotnym odbiorcą uwzględnianym w procesie wdrażania LSR oraz polityki komunikacyjnej realizowanej na jej potrzeby będzie 
administracja samorządowa obszaru, liderzy lokalni oraz wnioskodawcy. Wszystkie te kategorie będą pełniły rolę nośników 
informacji na temat strategii oraz jej efektów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Cel komunikacji 
(szczegółowy) 

Nazwa działania 
komunika 
cyjnego 

Kategorie 
docelowe 

Środki i narzędzia komunikacji Wskaźniki  
Skala 

oddziaływania 
Efekty działań 

komunikacyjnych 

I połowa 2016 

Rozpowszechnienie 
informacji na temat 
nowego okresu 
programowa- 
nia: PROW 2014 – 
2020 oraz LSR na lata 
2016 – 2023  

Organizacja kampanii 
informacyjnej nt. 
PROW i głównych 
założeń LSR na lata 
2016 - 2023 

A, B 

Artykuły w prasie lokalnej 1 szt. 3700 osób Zapewnienie informacji 
na temat nowego okresu 
programowania UE, LSR 
na lata 2016 – 2023 oraz 
działań podejmowanych 
przez LGD Gromnik 
w tym ogłaszanych 
konkursach 
 

Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (gminach, 
Starostwie Powiatowym oraz instytucjach istotnych 
w zakresie potencjalnych Beneficjentów, w tym 
w szczególności pracujących z osobami 
defaworyzowanymi) 

10 miejsc 
Szacunkowo 

2 tys. os. 

Artykuły na stronach internetowych oraz portalach 
społecznościowych 

10 szt. 50 000 os. 

II połowa 2016 

Rozpowszechnienie 
informacji na temat 
LSR na lata 2016 – 
2023 w tym 
działalności LGD, 
organizowanych 
inicjatywach oraz 
stanie realizacji LSR 

Informacja na temat 
bieżących działań LGD. 

 
A, B, C 

Artykuły w prasie lokalnej 2 szt./półrocze 3700 

Zapewnienie wysokiej 
jakości informacji na temat 
LSR na lata 2016 – 2023 
oraz działań podejmowanych 
przez LGD Gromnik w tym 
ogłaszanych konkursach 
 

Artykuły na stronach  
internetowych oraz portalach społecznościowych 

10 szt./półrocze 50 000 os. 

Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (gminach, 
Starostwie Powiatowym oraz instytucjach istotnych 
w zakresie potencjalnych Beneficjentów, w tym 
w szczególności pracujących z osobami 
defaworyzowanymi) 

10 
miejsc/półrocze 

Szacunkowo 
2 tys. os./półrocze 

Drukowane i elektroniczne materiały informacyjno-
promocyjne 
 (w tym publikacje, ulotki, biuletyny, instrukcje) 

1 materiał 3 tys. os. 

Konferencja dot. Założeń LSR 2016 – 2023 1 szt. 70 os. 

Rozwijanie zdolności 
podmiotów lokalnych 
do opracowywania, 
wdrażania 
i zarządzania 
projektami. 

Świadczenie doradztwa 
potencjalnym 
wnioskodawcom 

A, B, C 
Spotkania bezpośrednie w siedzibie LGD oraz 
indywidualne doradztwo ( także podczas dyżurów 
w gminach członkowskich) 

10 h 10 os 

Wysokie zainteresowanie 
składaniem projektów 
Wysoka jakość składanych 
wniosków i wzrost 
kompetencji w zakresie 
wdrażania operacji 



Bieżące 
informowanie nt. 
wdrażania LSR 

Bieżące raporty 
z działań, plany, 
informacje programowe 
oraz wytyczne 

D 
Szkolenia dla członków organu i pracowników Biura. 
(bieżące kwestie programowe i zasady oceny projektów) 

2 
osobodni/półroc

ze 
17 os./półrocze 

Zapewnienie wysokich 
umiejętności w zakresie 
wdrażania LSR 

Weryfikacja jakości 
pomocy/informacji 
świadczonej przez 
LGD – pozyskanie 
informacji zwrotnej 

Badanie poziomu 
satysfakcji 
wnioskodawców 

B,C 
Ankiety elektroniczne i/lub papierowe  
 

28 szt./półrocze 
 

28 os./półrocze 
 

Raport z badania satysfakcji 
wnioskodawców  
Rekomendacje korekty 
podejmowanych działań 
komunikacyjnych 

 

I-II połowa 2017, 2018, 2019, 2020 roku. 

Rozpowszechnienie 
informacji na temat 
LSR na lata 2016 – 
2023 w tym 
działalności LGD, 
organizowanych 
konkursach oraz stanie 
realizacji LSR 
 

Informacja na temat 
bieżących działań LGD. 

A, B, C 

Artykuły w prasie lokalnej 
16 szt. 

(kumulatywnie) 
3700 os. 

Zapewnienie wysokiej 
jakości informacji na temat 
nowego okresu 
programowania UE, LSR 
na lata 2016 – 2023 oraz 
działań podejmowanych 
przez LGD Gromnik w tym 
ogłaszanych konkursach 
 
 

Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (gminach, 
Starostwie Powiatowym oraz instytucjach istotnych 
w zakresie potencjalnych Beneficjentów i/lub uczestników 
realizowanych projektów/operacji, w tym w szczególności 
pracujących z osobami defaworyzowanymi) 

8 ogłoszeń 
(kumulatywnie) 

 

2 tys. 
os./ogłoszenie 

 

Świadczenie doradztwa 
potencjalnym 
wnioskodawcom 

Artykuły na stronach internetowych oraz portalach 
społecznościowych 

80 artykułów 
(kumulatywnie) 

50 000 os. 
(kumulatywnie) 

 
Rozwijanie zdolności 
podmiotów lokalnych 
do opracowywania, 
wdrażania 
i zarządzania 
projektami. 
 
 

 
Organizacja 
warsztatów 
tematycznych/szkoleń/ 
aktywizacja/promocja 

 
 
A, B, C 

Drukowane i elektroniczne materiały informacyjno-
promocyjne (w tym publikacje, ulotki, biuletyny, 
instrukcje) 

4 materiały 
(kumulatywnie) 

20 tys. os. 
(kumulatywnie) 

Wydarzenia informacyjne, promocyjne, aktywizujące 
społeczność lokalną 

4 wydarzenia 
(kumulatywnie) 

100 os. 
(kumulatywnie) 

Spotkania bezpośrednie ( w tym szkolenia i prezentacje) 
18 szt. 

(kumulatywnie) 
350 os. 

(kumulatywnie) 

Wysokie zainteresowanie 
składaniem projektów 
Wysoka jakość 

składanych wniosków 

i wzrost kompetencji 

w zakresie wdrażania 

operacji 

Świadczenie doradztwa 
potencjalnym 
wnioskodawcom 

 
Spotkania bezpośrednie w siedzibie LGD oraz 
indywidualne doradztwo ( także podczas dyżurów 
w gminach członkowskich) 

80 h 
(kumulatywnie) 

80 podmiotów 
(kumulatywnie) 

Bieżące informowanie 
nt. wdrażania LSR 

Bieżące raporty 
z działań, plany, 
informacje programowe 
oraz wytyczne 

D 
Szkolenia dla członków organu i pracowników Biura. 
(bieżące kwestie programowe i zasady oceny projektów) 

12 szkoleń 
(kumulatywnie) 

160 osobodni 
(kumulatywnie) 

Zapewnienie wysokich 
umiejętności w zakresie 
wdrażania LSR 

Weryfikacja jakości Badanie poziomu B,C Ankiety elektroniczne i/lub papierowe  352 szt. 352 os. Raport z badania 



pomocy/informacji 
świadczonej przez 
LGD – pozyskanie 
informacji zwrotnej 
 

satysfakcji 
wnioskodawców 

 (kumulatywnie) 
 

(kumulatywnie) 
 

satysfakcji 
wnioskodawców  
Rekomendacje korekty 
podejmowanych działań 
komunikacyjnych 

 
 

Cel komunikacji 
Nazwa działania 

komunikacyjnego 
Kategorie 
docelowe 

Środki przekazu 
Wskaźniki 
(produkt) 

Skala 
oddziaływania 

Efekty działań 
komunikacyjnych 

I i II połowa 2021, 2022,2023 
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Organizacja 
kampanii 
informacyjnej nt. 
PROW i efektów 
LSR na lata 2016 - 
2023 

A, B 

Artykuły w prasie lokalnej 1 szt. /półrocze  3700 os./półrocze 

Zapewnienie wysokiej 
jakości informacji na 
temat nowego okresu 
programowania UE, LSR 
na lata 2016 – 2023 oraz 
działań podejmowanych 
przez LGD Gromnik 
w tym ogłaszanych 
konkursach 

Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych 
(gminach, Starostwie Powiatowym oraz instytucjach 
istotnych w zakresie potencjalnych Beneficjentów, 
w tym w szczególności pracujących z osobami 
defaworyzowanymi) 

10 miejsc 
( w danym półroczu) 

Szacunkowo 
2 tys. os./półrocze 

 

Artykuły na stronach internetowych oraz portalach 
społecznościowych 

10 szt./półrocze 50 000 os. 

Wydarzenia informacyjne, promocyjne, aktywizujące 
społeczność lokalną 

2 materiały 
(kumulatywnie) 

10 tys. os. 

Konferencja dot. efektów LSR 2016 – 2023 (ROK 
2022) 

1 szt. 70 os. 

 

Świadczenie 
doradztwa 
potencjalnym 
wnioskodawcom 

B 
Spotkania bezpośrednie w siedzibie LGD oraz 
indywidualne doradztwo ( także podczas dyżurów 
w gminach członkowskich) 

10 h/półrocze 
 

10 os./półrocze 
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Badanie poziomu 
satysfakcji 
wnioskodawców 

B, C 
Ankiety elektroniczne i/lub papierowe  
 

50 szt./półrocze 
W roku 2022 r. 

Ewaluacja 
ex-post 

 

50 os./półrocze 
 

Raport z badania 
satysfakcji 
wnioskodawców  
Rekomendacje korekty 
podejmowanych działań 
komunikacyjnych 

WSZYSTKIE LATA WDRAŻANIA (jako cele przekrojowe) 
 

Prowadzenie 
bezpośredniej 
działalności 

Udział w lokalnych 
i/lub regionalnych 
wydarzeniach 

A, B, C 
Informacja bezpośrednia  
Stoisko wystawienniczo-informacyjne 
Tablice roll-up i banery eksponowane poprzez stoiska 

1 x 1 000 
Zapewnienie wysokiej jakości 
informacji na temat PROW , LSR 
oraz wzrost zainteresowania 



informacyjnej  wystawiennicze podczas lokalnych imprez masowych 
Drobne materiały promocyjne 

składaniem projektów 
 

Bieżące 
informowanie nt. 
wdrażania LSR 

Bieżące raporty 
z działań, plany, 
informacje 
programowe oraz 
wytyczne 

D 
Regularne spotkania informujące o postępie 
wdrażania LSR 
(Walne Zebrani Członków LGD Gromnik) 

1 x 49 
Zapewnienie wysokiej jakości 
informacji na temat PROW i LSR 

 

 
Budżet Planu komunikacji 
Budżet przewidziany na działania informacyjno-promocyjne w okresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Gromnik oszacowany został na podstawie planowanych działań komunikacyjnych.  
 

 
 

 

 

ROK REALIZACJI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  
 
 

RAZEM 
182 100,00 zł 

I połowa roku  0 21 900 zł 30 588,36 zł 13 700 zł 14 800 zł 6 000 zł 4 000 zł 3 000 zł 

II połowa roku  6 511,64 zł 8 400 zł 20 000 zł 19 300 zł 20 800 zł 5 000 zł 4 000 zł 3 000 zł 

RAZEM 6 511,64 zł 30 300 zł 50 588,36 zł 33 100 zł 36 600 zł 11 000 zł 8 000 zł 6 000 zł 


