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Lok. na strateg d RoŻWo]u stowar.ysz€ni. Loka na Grupa DŻlałan a Między odrą a Boblem

Ccle konlunikacji, clzialania konrunikac1jne i ich gIó\Yni adresąci, środld przckaztl o.az oczcliill''lnc cfclrly Planu Komunik'rcji

celkomunikacji
Adre5acidzl3łania

komunikacyjneso (srupy ś.odkiprzekauu

)416
Zapoznanle potencjalnych
WnioskodaWców Ż LsR, j_.j

dof ransowania oraz typami
operacj 

' 
które będą m]a1y

na]W]ęk5Że szanse Wsparc a

z budżetu LsR
Budowin e pozytywnego
W]z€rUnku LGDjako
WaŹn€go lidel. loŻwoj!
o(aln€go

Kampania nfornracyina nt.
głównych Żdlożeń LsR

5toWarzy5z€n]a LGD Między
odrą a Bobr_"m

WsŻyscy potencjajni

szcz€gólności
pżedsięb orcy, ro]nicy,
mie5zkańcy Ża nt€re9oW.ni
prowadz€n €m du ialalnośc]

. og]osŻ€nia W 5iedzibach
nstytucj publ cznych
(urzędy, świ€t ce, Go(i,
ob €kty sportowe, ]tp.);

1,2
. Artykuły na stronach

internetowych oraz

spolecznościowychi 4
. Bezpośrednie 5potk.nia j

8

Arty(uly W prasie oka n€j]

2
zapoznanie
potencjalnych
beneficjentów o
podstawowych
założeniach LsR
oraz miejscu i

sposobie uzyskanla

5zczegó]oWych informacj
zakresie rnożl]Wości
uzys(.nia wsp.rcla w

prowadzonych pE€z LGD

70 osób

2016
wn 05(odawcóW o za5adach
oc€nY iWybolu operacji
przez LGD (zwl.szcza w
odni€si€n ! do kryter óW
jakościoWych) Prez€n1acia
za1oŹeń Harr.onogr;mu
naboru Wn oskóW na Iata
201,6 2017
Aktyw zacia i Żachęcenie
m esŻk.ńcóW obsŻaru

Cyklspotkań na tenrat Zasad
oceniania l Wybolu opelćcji
przez LGD
Karnpanla internetowa na

temat rasad oc€n ania
wyborU op€racj przez LGD

W9Żyscy potencji n]

szczególnoścj
pżedsjębiorcy, ro nlcy,
mieszkańcy zainter€sowan]
proWadŻenienr dzlała nośc
gospodarcz€j'

. BeŻpośredn]e 5potk.n]a

ogloszenlam w siedzibach
instYtucji pLrb icŻnYch
(urzędY, śWietlic€, GoK],
obiektysportowe, tp.);

8
lnfornracje na stron e

StowarŻysz€n a olaz

zapoznanie
potencja lnych
wnioskodawców o
zasadach nabofóW
50 osób



Loka na s1rate8ia RoŻWojU stoWalŻy9zen]a Loka]na Grupa DŻ ałan a Między odlą a Bobrem
1(l\Il

objęte8o LsR do !biegin].
5ęopomocWramachLsR, spo]ecznoścjoWYch' 5

o nfolmaci€ na

stronach nternetowych
cŻłonkóW StoWarŻysz€nia

15

241,7

A(wW]zdcja izachęc€n e
nrieszkań.óW obszaru
objętego LsR do ubiegan]a
sĘopomocWramachLsR,
W szczegó nośc]o5oby]
podmjoty Ż gr!p

Kampan d re(lar.ow.
zachęcaiąca do LrdŻiału W

organlzowanych w ramach
LSR

WsŻyscy potencjalni

5zczegó]ności
przed5iębiorcy, ro nicy,
m eszkańcy Żaint€resoWanl
pIoWadz€n €m działalnośc
gospodarcze] olćz osoby i

defaworyzowanych.

.ArtykL]ły W prasle Ioka ne]

3
. ocłoszenla W s edŻibach

instyt!cji pub lcznych
(urŻędy, śW]et]]ce, GoPsy,
GOK, oblekty sportowe,

Itp.); 10
. nformacte na stronach

Stowarzyszenia ljego

cłonków 15
. Med]a 5po]ecznośc]owe

2

Udzial potenclalnycr
b€nef]cjentówjużw
naborach prowadzonych w
rarnach Wdrażania LsR w
rokLr 2017 i kolejnych latach

50 wniosków

241,7

UŻyskani€ lnformac]l
ŻWrotnej nt' oceny jakości
pomocy śW adczonej pru ez

LGD pod kątem konieczności

€Wentualny.h korekt W tym
rakresie (np. dodatkoW€go

udzielaiacvch oomocv)

Badanle satysfakcji
wnioskodawcóW LGD dot'
jakośc] pomocy śW]adczonej
przez LGD na etapi,"
prŻygotoWyWania WnioskóW
o przyzfafle pomocy

po5.czególnych zakresach
operacjiw ramach LSR

elektronicznej roz5yłane

50

ZWrotny komunikćt od ok'
50% responden1óW do
kiórych roz€slano ank]ety

eWentualnych kor€kt W

zakl€s € dz ałań ob]ętych
.n <ietą (jakość pomocy
śW]adczonei przez LGD na



Lok. na strite8 a Rozwo]L stow!rŻysŻ€ni! Loka na Grupa DŻ alania Między odrą a Bobrem

etapi€ pżygotoWyW.nja
wn]oskóW o pzyznanie
pomocy' n<!teczność
dotychcŻa5owych dŻ.tań
komun kacyjnych LGD)

25 ankiet

2018
AkiywiZacja czło lków LGD
do aktywnego Włączen a się
w du ialania na rzecz
popL]]arVzacj dŻlalań
prow.dŻonych pr.ez LGD
Budowanje pozytywnego
wizerLrn (u LGDjako
Ważnego ld€ra rozwoju
loka nego

Kampania lntegracylno
aktyw]Ż.cyjna WeWnątrz

członkow e LGD w
szcz€gólności ]ST ]

olcanizacje poŻarządoWe

B€.pośr€dn € rozmowy orar
kolespondencja pocŻią
tr.dycy]ną i € €ktlonjczną

20

Włączenie sję cz]onkóW

LGD w efeCywne dŻ.1.n a

5towarzyszenla budowanie

wrzerunkr 1

spotkanie 20
osób

możl Woścjach iakie n esie
zi sÓbą Wdrażan!e LsR
PreŻentacjd H.rmonogramu
naboru wnioskóW na ata
2018 i 2019
Aklywizacja ] zachęcen je

mi€szkańcóW obszarLr

ob]ęt€go LsB do ubjegania
slę o porńoc w ra.ńćch LsR,

W 5zczególności podmioly z

grLrp defaworyzowanych

Kampania rek amowa
Żachęcającd do udzialu W

organ Żowinych W ramćch
LSR

W5Ży5cy potencjalni

szczegó]ności
pn€d5ięb orcy, rolnicy,
m €srkańcy za ntelesoWani
pIoWadze llem dŻiatalnośc]
go5podarcŻej ordz o5oby i

podrnloty z grup

AńYkuly w prasie oka n€j

2
. ocłosŻenla w siedŻibach

nstytucll publcznych
(urzędy, śW et ce, Go(i,
ob ekty sportowe, ltp.);

10
. lnformacj€ na stlonach

stÓwarŻy5zen]a jego

aronłów 5
. M€d a społecznoścloWe

2

Udział potencjalnycl
beneflcjentóW w nabolach
prowadzonych w ramach
Wdlażanla LsR W rok! 2018
2019 oraŻ kolejnych latach

40 osób

a Ank etv w wersi
zwrotny komLrn kat od ok.
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2019
dotychcŻa9oWych dzialań
LGD w ŻaCesie:

śW]adczone] pżez LGD

. oczek]wań W zakres e
dodatkoWych naborów
Wn]Ó9kóW W ramach
posŻczególnych operacji

ocz€kjwań WIio5](odaWcóW
LGD dot' jakości pomocy
śWiadczonej przez LGD na
etap e prŻygotowywania
Wni05kóW o przyznan e
pomocy oraz roz lczania

poszczegó]nych z.kresach
operacjlw ramach LSR

elektronicznej rozsylane

wn 05kodawcóW 40

elektronicznej rozryłane

wn oskodaWcóW 50

€Wentualnych kor€kt w
ramach dzialań objętych
ankietą (jakość pomocy
śWiadcŻonej pnez LGD n.
etapi€ prŻygotowyWan]a

WnjoskóW o przyznanie
pomocy, oraz roŻlczan a

iych Wnio5kóW; 5kuteczność
dotychcŻasoWych dŻiałań
komunlkacyjnych LGD)

30 ankiet
llpolowa
2019

moŹ jwośc.ch jak]e n]e5]€

za sobą Wdlażani€ LsR
Prezent.cja Harmonogram!
nabolu Wn]oskóW na rok
2420
Aktyw zac]a i zachęcenie
rnlesŻkańcóW obsŻaru
objętego LsR do ubiegan a

się o pomoc w rarnach LsR

Kampan a reklanrowa
zachęca]ąca do udziału W
końcŻących s ę naborach
orgdnlzowanych w ramach

Wszyscy potencjalni . ocłoszenia W s]edz]bach
instytucji pub icŻnych
(urzędy, śWjet]ice, GoK,
obiekty sportowe, i1p.);

10
.lnformacje na sironach

stowarzyszenia jjego

cŻłonkóW 4
. Media spolecznościoWe

2

Udzi?ł potenc1a nycrl

benef]cjentóW w naborach
prowadzonych w ramach
Wdrażania LsR W roku 2020

40 wniosków

2020
Budowanie porytywnego
wizerun (u LSR z

wykorzystanien inforraacji
ojuż zr€a ]zowanychw
ramach Stratesli projektach
] b-"zpośrednich korzyśc]ach

Kampania ln fo rm a cyjn a nt
głóWnych €fektóW LsB W

nr]jającej perspektyw]e
241,4-2424

W5ryscy mieszkańcy Artykuły W prasle loka ne]

2
Ed Lr kacja dŻiecl i

młoazlezy 50

Wiedza wiraa
m]esŻkańców o efektach
Wynikd]ących z dz]ałdń LGD i

pozytyWny odbiór spoleczny

tych rlzialań. 500



Loka n. 5trategia Rozwoju stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania MiędzY odrą a Bobrem

wynil'ających z ch re. iz.cji, . Wydawnlctwa drukowane
(bro5zLrry, ulotkj, itp.)

10
. lnforrńacje na 5tronćch

internetowych i porta ach

społecznościowych 4

ZatWierdzam Przewodniczący Zebrania


