
 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 (aktualizacja) 

 

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała 
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Spotkanie informa-

cyjne otwarte w 

każdej gminie LGD 

Organizacja spotkań 

informacyjnych za-

równo w Biurze 

LGD, jaki i w tere-

nie 

Obszar działal-

ności LGD.  

Gminy: Ciężko-

wice, Pleśna, 

Wojnicz, Zakli-

czyn 

Potencjalni 

wnioskodawcy 

(gmina: Ciężko-

wice, Pleśna, 

Wojnicz, Zakli-

czyn) 

Nie - 1 luty 

2017 r. w 

godz. 

10:00 – 

13:00 

Gmina 

Zakliczyn 

(siedziba 

Biura 

LGD w 

Zakliczy-

nie) 

- 1 luty 

2017 r. w 

30 W ramach 

wynagro-

dzenia pra-

cowników 

Wzrost zainte-

resowania 

mieszkańców 

działaniami 

LGD, przeja-

wiający się 

konkretyzowa-

niem pomy-

słów na pro-

jekty 

- 4 spotkania, 

- 30 uczestni-

ków spotkań 

- wzrost zain-

teresowania 

aplikowaniem 

o wsparcie, w 

ramach reali-

zacji LSR na 

lata 2014-

2020 

- Listy 

obecności 

ze spotkań, 

- Kilka 

zdjęć ze 

spotkań 



godz. 

15:00 – 

18:00 

Gmina 

Pleśna 

(Centrum 

Kultury, 

Sportu i 

Promocji 

Gminy 

Pleśna) 

- 2 luty 

2017 r. w 

godz. 

10:00 – 

13:00 

Gmina 

Wojnicz 

(Urząd 

Gminy w 

Wojniczu 

– sala na-

rad) 

- 3 luty 

2017 r. w 

godz. 

10:00 – 

13:00 

Gmina 

Ciężko-

wice (Mu-

zeum 

Przyrodni-

cze im. 

Krystyny i 



Włodzi-

mierza 

Tomków 

w Ciężko-

wicach) 

Szkolenia dla poten-

cjalnych beneficjen-

tów  

Zorganizowanie i 

przeprowadzenie 

szkolenia na temat 

prawidłowego przy-

gotowania, realiza-

cji i rozliczania 

wniosków o przy-

znanie pomocy. 

Gmina Zakli-

czyn 

Potencjalni 

wnioskodawcy, 

społeczność lo-

kalna, wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie 8 luty 

2017 r. 

godz. 

10:00-

13:00 

Biuro 

LGD Du-

najec-

Biała (ul. 

Browarki 

7, 32-840 

Zakliczyn, 

32-840 

Zakli-

czyn) 

30 1500 zł Pozytywna 

ocena szkole-

nia wśród jego 

uczestników i 

zadeklarowa-

nie przez nich 

intencji 

uczestniczenia 

w konkursach 

- 1 szkolenie 

- 30 uczestni-

ków szkolenia 

-  wzrost 

liczby po-

prawnie uzu-

pełnionych 

zrealizowa-

nych wnio-

sków w ra-

mach LSR na 

lata 2014-

2020 

- Listy 

obecności 

ze szkole-

nia, 

- Kilka 

zdjęć ze 

szkolenia 

Spotkania konsulta-

cyjne dla beneficjen-

tów 

Zorganizowanie i 

przeprowadzenie 

spotkania konsulta-

cyjnego na temat 

prawidłowego przy-

gotowania, realiza-

cji i rozliczania 

Obszar działal-

ności LGD.  

Gminy: Ciężko-

wice, Pleśna, 

Wojnicz, Zakli-

czyn 

Potencjalni 

wnioskodawcy, 

społeczność lo-

kalna, wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie 20 marzec 

2017 r.  

godz. 

10:00-

13:00 

Biuro 

40 W ramach 

wynagro-

dzenia pra-

cowników 

Pozytywna 

ocena spotka-

nia wśród jego 

uczestników i 

zadeklarowa-

nie przez nich 

intencji 

- 4 spotkania, 

- 40 uczestni-

ków, 

- Listy 

obecności 

ze spotka-

nia, 



wniosków o przy-

znanie pomocy. 

LGD Du-

najec-

Biała (ul. 

Browarki 

7, 32-840 

Zakli-

czyn) 

 

21 marzec 

2017 r. 

godz. 

10:00-

13:00  

Gmina 

Wojnicz 

(Urząd 

Gminy w 

Wojniczu 

– sala na-

rad) 

 

22 marzec 

2017 r. 

godz. 

10:00 – 

13:00 

Gmina 

Ciężko-

wice (Mu-

zeum 

Przyrodni-

cze im. 

Krystyny i 

uczestniczenia 

w konkursach 

- wzrost 

liczby po-

prawnie uzu-

pełnionych 

zrealizowa-

nych wnio-

sków w ra-

mach LSR na 

lata 2014-

2020 

- Kilka 

zdjęć ze 

spotkania 



Włodzi-

mierza 

Tomków 

w Ciężko-

wicach) 

 

22 marzec 

2017 r. 

godz. 

15:00 – 

18:00  

Gmina 

Pleśna 

(Centrum 

Kultury, 

Sportu i 

Promocji 

Gminy 

Pleśna) 

 

Spotkanie dla grup 

defaworyzowanych 

określonych w LSR 

Organizacja spotka-

nia informacyjnego 

w Biurze LGD Du-

najec-Biała 

Gmina Zakli-

czyn 

Grupy defawo-

ryzowane: ko-

biety do 35 roku 

życia, bezro-

botni 

Tak 31 styczeń 

2017 r. 

godz. 

10:00 – 

13:00 

Biuro 

LGD Du-

najec-

Biała (ul. 

Browarki 

7, 32-840 

Zakli-

czyn) 

20 300 zł Pozytywna 

ocena spotka-

nia wśród jego 

uczestników i 

zadeklarowa-

nie przez nich 

intencji 

uczestniczenia 

w konkursach 

- 1 spotkanie, 

- 20 uczestni-

ków spotka-

nia, 

- wzrost zain-

teresowania 

aplikowaniem 

o wsparcie w 

ramach LSR 

na lata 2014-

2020 

- Lista obec-

ności ze 

spotkania, 

- Kila zdjęć 

ze spotkania 



Ankieta ewalua-

cyjna planu komu-

nikacji i jej opraco-

wanie wraz ze sfor-

mułowaniem wnio-

sków 

Opracowanie an-

kiety ewaluacyjnej, 

służącej do oceny 

poprawności dzia-

łalności prowadzo-

nej przez Stowarzy-

szenie, określająca 

skuteczność realizo-

wanych zadań  

w odniesieniu do 

założeń LSR po-

przez: przeprowa-

dzenie badań ankie-

towych. 

Obszar działal-

ności LGD  

( Gminy: Ple-

śna, Zakliczyn, 

Ciężkowice, 

Wojnicz) 

Potencjalni 

wnioskodawcy, 

społeczność lo-

kalna, wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie 30 gru-

dzień 

2017 r. 

15 W ramach 

wynagro-

dzenia pra-

cowników 

Opracowanie 

ankiety ewalu-

acyjnej planu 

komunikacji 

wraz ze sfor-

mułowaniem 

wniosków. 

- 1 wzór an-

kiety 

- 15 wypełnio-

nych ankiet 

zwrotnych  

- Opraco-

wany wzór 

ankiety 

ewaluacyj-

nej wraz 

planem ko-

munikacji 

Zamieszczenie in-

formacji na temat 

głównych założeń 

LSR oraz zasad oce-

niania i wyboru ope-

racji przez LGD  

na: tablicach infor-

macyjnych w siedzi-

bach Urzędów 

Gmin, w sołectwach 

obszaru LGD, sie-

dzibie Biura LGD; 

stronie internetowej 

LGD, stronach in-

ternetowych Urzę-

dów Gmin z linkiem 

do www LGD, pro-

filu LGD na portalu 

społecznościowym. 

Informacje na tabli-

cach ogłoszeń w 

siedzibach Urzędów 

Gmin, w sołectwach 

obszaru LGD, w 

siedzibie Biura 

LGD, na stronie in-

ternetowej LGD, 

stronach interneto-

wych Urzędów 

Gmin z linkiem do 

www LGD, profilu 

LGD na portalu 

społecznościowym 

Obszar działal-

ności LGD  

( Gminy: Ple-

śna, Zakliczyn, 

Ciężkowice, 

Wojnicz) 

Potencjalni 

wnioskodawcy, 

społeczność lo-

kalna, wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie Od 1 

stycznia 

2017 do 

30 grudnia 

2017 r. 

200 W ramach 

wynagro-

dzenia pra-

cowników 

Zwiększenie 

ilości osób 

znających 

LGD, zakres 

jej działalności  

oraz składają-

cych wnioski o 

udzielenie po-

mocy. 

- 5 komunika-

tów na stro-

nach www, 

- 5 komunika-

tów na tabli-

cach inf. 

- 10 komuni-

katów w so-

łectwach 

- Wzrost zain-

teresowania 

aplikowaniem 

o wsparcie  

 w ramach re-

alizacji LSR 

na lata 2014- 

2020 

- Informacja 

przekazana 

przez LGD 

do zamiesz-

czenia 

- Liczba 

wyświetleń 

artykułów  

na stronach 

interneto-

wych 



Informacja i do-

radztwo w siedzibie 

LGD na temat głów-

nych założeń LSR 

oraz zasad oceniania 

i wyboru operacji 

przez LGD 

Informacje i doradz-

two  udzielane w 

siedzibie Biura 

LGD 

Gmina Zakli-

czyn, siedziba 

Biura LGD 

- Potencjalni 

wnioskodawcy, 

społeczność lo-

kalna, wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie Od 1 

stycznia 

2017 do 

30 grudnia 

2017 r. w 

godzinach 

pracy 

Biura 

LGD 

tj.pn.,wt., 

czw.,pt. 

7:45-

15:45, 

śr.10:00-

18:00  (ul. 

Browarki 

7, 32-840 

Zakli-

czyn) 

80 W ramach 

wynagro-

dzenia pra-

cowników. 

Zwiększenie 

ilości osób 

znających 

LGD, zakres 

jej działalności  

oraz składają-

cych wnioski o 

udzielenie po-

mocy 

- 80 osób, któ-

rym udzielono 

doradztwa 

(osobiście, te-

lefonicznie, 

mailowo) 

- Wzrost zain-

teresowania 

aplikowaniem 

o wsparcie  

 w ramach re-

alizacji LSR 

na lata 2014- 

2020 

- Liczba 

osób korzy-

stających z 

doradztwa  

w siedzibie 

Biura LGD 

– Rejestr 

doradztwa 

Kontakt: przez ko-

munikator fun-

page’u  

na portalu społecz-

nościowym,; po-

przez funkcje chatu  

„ online”  

na stronie interneto-

wej; poprzez roz-

mowę telefoniczną; 

przez koresponden-

cję e- mail. 

Korespondencja z 

potencjalnymi bene-

ficjentami poprzez  

e- mail, chat  

„ online”  

na stronie, komuni-

kator na funpage’u 

oraz rozmowę tele-

foniczną 

Obszar działal-

ności LGD  

( Gminy: Ple-

śna, Zakliczyn, 

Ciężkowice, 

Wojnicz) 

Potencjalni 

wnioskodawcy, 

społeczność lo-

kalna, wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie Od 1 

stycznia 

2017 do 

30 grudnia 

2017 r. w 

godzinach 

pracy 

Biura 

LGD 

tj.pn.,wt., 

czw.,pt. 

7:45-

15:45, 

śr.10:00-

18:00  (ul. 

Browarki 

300 W ramach 

wynagro-

dzenia pra-

cowników. 

Zwiększenie 

ilości osób 

znających 

LGD, zakres 

jej działalności  

oraz składają-

cych wnioski o 

udzielenie po-

mocy. 

- 300 odbior-

ców 

- Wzrost zain-

teresowania 

aplikowaniem 

o wsparcie  

 w ramach re-

alizacji LSR 

na lata 2014- 

2020. 

- Liczba 

wyświetleń 

artykułów  

na stronach 

interneto-

wych, 

- Liczba 

osób komu-

nikujących 

się z LGD  

za pomocą 

chatu, e- 

mail, komu-

nikatora na 

funpage’u, 

rozmowę te-

lefoniczną ( 

przyjmuje 



7, 32-840 

Zakliczyn 

się około 

300 osób w 

ciągu roku) 

Prezentacja infor-

macji dotyczących 

działalności LGD 

podczas wydarzeń 

na obszarze LGD ( 

Święto Fasoli  w Za-

kliczynie – wrzesień; 

Święto Owoców 

miękkich i produk-

tów pszczelich w 

Pleśnej  – lipiec, 

Święto Wikliny w 

Isep – sierpień; Po-

górzański Jarmark 

Artystów i Ręko-

dzielników w Cięż-

kowicach  – lipiec. 

Prezentacja infor-

macji na temat dzia-

łalności LGD pod-

czas wydarzeń na 

obszarze LGD. 

Obszar działal-

ności LGD  

( Gminy: Ple-

śna, Zakliczyn, 

Ciężkowice, 

Wojnicz) 

Potencjalni 

wnioskodawcy, 

społeczność lo-

kalna, wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie - 16,  23 

lipiec 

2017 

- 20 sier-

pień 2017 

- 3 wrze-

sień 2017 

 

 

 Sza-

cuje się 

że ok.  

1000 

osób 

500 zł Zwiększenie 

ilości osób 

znających 

LGD, zakres 

jej działalności  

oraz składają-

cych wnioski o 

udzielenie po-

mocy. 

- liczba osób 

odwiedzają-

cych stoisko 

w trakcie 4 

wydarzeń, 

szacuje się ok. 

1000 osób 

- Wzrost zain-

teresowania 

aplikowaniem 

o wsparcie  

 w ramach re-

alizacji LSR 

na lata 2014- 

2020. 

- Zdjęcia z 

wydarzenia 

prezentują-

cego LGD 

- oświadcze-

nie organi-

zatora 

Opracowanie  

i wysłanie New-

slettera LGD 

Opracowanie  

i wysłanie New-

slettera LGD 

Obszar działal-

ności LGD  

( Gminy: Ple-

śna, Zakliczyn, 

Ciężkowice, 

Wojnicz) 

Potencjalni 

wnioskodawcy, 

społeczność lo-

kalna, wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie Od 1 

stycznia 

2017 r. do 

30 grudnia 

2017 r. 

100 W ramach 

wynagro-

dzenia pra-

cowników. 

Zwiększenie 

ilości osób 

znających 

LGD, zakres 

jej działalności  

oraz składają-

cych wnioski o 

udzielenie po-

mocy. 

- 100 wyda-

nych Newsle-

terów 

- Wzrost zain-

teresowania 

aplikowaniem 

o wsparcie  

 w ramach re-

alizacji LSR 

na lata 2014- 

2020. 

- Liczba od-

biorców 

Newslettera  

(szacuje się 

że ok. 100 

osób w 

ciągu roku). 



Przekazanie infor-

macji  

do głównych  

i regionalnych 

Punktów Informa-

cyjnych Funduszy 

Europejskich. 

Informacje na temat 

głównych założeń 

LSR oraz zasad oce-

niania  

i wyboru operacji 

przez LGD za-

mieszczane w Punk-

tach Informacyj-

nych Funduszy Eu-

ropejskich. 

Obszar działal-

ności LGD  

( Gminy: Ple-

śna, Zakliczyn, 

Ciężkowice, 

Wojnicz) 

Potencjalni 

wnioskodawcy, 

społeczność lo-

kalna, wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie 1 luty 

2017 r. 

1000 W ramach 

wynagro-

dzenia pra-

cowników. 

Zwiększenie 

ilości osób 

znających 

LGD, zakres 

jej działalności  

oraz składają-

cych wnioski o 

udzielenie po-

mocy. 

- 1 przekazany 

komunikat , 

(szacuje się 

ok. 1000 od-

biorców) 

-Wzrost zain-

teresowania 

aplikowaniem 

o wsparcie  

 w ramach re-

alizacji LSR 

na lata 2014- 

2020. 

Liczba wy-

świetleń ar-

tykułów  

(przyjmuje 

się około 

1000 osób 

w ciągu 

roku) 

Spotkanie podczas 

Sesji Rady w każdej 

gminie. 

Organizacja spotkań 

pracowników LGD 

z potencjalnymi be-

neficjentami pod-

czas Sesji Rady 

Gminy w Gminach: 

Ciężkowice, Pleśna, 

Wojnicz, Zakliczyn 

Obszar działal-

ności LGD  

(Gminy: Pleśna, 

Zakliczyn, Cięż-

kowice, Woj-

nicz) 

Potencjalni 

wnioskodawcy, 

społeczność lo-

kalna, wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie Wojnicz 

06.03.201

7 r.; godz. 

15:00 

Zakliczyn 

15.03.201

7 r.; godz. 

12:00 

Ciężko-

wice 

30.03.201

7 r., 

godz.9:00 

Pleśna 

31.03.201

7 r.; godz. 

9:00 

 

80 W ramach 

wynagro-

dzenia pra-

cowników. 

Zwiększenie 

ilości osób 

znających 

LGD, zakres 

jej działalności  

oraz składają-

cych wnioski o 

udzielenie po-

mocy. 

- 80 uczestni-

ków 

- Wzrost zain-

teresowania 

aplikowaniem 

o wsparcie  

 w ramach re-

alizacji LSR 

na lata 2014- 

2020 

- Liczba 

osób uczest-

niczących w 

Sesji, zain-

teresowa-

nych dzia-

łalnością 

LGD  udo-

kumento-

wana listą 

obecności, 

- Kilka 

zdjęć ze 

spotkania 

podczas Se-

sji 



Ankieta elektro-

niczna rozsyłana na 

adresy e- mail wnio-

skodawców. 

Rozesłanie ankiet 

elektronicznych do 

beneficjentów, któ-

rzy złożą w danym 

roku wnioski 

Obszar działal-

ności LGD  

( Gminy: Ple-

śna, Zakliczyn, 

Ciężkowice, 

Wojnicz) 

Wnioskodawcy Nie Od 1 

stycznia 

2017 r. do 

30 grudnia 

2017 r. 

20 W ramach 

wynagro-

dzenia pra-

cowników. 

Zbadanie opi-

nii na temat 

działalności 

LGD wśród 

beneficjentów. 

- 1 wzór an-

kiety 

- 20 wypełnio-

nych ankiet 

zwrotnych 

- Polepszenie 

sposobów ko-

munikacji 

między bene-

ficjentami, a 

pracownikami 

Biura LGD. 

- Opraco-

wany wzór 

ankiety  

Dystrybucja mate-

riałów informacyj-

nych opracowanych 

przez Biuro LGD 

Przygotowanie i ro-

zesłanie druków 

bezadresowych na 

temat działalności 

LGD. 

Obszar działal-

ności LGD  

( Gminy: Ple-

śna, Zakliczyn, 

Ciężkowice, 

Wojnicz) 

Potencjalni 

wnioskodawcy, 

społeczność lo-

kalna, wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie Od 1 

stycznia 

2017 r. do 

30 grudnia 

2017 r. 

4000 W ramach 

funkcjono-

wania LGD 

Zwiększenie 

ilości osób 

znających 

LGD, zakres 

jej działalności  

oraz składają-

cych wnioski o 

udzielenie po-

mocy. 

- 4000 druków 

bezadreso-

wych, 

- Wzrost zain-

teresowania 

aplikowaniem 

o wsparcie,  

 w ramach re-

alizacji LSR 

na lata 2014- 

2020. 

 

 

 

- Materiał 

opracowany 

przez pra-

cowników 

Biura. 

Dyżur pracownika 

LGD w poszczegól-

Zorganizowanie dy-

żuru w każdej z 

Gmin obejmującej 

obszar działania 

Obszar działal-

ności LGD  

( Gminy: Ple-

śna, Zakliczyn, 

Potencjalni 

wnioskodawcy, 

społeczność lo-

kalna, wszystkie 

Nie - 20 luty 

2017 r. w 

godz. 

10:00 – 

13:00 

20 W ramach 

wynagro-

dzenia pra-

cowników 

Zwiększenie 

ilości osób 

znających 

LGD, zakres 

jej działalności  

- 4 dyżury 

- 20 uczestni-

ków 

- Lista obec-

ności ze 



nych gminach w wy-

znaczonych termi-

nach 

LGD (Gmina: Cięż-

kowice, Pleśna, 

Wojnicz, Zakliczyn) 

Ciężkowice, 

Wojnicz 

grupy defawo-

ryzowane 

Gmina 

Zakliczyn 

(siedziba 

Biura 

LGD w 

Zakliczy-

nie) 

- 21 luty 

2017 r. w 

godz. 

10:00 – 

13:00 

Gmina 

Wojnicz 

(Urząd 

Gminy w 

Wojniczu 

– sala na-

rad) 

- 22 luty 

2017 r. w 

godz. 

10:00 – 

13:00 

Gmina 

Ciężko-

wice (Mu-

zeum 

Przyrodni-

cze im. 

Krystyny i 

Włodzi-

mierza 

Tomków 

oraz składają-

cych wnioski o 

udzielenie po-

mocy. 

- Wzrost zain-

teresowania 

aplikowaniem 

o wsparcie,  w 

ramach reali-

zacji LSR na 

lata 2014- 

2020. 

 

 

zorganizo-

wanego dy-

żuru 



w Ciężko-

wicach) 

- 22 luty 

2017 r. w 

godz. 

15:00 – 

18:00 

Gmina 

Pleśna 

(Centrum 

Kultury, 

Sportu i 

Promocji 

Gminy 

Pleśna) 

Ankiety oceniające 

poziom zadowolenia 

z działań informa-

cyjnych i dorad-

czych 

Rozesłanie ankiet 

elektronicznych do 

osób z bazy kontak-

tów LGD w celu 

ocenienia poziomu 

zadowolenia z dzia-

łań informacyjnych 

i doradczych LGD 

Obszar działal-

ności LGD  

(Gminy: Pleśna, 

Zakliczyn, Cięż-

kowice, Woj-

nicz) 

Osoby z bazy 

kontaktów LGD 

Nie Od 1 

stycznia 

2017 r. do 

30 grudnia 

2017 r. 

15 W ramach 

wynagro-

dzenia pra-

cowników 

Opracowanie 

ankiety oce-

niającej po-

ziom zadowo-

lenia z działań 

informacyj-

nych i dorad-

czych w LGD 

wraz ze sfor-

mułowaniem 

wniosków. 

 

 

 

 

- 1 wzór an-

kiety 

- 15 wypełnio-

nych ankiet 

zwrotnych 

-polepszenie 

sposobów ko-

munikacji  

oraz poziomu 

działań dorad-

czych LGD 

- Opraco-

wany wzór 

ankiety 

- Liczba be-

neficjentów, 

którzy zło-

żyli wnioski 

do LGD 



Materiał informa-

cyjny na portalach 

internetowych obej-

mujących obszar 

LSR 

Przygotowanie i za-

mieszczenie mate-

riału informacyj-

nego na portalach 

internetowych obej-

mujący obszar 

gminy Ciężkowice, 

Pleśna, Wojnicz, 

Zakliczyn dotyczą-

cego naboru wnio-

sków, z uwzględnie-

niem wszelkich in-

formacji na temat 

sposobu i terminu 

składania wnio-

sków. 

Obszar działal-

ności LGD  

(Gminy: Pleśna, 

Zakliczyn, Cięż-

kowice, Woj-

nicz) 

Potencjalni 

wnioskodawcy, 

społeczność lo-

kalna, wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie Od 1 

stycznia 

2017 r. do 

30 grudnia 

2017 r. 

Szacuje 

się ok. 

200 

różnych 

 

W ramach 

funkcjono-

wania LGD 

Zwiększenie 

ilości osób 

znających 

LGD, zakres 

jej działalności  

oraz składają-

cych wnioski o 

udzielenie po-

mocy. 

- 5 portali in-

ternetowych 

- Wzrost zain-

teresowania 

aplikowaniem 

o wsparcie  

 w ramach re-

alizacji LSR 

na lata 2014- 

2020 

- Liczba 

wyświetleń 

artykułu 

na stronach 

interneto-

wych, 

- Opraco-

wany mate-

riał informa-

cyjny prze-

kazany do 

zamieszcze-

nia na porta-

lach interne-

towych ob-

szaru LGD 

Komunikaty w ogło-

szeniach parafial-

nych 

Przygotowanie oraz 

przekazanie Para-

fiom obszaru LGD 

komunikatu do 

ogłoszeń parafial-

nych dotyczącego 

organizowanego na-

boru wniosków 

LGD. Z uwzględ-

nieniem informacji 

na temat sposobu 

oraz terminu składa-

nia wniosków. 

Obszar działal-

ności LGD  

(Gminy: Pleśna, 

Zakliczyn, Cięż-

kowice, Woj-

nicz 

Potencjalni 

wnioskodawcy, 

społeczność lo-

kalna, wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie - 26 luty  

2017 r. 

- 5 marzec 

2017 r. 

3000 W ramach 

funkcjono-

wania LGD 

Zwiększenie 

ilości osób 

znających 

LGD, zakres 

jej działalności  

oraz składają-

cych wnioski o 

udzielenie po-

mocy. 

- 2 ogłoszenia 

parafialne, 

liczba poten-

cjalnych od-

biorców 3000 

- Wzrost zain-

teresowania 

aplikowaniem 

o wsparcie  

 w ramach re-

alizacji LSR 

na lata 2014- 

2020 

- Komunikat 

przekazany 

parafiom 

Materiał promo-

cyjny w prasie obej-

mującej obszar LSR 

Przygotowanie i za-

mieszczenie mate-

riału promocyjnego 

dotyczącego działal-

Obszar działal-

ności LGD  

(Gminy: Pleśna, 

Potencjalni 

wnioskodawcy, 

społeczność lo-

kalna, wszystkie 

Nie 22 luty 

2017 r. 

Szacuje 

się ok. 

1000 

W ramach 

funkcjono-

wania LGD 

Zwiększenie 

ilości osób 

znających 

LGD, zakres 

jej działalności  

- 1 ogłoszenie, 

szacowana 

- Materiał 

przekazany 

prasie 



 

 

 

ności LGD w pra-

sie: „Głosiciel”, 

„Merkuriusz Woj-

nicki”, „Ziemia 

Ciężkowicka”, „Po-

górze” 

Zakliczyn, Cięż-

kowice, Woj-

nicz) 

grupy defawo-

ryzowane 

oraz składają-

cych wnioski o 

udzielenie po-

mocy. 

liczba odbior-

ców ok. 1000 

osób 

- Wzrost zain-

teresowania 

aplikowaniem 

o wsparcie  

 w ramach re-

alizacji LSR 

na lata 2014- 

2020 

- Prasa lo-

kalna, w 

której za-

mieszczono 

materiały 

promocyjne 

LGD 


