
 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022 (VII aktualizacja) 

 

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała 
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Spotkanie informacyjne 

otwarte w każdej gminie 

LGD 

Organizacja spo-

tkań informacyj-

nych w każdej 

gminie LGD  

Obszar działalno-

ści LGD.   

Gminy: Ciężko-

wice, Pleśna, 

Wojnicz, Zakli-

czyn 

Potencjalni 

wniosko-

dawcy 

(gmina: Cięż-

kowice, Ple-

śna, Wojnicz, 

Zakliczyn) 

Nie 8 września 2022  r., 

w godz.  9:00 -

11:00 Gmina Woj-

nicz (Dom Grodzki) 

8 września 2022  r., 

w godz.  13:00 - 

15:00 Gmina Zakli-

czyna (Siedziba 

Biura LGD Duna-

jec-Biała) 

9 września 2022  r.  

w godz.  9:00 – 

11:00 Gmina Cięż-

kowice (Muzeum 

Przyrodnicze im. 

Krystyna i Włodzi-

mierza Tomków w 

Ciężkowicach) 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzrost zaintere-

sowania miesz-

kańców działa-

niami LGD, 

przejawiający 

się konkretyzo-

waniem pomy-

słów na projekty 

 

 

 

 

 

 

- 4 spotkania, 

- 12 uczestników 

spotkań 

- wzrost zaintere-

sowania apliko-

waniem o wspar-

cie, w ramach rea-

lizacji LSR na lata 

2014-2020 

 

 

 

 

 

- Listy obecności 

ze spotkań, 

- Kilka zdjęć ze 

spotkań 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 września  2022 r. 

w godz. 13:00 – 

15:00 Gmina Pleśna  

(Ośrodek Sportowo-

Rekreacyjny Relaks  

w Łowczówku) 

  

 

 

 

Szkolenia dla potencjal-

nych beneficjentów  

Zorganizowanie i 

przeprowadzenie 

szkolenia na temat 

prawidłowego 

przygotowania, 

realizacji i rozli-

czania wniosków 

o przyznanie po-

mocy. 

Gmina Zakliczyn Potencjalni 

wniosko-

dawcy, spo-

łeczność lo-

kalna, wszyst-

kie grupy de-

faworyzowane 

Nie 14 marca 2022  r., 

w godz. 12:00 - 

15:00 Gmina Pleśna 

(Centrum Produktu 

lokalnego w Rzu-

chowej) 

12 W ramach 

wynagrodze-

nia pracowni-

ków 

 

Pozytywna 

ocena szkole-

nia wśród jego 

uczestników i 

zadeklarowanie 

przez nich in-

tencji uczestni-

czenia w kon-

kursach 

- 1 szkolenie 

- 12 uczestników 

szkolenia 

-  wzrost liczby 

poprawnie uzu-

pełnionych zreali-

zowanych wnio-

sków w ramach 

LSR na lata 2014-

2020 

- Lista obecności 

ze szkolenia, 

- Kilka zdjęć ze 

szkolenia 

Spotkania informacyjne 

(konsultacyjne) dla bene-

ficjentów 

Zorganizowanie i 

przeprowadzenie 

spotkania konsul-

tacyjnego na te-

mat prawidło-

wego przygoto-

wania, realizacji i 

rozliczania wnio-

sków o przyzna-

nie pomocy. 

Obszar działalno-

ści LGD.  Gminy: 

Ciężkowice, Ple-

śna, Wojnicz, Za-

kliczyn 

Potencjalni 

wniosko-

dawcy, spo-

łeczność lo-

kalna, wszyst-

kie grupy de-

faworyzowane 

Nie 28 marca  2022  r., 

w godz.  9:00 -

11:00 Gmina Woj-

nicz  

(Dom Grodzki) 

 

28 marca 2022  r., 

w godz.  13:00 - 

15:00 Gmina Zakli-

czyna (Siedziba 

Biura LGD Duna-

jec-Biała) 

 

29 marca 2022  r. , 

w godz.  9:00 – 

11:00 Gmina Cięż-

kowice (Muzeum 

Przyrodnicze im. 

Krystyna i 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach 

wynagrodze-

nia pracowni-

ków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozytywna 

ocena spotkania 

wśród jego 

uczestników i 

zadeklarowanie 

przez nich in-

tencji uczestni-

czenia w kon-

kursach 

- 4 spotkania, 

- 20 uczestników, 

- wzrost liczby 

poprawnie uzu-

pełnionych zreali-

zowanych wnio-

sków w ramach 

LSR na lata 2014-

2020 

 

 

 

 

 

 

- Listy obecności 

ze spotkania, 

- Kilka zdjęć ze 

spotkania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Włodzimierza Tom-

ków w Ciężkowi-

cach) 

 

29 marca  2022 r. 

w godz. 13:00 – 

15:00 Gmina Pleśna  

(Ośrodek Sportowo-

Rekreacyjny Relaks  

w Łowczówku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczenie informacji 

na temat głównych zało-

żeń LSR oraz zasad oce-

niania i wyboru operacji 

przez LGD  

na: tablicach informacyj-

nych w siedzibach Urzę-

dów Gmin, w sołectwach 

obszaru LGD, siedzibie 

Biura LGD; stronie inter-

netowej LGD, stronach 

internetowych Urzędów 

Gmin z linkiem do www 

LGD, profilu LGD na 

portalu społecznościo-

wym. 

Informacje na ta-

blicach ogłoszeń 

w siedzibach 

Urzędów Gmin, w 

sołectwach ob-

szaru LGD, w sie-

dzibie Biura 

LGD, na stronie 

internetowej 

LGD, stronach in-

ternetowych 

Urzędów Gmin z 

linkiem do www 

LGD, profilu 

LGD na portalu 

społecznościo-

wym 

Obszar działalno-

ści LGD  

( Gminy: Pleśna, 

Zakliczyn, Cięż-

kowice, Wojnicz) 

Potencjalni 

wniosko-

dawcy, 

społeczność 

lokalna, 

wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie Od 1 stycznia 2022 

r. do 31 grudnia 

2022 r. 

50 W ramach 

wynagrodze-

nia pracowni-

ków 

Zwiększenie 

ilości osób zna-

jących LGD, za-

kres jej działal-

ności  oraz skła-

dających wnio-

ski o udzielenie 

pomocy. 

- 1 komunikat  na 

stronach www, 

- 1 komunikat na 

tablicach inf. 

- 1  komunikat  w 

sołectwach 

- Wzrost zaintere-

sowania apliko-

waniem o wspar-

cie  w ramach rea-

lizacji LSR na lata 

2014- 2020 

- Informacja prze-

kazana przez 

LGD do zamiesz-

czenia 

- Liczba wyświe-

tleń artykułów  

na stronach inter-

netowych 

Informacja i doradztwo w 

siedzibie LGD na temat 

głównych założeń LSR 

oraz zasad oceniania i wy-

boru operacji przez LGD 

Informacje i do-

radztwo  udzie-

lane w siedzibie 

Biura LGD 

Gmina Zakliczyn, 

siedziba Biura 

LGD 

 Potencjalni 

wniosko-

dawcy, 

społeczność 

lokalna, 

wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie Od 1 stycznia 2022 

r. do 31 grudnia 

2022 r. 

pn., wt., czw., pt. 

8:00-15:00, 

śr.10:00-17:00   

(ul. Browarki 7,  

32-840 Zakliczyn) 

30 W ramach 

wynagrodze-

nia pracowni-

ków. 

Zwiększenie 

ilości osób zna-

jących LGD, za-

kres jej działal-

ności  oraz skła-

dających wnio-

ski o udzielenie 

pomocy 

- 30 osób, którym 

udzielono doradz-

twa osobistego 

- Wzrost zaintere-

sowania apliko-

waniem o wspar-

cie w ramach rea-

lizacji LSR na lata 

2014- 2020 

- Liczba osób ko-

rzystających z do-

radztwa  

w siedzibie Biura 

LGD 

– Rejestr doradz-

twa 

- Karty doradztwa 



Kontakt: przez komuni-

kator funpage’u 

na portalu społecznościo-

wym,; poprzez funkcje 

chatu  

„ online”  

na stronie internetowej; 

poprzez rozmowę telefo-

niczną; przez korespon-

dencję e- mail. 

Korespondencja z 

potencjalnymi be-

neficjentami po-

przez  

e- mail, chat  

„ online”  

na stronie, komu-

nikator na fun-

page’uoraz roz-

mowę telefo-

niczną 

Obszar działalno-

ści LGD  

( Gminy: Pleśna, 

Zakliczyn, Cięż-

kowice, Wojnicz) 

Potencjalni 

wniosko-

dawcy, 

społeczność 

lokalna, 

wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie Od 1 stycznia 2022 

r. do 31 grudnia 

2022 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 

Zakliczyn 

50 W ramach 

wynagrodze-

nia pracowni-

ków. 

Zwiększenie 

ilości osób zna-

jących LGD, za-

kres jej działal-

ności  oraz skła-

dających wnio-

ski o udzielenie 

pomocy. 

- 50 odbiorców 

- Wzrost zaintere-

sowania apliko-

waniem o wspar-

cie w ramach rea-

lizacji LSR na lata 

2014- 2020. 

- Liczba wyświe-

tleń artykułów  

na stronach inter-

netowych, 

- Liczba osób ko-

munikujących się 

z LGD  

za pomocą chatu, 

e- mail, komuni-

katora na fun-

page’u, rozmowę 

telefoniczną 

(przyjmuje się 

około 50 osób w 

ciągu roku) 

Prezentacja informacji 

dotyczących działalności 

LGD podczas wydarzeń 

na obszarze LGD  

Prezentacja infor-

macji na temat 

działalności LGD 

podczas wydarzeń 

na obszarze LGD. 

Obszar działalno-

ści LGD  

( Gminy: Pleśna, 

Zakliczyn, Cięż-

kowice, Wojnicz) 

Potencjalni 

wniosko-

dawcy, 

społeczność 

lokalna, 

wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie - 17  lipca  2022 r. 

Święto owoców i 

miękkich produk-

tów pszczelich w 

Pleśnej 

 

- 3 lipca 2022 r. Po-

górzański Jarmark 

Artystów i Ręko-

dzielników w Cięż-

kowicach 

 

- 31 lipca 2022 r. 

Dni Wojnicza 

 

- 28 sierpnia  2022 

r. Festiwal „CO 

NAM W SERCU 

GRA” 

Sza-

cuje 

się że 

ok.  

1000 

osób 

W ramach 

wynagrodze-

nia pracowni-

ków. 

Zwiększenie 

ilości osób zna-

jących LGD, za-

kres jej działal-

ności  oraz skła-

dających wnio-

ski o udzielenie 

pomocy. 

- liczba osób od-

wiedzających sto-

isko w trakcie 4 

wydarzeń, szacuje 

się ok. 1000 osób 

- Wzrost zaintere-

sowania apliko-

waniem o wspar-

cie w ramach rea-

lizacji LSR na lata 

2014- 2020. 

- Zdjęcia z wyda-

rzenia prezentują-

cego LGD 

 



Opracowanie  

i wysłanie Newslettera 

LGD 

Opracowanie  

i wysłanie New-

slettera LGD 

Obszar działalno-

ści LGD  

( Gminy: Pleśna, 

Zakliczyn, Cięż-

kowice, Wojnicz) 

Potencjalni 

wniosko-

dawcy, 

społeczność 

lokalna, 

wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie Od 1 stycznia 2022 

r. do 31 grudnia 

2022 r. 

20 W ramach 

wynagrodze-

nia pracowni-

ków. 

Zwiększenie 

ilości osób zna-

jących LGD, za-

kres jej działal-

ności  oraz skła-

dających wnio-

ski o udzielenie 

pomocy. 

- 3 wydane New-

sletery 

- Wzrost zaintere-

sowania apliko-

waniem o wspar-

cie w ramach rea-

lizacji LSR na lata 

2014- 2020. 

- Liczba odbior-

ców Newslettera 

(szacuje się że ok. 

20 osób w ciągu 

roku). 

Przekazanie informacji  

do głównych  

i regionalnych Punktów 

Informacyjnych Fundu-

szy Europejskich. 

Informacje na te-

mat głównych za-

łożeń LSR oraz 

zasad oceniania  

i wyboru operacji 

przez LGD za-

mieszczane w 

Punktach Infor-

macyjnych Fun-

duszy Europej-

skich. 

Obszar działalno-

ści LGD  

( Gminy: Pleśna, 

Zakliczyn, Cięż-

kowice, Wojnicz) 

Potencjalni 

wniosko-

dawcy, 

społeczność 

lokalna, 

wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie Od 1 stycznia 2022 

r. do 31 grudnia 

2022 r. 

50 W ramach 

wynagrodze-

nia pracowni-

ków. 

Zwiększenie 

ilości osób zna-

jących LGD, za-

kres jej działal-

ności  oraz skła-

dających wnio-

ski o udzielenie 

pomocy. 

- Przekazanie ma-

teriałów informa-

cyjnych/promo-

cyjnych , (szacuje 

się ok. 50) 

-Wzrost zaintere-

sowania apliko-

waniem o wspar-

cie w ramach rea-

lizacji LSR na lata 

2014- 2020. 

Liczba  przekaza-

nych  materiałów 

informacyj-

nych/promocyj-

nych , (szacuje się 

ok. 50) 

Spotkanie podczas Sesji 

Rady w każdej gminie. 
Organizacja spo-

tkań pracowników 

LGD z potencjal-

nymi beneficjen-

tami podczas Sesji 

Rady Gminy w 

Gminach: Ciężko-

wice, Pleśna, 

Wojnicz, Zakli-

czyn 

Obszar działalno-

ści LGD  

(Gminy: Pleśna, 

Zakliczyn, Cięż-

kowice, Wojnicz) 

Potencjalni 

wniosko-

dawcy, 

społeczność 

lokalna, 

wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie Gmina Wojnicz :  

30 listopada 2022 r. 

godz. 9:00 

Gmina Ciężko-

wice: 30  listopada 

2022 r. godz. 9:00 

Gmina Zakliczyn: 

25  listopada 2022  

r. godz. 14:00 

Gmina Pleśna:  

25 listopada 2022  r. 

godz. 9:00 

 

80 W ramach 

wynagrodze-

nia pracowni-

ków. 

Zwiększenie 

ilości osób zna-

jących LGD, za-

kres jej działal-

ności  oraz skła-

dających wnio-

ski o udzielenie 

pomocy. 

- 4 spotkania  

- 80  uczestników 

- Wzrost zaintere-

sowania apliko-

waniem o wspar-

cie w ramach rea-

lizacji LSR na lata 

2014- 2020 

- Liczba osób 

uczestniczących 

w Sesji, zaintere-

sowanych działal-

nością LGD udo-

kumentowana li-

stą obecności, 

 



Ankieta elektroniczna 

rozsyłana na adresy e- 

mail wnioskodawców. 

Rozesłanie ankiet 

elektronicznych 

do beneficjentów, 

którzy złożą w da-

nym roku wnioski 

Obszar działalno-

ści LGD  

( Gminy: Pleśna, 

Zakliczyn, Cięż-

kowice, Wojnicz) 

Wniosko-

dawcy 

Nie 09 grudnia 2022 r. 13 W ramach 

wynagrodze-

nia pracowni-

ków. 

Zbadanie opinii 

na temat działal-

ności LGD 

wśród benefi-

cjentów. 

- 1 wzór ankiety 

- 13 wypełnio-

nych ankiet 

zwrotnych 

- Polepszenie spo-

sobów komunika-

cji między benefi-

cjentami, a pra-

cownikami Biura 

LGD. 

- Opracowany 

wzór ankiety  

Dyżur pracownika LGD 

w poszczególnych gmi-

nach w wyznaczonych 

terminach 

Zorganizowanie 

dyżuru w każdej z 

Gmin obejmującej 

obszar działania 

LGD (Gmina: 

Ciężkowice, Ple-

śna, Wojnicz, Za-

kliczyn) 

Obszar działalno-

ści LGD  

( Gminy: Pleśna, 

Zakliczyn, Cięż-

kowice, Wojnicz 

Potencjalni 

wniosko-

dawcy, 

społeczność 

lokalna, 

wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie 12 września 2022 r.  

w godz. 9:00 – 

11:00 

 Gmina Ciężkowice 

(Muzeum Przyrod-

nicze im. Krystyny i 

Włodzimierza Tom-

ków w Ciężkowi-

cach) 

 

12 września 2022 r. 

w godz. 13:00 – 

15:00 Gmina Woj-

nicz (Dom Grodzki) 

 

13 września 2022 r. 

w godz. 10:00 – 

12:00 Gmina Zakli-

czyn (siedziba Biura 

LGD w Zakliczy-

nie) 

 

13 września 2022 r. 

w godz. 13:00 – 

15:00 Gmina Pleśna 

(Ośrodek Sportowo-

12 W ramach 

wynagrodze-

nia pracowni-

ków 

Zwiększenie 

ilości osób zna-

jących LGD, za-

kres jej działal-

ności  oraz skła-

dających wnio-

ski o udzielenie 

pomocy. 

- 4 dyżury 

- 12 uczestników 

- Wzrost zaintere-

sowania apliko-

waniem o wspar-

cie,  w ramach re-

alizacji LSR na 

lata 2014- 2020. 

 

 

- Lista obecności 

ze zorganizowa-

nego dyżuru 



Rekreacyjny Relaks  

w Łowczówku) 

Ankiety oceniające po-

ziom zadowolenia z dzia-

łań informacyjnych i do-

radczych 

Rozesłanie ankiet 

elektronicznych 

do osób z bazy 

kontaktów LGD 

w celu ocenienia 

poziomu zadowo-

lenia z działań in-

formacyjnych i 

doradczych LGD 

Obszar działalno-

ści LGD  

(Gminy: Pleśna, 

Zakliczyn, Cięż-

kowice, Wojnicz) 

Osoby z bazy 

kontaktów 

LGD 

Nie Od 1 stycznia 2022 

r. do 31 grudnia 

2022 r. 

30 W ramach 

wynagrodze-

nia pracowni-

ków 

Opracowanie 

ankiety ocenia-

jącej poziom za-

dowolenia z 

działań informa-

cyjnych i dorad-

czych w LGD 

wraz ze sformu-

łowaniem wnio-

sków. 

- 1 wzór ankiety 

- 30 wypełnio-

nych ankiet 

zwrotnych 

-polepszenie spo-

sobów komunika-

cji  oraz poziomu 

działań dorad-

czych LGD 

- Opracowany 

wzór ankiety 

- Liczba benefi-

cjentów, którzy 

złożyli wnioski do 

LGD 

Komunikaty w ogłosze-

niach parafialnych 
Przygotowanie 

oraz przekazanie 

Parafiom obszaru 

LGD komunikatu 

do ogłoszeń para-

fialnych dotyczą-

cego organizowa-

nego naboru 

wniosków LGD. 

Z uwzględnie-

niem informacji 

na temat sposobu 

oraz terminu skła-

dania wniosków. 

Obszar działalno-

ści LGD  

(Gminy: Pleśna, 

Zakliczyn, Cięż-

kowice, Wojnicz 

Potencjalni 

wniosko-

dawcy, 

społeczność 

lokalna, 

wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie - 03  kwietnia 2022 

r. 

 

5000 W ramach 

wynagrodze-

nia pracowni-

ków 

Zwiększenie 

ilości osób zna-

jących LGD, za-

kres jej działal-

ności  oraz skła-

dających wnio-

ski o udzielenie 

pomocy. 

- 1 ogłoszenie pa-

rafialne, liczba 

potencjalnych od-

biorców 5000 

- Wzrost zaintere-

sowania apliko-

waniem o wspar-

cie w ramach rea-

lizacji LSR na lata 

2014- 2020 

- Komunikat prze-

kazany parafiom 

Spotkanie dla grup defa-

wotyzowanych określo-

nych w LSR 

Organizacja spo-

tkania informacyj-

nego w Biurze 

LGD Dunajec-

Biała 

Gmina Zakliczyn Grupy defa-

woryzowane: 

kobiety, osoby 

poniżej 35 

roku życia, 

bezrobotni 

Tak 31  maj  2022 r. w 

godz. 10:00-13:00 

w siedzibie Biura 

LGD Dunajec-Biała 

(ul. Browarki 7, 32-

840 Zakliczyn) 

4 W ramach 

wynagrodze-

nia pracowni-

ków 

Pozytywna 

ocena spotkania 

wśród jego 

uczestników i 

zadeklarowania 

przez nich in-

tencji uczestni-

czenia w kon-

kursach 

- 1 spotkanie, 

- 4 uczestników 

spotkania, 

- wzrost zaintere-

sowania apliko-

waniem o wspar-

cie w ramach LSR 

na lata 2014-2020 

- Lista obecności 

ze spotkania, 

- Kilka zdjęć ze 

spotkania 



Warsztat  refleksyjny Przygotowanie i 

przeprowadzenie 

warsztatu reflek-

syjnego na temat  
realizacji LSR i 

działalności LGD 

Dunajec-Biała 

Obszar działalno-

ści LGD  

(Gminy: Pleśna, 

Zakliczyn, Cięż-

kowice, Wojnicz) 

Społeczność 

lokalna, 

wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie 15  luty  2022 r. 

godz. 10:00 

Gmina Wojnicz 

(Dom Grodzki) 

25 W ramach 

funkcjonowa-

nia LGD 

Zwiększenie 

ilości osób zna-

jących LGD, za-

kres jej działal-

ności  oraz skła-

dających wnio-

ski o udzielenie 

pomocy 

- 1 warsztat, 

- 25 uczestników 

- wnioski z reali-

zacji LSR oraz 

działalności LGD 

Dunajec-Biała  

- rekomendacje 

- wzrost zaintere-

sowania apliko-

waniem o wspar-

cie w ramach LSR 

na lata 2014-2020 

- Lista obecności  

- Kilka zdjęć  

Materiał promocyjny w 

prasie obejmującej ob-

szar LSR 

Przygotowanie i 

zamieszczenie 

materiału promo-

cyjnego dotyczą-

cego działalności 

LGD w prasie: 

„Głosiciel”, „Mer-

kuriusz Woj-

nicki”, „Ziemia 

Ciężkowicka”, 

„Pogórze” 

Obszar działalno-

ści LGD  

(Gminy: Pleśna, 

Zakliczyn, Cięż-

kowice, Wojnicz) 

Potencjalni 

wniosko-

dawcy, 

społeczność 

lokalna, 

wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie Od 1 stycznia 2022 

r. do 31 grudnia 

2022  r. 

Sza-

cuje 

się ok. 

1000 

550 Euro Zwiększenie 

ilości osób zna-

jących LGD, za-

kres jej działal-

ności  oraz skła-

dających wnio-

ski o udzielenie 

pomocy. 

- 1 ogłoszenie, 

szacowana liczba 

odbiorców ok. 

1000 osób 

- wzrost zaintere-

sowania apliko-

waniem o wspar-

cie w ramach rea-

lizacji LSR na lata 

2014- 2020 

- Materiał przeka-

zany prasie 

- Prasa lokalna,  

w której zamiesz-

czono materiały 

promocyjne LGD 



Ankieta ewaluacyjna 

planu komunikacji i jej 

opracowanie wraz ze sfor-

mułowaniem wniosków 

Opracowanie an-

kiety ewaluacyj-

nej, służącej do 

oceny poprawno-

ści działalności 

prowadzonej 

przez Stowarzy-

szenie, określa-

jąca skuteczność 

realizowanych za-

dań  

w odniesieniu do 

założeń LSR po-

przez: przeprowa-

dzenie badań an-

kietowych. 

Obszar działalno-

ści LGD  

( Gminy: Pleśna, 

Zakliczyn, Cięż-

kowice, Wojnicz) 

Potencjalni 

wniosko-

dawcy, 

społeczność 

lokalna, 

wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie 30 grudnia 2022  r. 25 W ramach 

wynagrodze-

nia pracowni-

ków 

Opracowanie 

ankiety ewalua-

cyjnej planu ko-

munikacji wraz 

ze sformułowa-

niem wniosków. 

- 1 wzór ankiety 

- 25 wypełnio-

nych ankiet 

zwrotnych  

- Opracowany 

wzór ankiety ewa-

luacyjnej wraz z 

planem komuni-

kacji 

Materiał informacyjny na 

portalach internetowych 

obejmujących obszar 

LSR 

Przygotowanie i 

zamieszczenie 

materiału infor-

macyjnego na 

portalach interne-

towych obejmu-

jący obszar gminy 

Ciężkowice, Ple-

śna, Wojnicz, Za-

kliczyn dotyczą-

cego naboru 

wniosków, z 

uwzględnieniem 

wszelkich infor-

macji na temat 

sposobu i terminu 

składania wnio-

sków. 

 

Obszar działalno-

ści LGD  

(Gminy: Pleśna, 

Zakliczyn, Cięż-

kowice, Wojnicz) 

Potencjalni 

wniosko-

dawcy, 

społeczność 

lokalna, 

wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

Nie Od 1 stycznia 2022 

r. do 31 grudnia 

2022  r. 

Sza-

cuje 

się ok. 

200 

róż-

nych 

 

W ramach 

funkcjonowa-

nia LGD 

Zwiększenie 

ilości osób zna-

jących LGD, za-

kres jej działal-

ności  oraz skła-

dających wnio-

ski o udzielenie 

pomocy. 

- 5 portali interne-

towych 

- Wzrost zaintere-

sowania apliko-

waniem o wspar-

cie w ramach rea-

lizacji LSR na lata 

2014- 2020 

- Liczba wyświe-

tleń artykułu 

na stronach inter-

netowych, 

- Opracowany 

materiał informa-

cyjny przekazany 

do zamieszczenia 

na portalach inter-

netowych obszaru 

LGD 

Ulotka informacyjna dys-

trybuowana na obszarze 

LGD 

Przygotowanie i 

rozmieszczenie 

ulotek informa-

cyjnych na temat 

działalności LGD, 

Obszar działalno-

ści LGD  

(Gminy: Pleśna, 

Potencjalni 

wniosko-

dawcy, 

społeczność 

lokalna, 

Nie 14 marca 2022  r.  500 350 Euro Zwiększenie 

ilości osób zna-

jących LGD, za-

kres jej działal-

ności  oraz 

- 500  ulotek in-

formacyjnych 

- Wzrost zaintere-

sowania 

- Faktura  za opra-

cowanie meryto-

ryczne ulotek oraz 

druk 



 

 

realizowanych w 

ramach PROW 

2014-2020 pro-

jektów, naborów, 

itp. 

Zakliczyn, Cięż-

kowice, Wojnicz) 

wszystkie 

grupy defawo-

ryzowane 

składających 

wnioski o udzie-

lenie pomocy 

aplikowaniem o 

wsparcie w ra-

mach realizacji 

LSR na lata 2014-

2020 

- Umowa zawarta 

między LGD, a 

wykonawcą 


