
Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej 
ul. Ogrodowa 26 
77-310 Debrzno 
tel. 59 83 35 930 
e-mail biuro@lgdzc.pl 

 
 

   
 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CZŁUCHOWSKIEJ 

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACYJNEGO NA ROK 2017 

Lp. Działanie komunikacyjne: Termin 
Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Kwota (w zł) Uzasadnienie 
Nazwa Wartość Nazwa Wartość 

1. Kampania promująca możliwości otrzymania 
dofinansowania w ramach przyszłych 
naborów wniosków (Internet, spot 
promocyjno-reklamowy w formie dobrych 
praktyk) 

wrzesień – grudzień 
2017 r. 

Liczba kampanii 
promujących możliwości 
otrzymania 
dofinansowania w ramach 
przyszłych naborów 
wniosków  

2 Liczba osób, którym umożliwiono 
zapoznanie się z materiałem 
promocyjno-reklamowym 
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- licznik odwiedzin strony 
internetowej 

1000 3 000,00 zł Kwota obejmuje: 
1. wynagrodzenie 
specjalisty, który nagra 
materiał, podda go 
obróbce i montażowi 
oraz doda ścieżkę 
dźwiękową 

2. Kampania informacyjna o konkursach 
ogłaszanych przez LGD w kolejnych latach 
(Internet, mailling, kontakt bezpośredni z 
zainteresowanymi, kontakt telefoniczny 
poprzez rozmowę oraz przesyłanie krótkich 
wiadomości tekstowych - sms). 

styczeń – grudzień 
2017 r. 

Liczba kampanii 
informacyjnych o 
prowadzonych przyszłych 
naborach wniosków 

4 Liczba osób, którym umożliwiono 
zapoznanie się z informacją o 
możliwościach dofinansowania w 
przyszłych naborach wniosków w 
ramach wdrażania LSR  
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- licznik odwiedzin strony 
internetowej  

500 0,00 zł Nie dotyczy  

3. Warsztaty z rozliczania zawartych umów marzec – czerwiec 
2017 r. 

Liczba warsztatów z 
rozliczania zawartych 
umów  

3 Liczba uczestników warsztatów (w 
tym osoby z grup 
defaworyzowanych)  
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- listy obecności  

30 
 

1 080,00 zł Dotyczy zapewnienia 
bufetu kawowego 
podczas warsztatów 
(kawa, herbata, 
ciastka, dodatki) oraz 
zimnego bufetu w 
postaci kanapek.  
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Lp. Działanie komunikacyjne: Termin 
Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Kwota (w zł) Uzasadnienie 
Nazwa Wartość Nazwa Wartość 

4. Bezpośrednie doradztwo pełnione w biurze 
dotyczące możliwości otrzymania 
dofinansowania w ramach przyszłych 
naborów wniosków ogłaszanych przez LGD 
(osobiste, mailowe, telefoniczne) 

styczeń – grudzień 
2017 r. 

Liczba miejsc, w których 
pełnione będzie 
doradztwo  

1 Liczba podmiotów, którym 
udzielono indywidualnego 
doradztwa.  
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- kart doradztwa 

50 
 

0,00 zł Nie dotyczy 

5. Bezpośrednie doradztwo pełnione w biurze 
dla beneficjentów (w tym osób z grup 
defaworyzowanych)  z zakresu wypełniania 
wniosku o płatność (osobiste, mailowe, 
telefoniczne) 

marzec – grudzień 
2017 r. 

Liczba miejsc, w których 
pełnione będzie 
doradztwo  

1 Liczba podmiotów, którym 
udzielono indywidualnego 
doradztwa.  
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
- kart doradztwa 

30 0,00 zł Nie dotyczy 

6. Badanie jakości prowadzonych działań 
informacyjnych i funkcjonowania LGD 

styczeń – grudzień 
2017 r.  

Liczba przeprowadzonych 
badań dotyczących jakości 
prowadzonych działań 
komunikacyjnych  

1 Liczba uczestników badań jakości 
prowadzonych działań 
komunikacyjnych  
 
Wskaźnik rezultatu mierzony na 
podstawie: 
-  ankiet oceniających poziom 
zadowolenia z przeprowadzonego 
doradztwa, szkoleń, warsztatów 
- kart doradztwa oceniających 
punktowo stopień zadowolenia z 
doradztwa  

250 5 000,00 zł Dotyczy: 
- wynagrodzenia 
specjalisty  
opracowującego 
raport z badania 
jakości prowadzonych 
działań 
komunikacyjnych 

 
 
 
 
                …………………………………………………………………… 
                        podpis osoby/osób reprezentujących  


