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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO LSR SRLGD „MORZE I PARSĘTA” 

PLAN KOMUNIKACYJNY 

Termin  Nazwa działań 
komunikacyjnych 

Cel działania 
komunikacyjnego 

Adresat działań  
komunikacyjnych 

Forma działań komunikacyjnych Wskaźniki  

 
II połowa 2016 r. 
 
    
 

 
Informacja o  
rozpoczęciu 
wdrażania LSR, 
celach tej strategii i 
zasadach uzyskania 
wsparcia 

Poinformowanie 
lokalnej społeczności 
o realizacji LSR przez 
Stowarzyszenie, o 
zasadach ubiegania 
się o dofinansowanie 
ze środków PO RYBY 
2014 - 2020 i 
możliwym do 
dofinansowania 
zakresie projektów, w 
tym: 
Poinformowania 
grupy 
defaworyzowanej o 
możliwościach 
wsparcia 
oferowanych dla tej 
grupy. 
Poinformowanie 
społeczności rybaków 
prowadzących 
działalność na tym 
obszarze 

Mieszkańcy obszaru objętego 
LSR i firmy prowadzący 
działalność na tym obszarze 
 
Rybacy prowadzący 
działalność na obszarze 
objętym LSR 
 
Grupa defaworyzowaną 
(osoby zdefiniowane w LSR) 
 
 

 Udział w dożynkach 

gminnych 

 Opracowanie i 

kolportowanie materiałów 

informacyjnych wśród 

mieszkańców /ulotki 

informacyjne, baner, 

balony 
 zupa rybna podczas 

imprez organizowanych 

na terenie działania 

SRLGD 
 Informacja na stronie 

internetowej SRLGD 
 Informacje na stronach 

internetowych gmin 
 Tablice informacyjne 

Gmin 
 Tablice informacyjne 

SRLGD 
 Udzielanie 

informacji/porad w biurze 

SRLGD 
 
 

 

 uczestnictwo w 5 
imprezach- dożynki 
gminne 2016 

 rozdanych ok. 500 
ulotek informacyjnych 

 kontakt bezpośredni z 
ok. 500 osobami 
zainteresowanymi 
działaniami SRLGD 

 Informacje na 
stronach 
internetowych 6 gmin, 
1 starostwa 

 
 
 

 



 
Okres 
poprzedzający 
każdy nabór - od 
uzgodnienia terminu 
naboru do jego 
zakończenia 
 
 

Kampania 
informacyjna 
dotycząca 
konkretnego naboru 
wniosków 
 
 
Szkolenia z zakresu 
przygotowania WoD 
oraz WoP 
 
 
Szkolenia i 
konsultacje w 
gminach należących 
do SRLGD 
 

Poinformowanie 
potencjalnych 
wnioskodawców w 
ramach każdego 
naboru o możliwości 
ubiegania się o 
dofinansowanie, 
zasadach uzyskania 
dofinansowania, 
kryteriach 

Potencjalni wnioskodawcy 
danego naboru wniosków 
 
Grupa defaworyzowana – gdy 
zakres tematyczny naboru 
dotyczy operacji związanych z 
tworzeniem miejsc pracy lub 
zwiększeniem kompetencji 
zawodowych 
 
Rybacy - w przypadku gdy 
zakres tematyczny naboru 
dotyczy operacji, których mogą 
być beneficjentami. 

 
Strona internetowa 
Stowarzyszenia 

 
Tablica informacyjna 
Stowarzyszenia, lokalna prasa, 
 Lokalne portale internetowe 
 
Biuletyny informacyjne gmin i 
Powiatu Kołobrzeskiego 
 
Spotkania informacyjne, 
konsultacje  w siedzibie 
Stowarzyszenia i gminach 
objętych LSR. 
 
 
 
 

Co najmniej: 

 1 publikacja w prasie o 
zasięgu lokalnym, 

 2 publikacje w lokalnych 
serwisach internetowym/ 
RTV 

 Informacja w biuletynie co 
najmniej 1 gminy objętej LSR 

 Złożone wnioski w naborze 
na co najmniej 105% 
dostępnych środków. 

Okres 
funkcjonowania 
SRLGD 

Promocja SRLGD, 
Kampania 
informacyjna  
 
 

Poinformowanie 
lokalnej społeczności 
o celach LSR, 
zasadach 
uzyskiwania pomocy 
oraz działalności 
Stowarzyszenia 

Mieszkańcy obszaru objętego 
LSR 
Rybacy – w zakresie celów, i 
przedsięwzięć , których mogą 
być beneficjentami 
Grupa defaworyzowana – w 
zakresie celów i przedsięwzięć, 
których mogą być 
beneficjentami 

Organizacja i udział w imprezach, 
stoisko SRLGD – ulotki, materiały 
promocyjne, indywidualne 
rozmowy z potencjalnymi 
wnioskodawcami 
 
 

 

 

 Prowadzenie punktu 
informacyjnego (stoiska) w 
trakcie min. 3 imprez 

 Udzielenie informacji co 
najmniej 30 mieszkańcom 

3 – 4 rok realizacji 
LSR 
 

Kampania 
informacyjna: 
Półmetek wdrażania 
LSR – podsumowanie 
działalności 
Stowarzyszenia 

Ocena społecznego 
odbioru 
funkcjonowania 
Stowarzyszenia w 
związku z ewaluacją 
Stowarzyszenia i 
aktualizacją LSR 

Mieszkańcy obszaru objętego 
LSR 
Rybacy – w celu ustalenia czy 
podejmowane przez 
Stowarzyszenie działania 
realizują oczekiwania tej grupy 
 
Grupa defaworyzowana – w 
celu ustalenia, czy 
podejmowane przez 
Stowarzyszenie działania 

Ankieta na stronie internetowej 
Stowarzyszenia 
 
Konferencja dotycząca analizy 
wdrażania LSR:  

 w jej trakcie odbędzie się panel 
dyskusyjny dotyczący udziału 
rybaków w naborach oraz 

 panel dyskusyjny poświęcony 
udziałowi grupy defaworyzowanej w 
naborach wniosków. 

25 wypełnionych ankiet 
1 konferencja: 30 uczestników, 
w tym min. 10 rybaków i 10 
przedstawicieli grupy 
defaworyzowanej 



 
poprawiają ich sytuację na 
lokalnym rynku pracy 

II kwartał 2022 r. 
 

Kampania 
informacyjna: Koniec 
realizacji LSR… i co 
dalej? 

Podsumowanie 
realizacji LSR oraz 
próba określenia 
formuły działania 
Stowarzyszenia i jego 
celów po zakończeniu 
realizacji LSR 

Mieszkańcy obszaru objętego 
LSR 
Rybacy – w celu ustalenia ich 
potrzeb po zakończeniu 
realizacji LSR 
Grupa defaworyzowana – w 
celu ustalenia, ich sytuacji na 
lokalnym rynku pracy po 
zakończeniu LSR 

Ankieta na stronie internetowej 
Stowarzyszenia 
 
Konferencja na zakończenie 
realizacji LSR; w jej trakcie 
odbędzie się: 

 panel dyskusyjny dotyczący 
sytuacji sektora rybackiego na 
obszarze i oceny wpływu realizacji 
LSR na ten sektor rybaków w 
naborach oraz 

 panel dyskusyjny poświęcony 
sytuacji grupy defaworyzowanej. 
 

25 wypełnionych ankiet 
1 konferencja: 30 uczestników, 
w tym min. 10 rybaków i 10 
przedstawicieli grupy 
defaworyzowanej 

 


