
Lp

Nazwa 

zadania

Narzędzia 

komunikacji  

wraz z opisem

Miejsce 

realizacji 

[gmina] Grupa docelowa

Czy grupa 

docelowa 

jest grupą  

defaworyz

owaną 

[tak/nie] Termin realizacji 

Planowa

na liczba 

uczestnik

ów

Planowany 

budżet 

zadania

Zakładana 

efektywność 

zrealizowanego 

zadania

Zakładane do 

osiągnięcia 

wskaźniki realizacji 

zadania

Dokumenty 

potwierdzające 

realizację zadania

 Artykuły w prasie 

lokalnej
Obszar całego LGD.

Wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności 

przedsiębiorcy, NGOs i 

mieszkańcy obszaru

TAK   Artykuł do końca  czerwca 2022 _ 0,00

Zamieszczenie 1 

artykułu w 5 gazetkach 

lokalnych 

Wydruki ze stron 

internetowych, egzemplarze 

drukowane i/lub 

elektroniczne gazetek 

gminnych 

Artykuły na stronach 

internetowych i 

portalach 

społecznościowych

Obszar całego LGD.

Wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności 

przedsiębiorcy, NGOs i 

mieszkańcy obszaru

TAK  Artykuł do końca czerwca 2022 _ 0,00

Zamieszczenie  jednego 

artykułu na 6 różnych 

stronach 

ineternetowych

Wydruki ze stron 

internetowych

Kwartalnik LGD Obszar całego LGD. Wszyscy potencjalni TAK Pierwszy egzemplarz do końca 3000 egz. 20000,00 Wydruk 3000 Egzemplarz drukowany i/lub 

Kolportaż ulotek 

informacyjnych
Obszar całego LGD

Wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególnosci 

przedsiębiorcy, NGOs i 

mieszkańcy obszaru LGD 

zainteresowani 

pozyskaneim środków w 

ramach wdrażania 

strategii rozowju 

lokalnego kierowanego 

przez społeczność 

objętego PROW 2014-

2020

TAK Styczeń-Grudzień 2022 _ 0,00

Kolportaż 50 ulotek 

informacyjnych m.in.. na 

temat działań 

prowadzonych przez 

LGD 

Egzemplarz drukowany ulotki 

informacyjnej

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

1.

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

kryteriach wyboru i 

oceny operacji  

stosowanych przez 

Radę LGD (zwłaszcza 

kryteriów 

jakościowych) i ich 

interpretacji                                

                                                                                                                          

Poinformowanie o 

terminach naboru 

wniosków o wsparcie                                                                                                                                                                                                                                                      

Podniesienie poziomu 

wiedzy potencjalnych

beneficjentów

Kampania 

informacyjn

a dotycząca 

kryteriów 

wyboru i 

oceny 

operacji, ich 

interpretacj

i oraz 

terminów 

naboru 

wniosków



Stale działający 

punkt informacyjny 

w biurze LGD

Gmina 

Michałowice, 

miejscowość 

Zagórzyce Dworskie

Wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności 

przedsiębiorcy, NGOs i 

mieszkańcy obszaru LGD 

zainteresowani 

pozyskaniem środków w 

ramach wdrażania 

strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego 

przez społeczność 

objętego PROW 2014-

2020

TAK Styczeń- Grudzień 2022 50 osób

Koszty 

ponoszone w 

ramach umowy 

pracowniczej, 

zgodnie z 

zakresem 

obowiązków 

pracowników na 

poszczególnych 

stanowiskach

Zorganizowanie 1 stale 

dzialającego punktu 

informacyjnego

Listy obecności (karty 

doradztwa indywidualnego),

Doradztwo 

indywidualne 

dotyczące 

przygotowania 

wniosków o 

wsparcie i płatność 

w biurze LGD

Obszar całego LGD; 

Gmina 

Michałowice, 

miejscowość 

Zagórzyce Dworskie

Wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności 

przedsiębiorcy, NGOs i 

mieszkańcy obszaru LGD 

zainteresowani 

pozyskaniem środków w 

ramach wdrażania 

strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego 

przez społeczność 

objętego PROW 2014-

2020

TAK

Cykl doradztwa w Biurze LGD z 

zakresu opracowywania  wniosku i 

biznesplanu dla działań związanych 

z przesiębiorczością poprzedzający 

nabory wniosków oraz cykl 

doradztwa w biurze LGD dla 

wnioskodawców zainteresowanych 

aplikowaniem o granty/inne 

działania  prowadzone w miesiącach 

styczeń- grudzień 2022 oraz 

doradztwo dotyczące rozliczania 

projektów styczeń-grudzień 2022

50 osób

Koszty 

ponoszone w 

ramach umowy 

pracowniczej, 

zgodnie z 

zakresem 

obowiązków 

pracowników 

na 

poszczególnych 

stanowiskach

 Zorganizowanie 2 cykli 

doradztwa 

indywidualnego w 

biurze LGD

Listy obecności (karty 

doradztwa indywidualnego),

Materiały 

informacyjne 

(zawierające 

przykładowe cele i 

tytuły projektów, cele 

LSR) oraz instrukcje 

dotyczące wypełniania 

wniosków i ich 

rozliczania w wersji 

papierowej i na 

stronie www LGD. 

Obszar całego LGD

Wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności 

przedsiębiorcy, NGOs i 

mieszkańcy obszaru LGD 

zainteresowani 

pozyskaniem środków w 

ramach wdrażania 

strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego 

przez społeczność 

objętego PROW 2014-

2020

TAK Styczeń-Grudzień 2022 50 osób 0,00

Wydruk 50 sztuk 

materiałów informacyjnych 

i instrukcji wypełniania 

wniosków

Egzemplarze drukowane i ze 

strony www LGD

Komplekso

we

doradztwo 

dla

wnioskoda

wców

(stacjonarn

e – w biurze

LGD i 

niestacjona

rne;

szkolenia 

grupowe

i doradztwo

indywidual

ne)

Podniesienie poziomu 

wiedzy nt. możliwości

pozyskania w ramach 

LSR wśród 

potencjalnych

beneficjentów, w 

szczególności osób z 

grup

defaworyzowanych 

(wyniki ankiet po 

spotkaniach

szkoleniowych i 

doradczych)

 Poprawa jakości 

składanych wniosków

(zmniejszenie % 

wniosków 

odrzuconych na etapie

weryfikacji przez 

Instytucję Wdrażającą

 Zwiększenie liczby 

wnioskodawców z 

grup

defaworyzowanych w 

stosunku do ogółu

wnioskodawców

1.

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

kryteriach wyboru i 

oceny operacji  

stosowanych przez 

Radę LGD (zwłaszcza 

kryteriów 

jakościowych) i ich 

interpretacji                                

                                                                                                                          

Poinformowanie o 

terminach naboru 

wniosków o wsparcie                                                                                                                                                                                                                                                      

Podniesienie poziomu 

wiedzy potencjalnych

beneficjentów

2.



Spotkanie 

informacyjno-

szkoleniowe dot. 

wniosku o płatność 

dla projektów 

grantowych/stacjon

arnie lub online 

Gmina 

Michałowice, 

miejscowość 

Zagórzyce Dworskie

Podmioty/Wnioskodawc

y, którzy będą 

realizować i rozliczać 

projekty grantowe 

TAK

8 czerwca 2022- biuro LGD 

Stowarzyszenie Korona Północnego 

Krakowa, ul. W. Szomańskiego 1, 32-

091 Zagórzyce, godz. 10.00-12.00

20 osób 0,00

Zorganizowanie jednego 

spotkania informacyjno-

szkoleniowego dla 

podmiotów 

realizujących i 

rozliczających projekty 

grantowe stacjonarnie 

lub online

Dokumentacja LGD, notatka 

ze strony, dokumentacja 

zdjęciowa

Prezentacje 

opracowane przez 

LGD przedstawiane 

w trakcie spotkania 

informacyjno-

szkoleniowego dot. 

wniosku o płatność 

dla projektów 

grantowych.     

Obszar całego LGD

Wszyscy wnioskodawcy 

realizujący i rozliczajacy 

projekty grantowe.

TAK Styczeń-Grudzień 2022 _ 0,00

Opracowanie jednej 

prezentacji dotyczącej 

rozliczania projektów 

grantowych

Egzemplarz drukowanyi/lub 

elektroniczny przygotowanej 

prezentacji

Doradztwo mailowe 

oraz telefoniczne 

Gmina 

Michałowice, 

miejscowość 

Zagórzyce Dworskie

Wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności 

przedsiębiorcy, NGOs i 

mieszkańcy obszaru LGD 

zainteresowani 

pozyskaniem środków w 

ramach wdrażania 

strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego 

przez społeczność 

objętego PROW 2014-

2020

TAK Styczeń-Grudzień 2022 40 osób

Koszty 

ponoszone w 

ramach umowy 

pracowniczej, 

zgodnie z 

zakresem 

obowiązków 

pracowników 

na 

poszczególnych 

stanowiskach

Przeprowadzenie 

doradztwa/konsultacji 

mailowych i 

telefonicznych z 40 

podmiotami 

ubiegającymi się o 

środki w ramach 

Wdrażania LSR.

Wykaz doradztwa 

prowadzonego za pomocą 

poczty 

elektronicznej;notatka 

dotycząca rozmów 

telefonicznych. 

Komplekso

we

doradztwo 

dla

wnioskoda

wców

(stacjonarn

e – w biurze

LGD i 

niestacjona

rne;

szkolenia 

grupowe

i doradztwo

indywidual

ne)

Podniesienie poziomu 

wiedzy nt. możliwości

pozyskania w ramach 

LSR wśród 

potencjalnych

beneficjentów, w 

szczególności osób z 

grup

defaworyzowanych 

(wyniki ankiet po 

spotkaniach

szkoleniowych i 

doradczych)

 Poprawa jakości 

składanych wniosków

(zmniejszenie % 

wniosków 

odrzuconych na etapie

weryfikacji przez 

Instytucję Wdrażającą

 Zwiększenie liczby 

wnioskodawców z 

grup

defaworyzowanych w 

stosunku do ogółu

wnioskodawców

2.



3.

Organizacja imprezy 

promocyjno-

informacyjnej LGD 

"Festiwal Kulinarny"

Gmina 

Michałowice, 

miejscowość 

Zagórzyce Dworskie

Wszyscy mieszkańcy 

obszaru LGD
TAK

22.05.2022, remiza OSP w 

Zagórzycach ; godz. 12.00-18.00
200 osób 10000,00

Zorganizowanie 1 

imprezy własnej LGD 

wraz z punktem 

informacyjno-

promocyjnym na temat 

wdrażania PROW 2014-

2020

Dokumentacja zdjęciowa, 

notatka lub wydruk ze strony 

internetowej

k

Certyfikacja znakiem 

jakości Spichlerz 

Koronny

Obszar całego LGD.

Podmioty 

zainteresowane 

uzyskaniem znaku 

jakości "Spichlerz 

Koronny"

TAK Sierpień-Październik 2022 _ 7000,00

Nadanie znaku jakości 

Spichlerz Koronny 10 

podmiotom z terenu 

LGD Stowarzyszenie 

Korona Półncoengo 

Krakowa.

Dokumentacja z 

przeprowadzonego procesu 

certyfikacji znakiem jakości 

Stoisko promocyjne 

na Małopolskim 

Święcie Warzyw

Gmina Igołomia-

Wawrzeńczyce

Wszyscy mieszkańcy 

obszaru LGD
TAK

4.09.2022, Pobiednik Wielki; 

godz. 10.00-18.00
2000 2500,00

Zorganizowanie 1 

stoiska promocyjnego

Dokumentacja zdjęciowa, 

notatka lub wydruk ze strony 

ineternetowej, umowa

Artykuły na stronach 

internetowych i 

portalach 

społecznościowych

Obszar całego LGD.

Wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności 

przedsiębiorcy, NGOs i 

mieszkańcy obszaru

TAK

Pierwszy artykuł do końca 

czerwca, drugi artykuł do końca 

grudnia 2022

_ 0,00

Zamieszczenie 2 różnych 

artykułów na 6 różnych 

stronach internetowych

Wydruki ze stron 

internetowych

Artykuły w prasie 

lokalnej
Obszar całego LGD.

Wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności 

przedsiębiorcy, NGOs i 

mieszkańcy obszaru

TAK

Pierwszy artykuł do końca 

czerwca, drugi artykuł do końca 

grudnia 2022

_ 0,00

Zamieszczenie 2 

artykułów w 5 gazetkach 

lokalnych 

Wydruki ze stron 

internetowych, egzemplarze 

drukowane i/lub 

elektroniczne gazetek 

gminnych 

Banery reklamowe 

Stowarzyszenia 

Korona Północnego 

Krakowa 

Obszar całego LGD
Wszyscy mieszkańcy 

obszaru LGD
TAK Grudzień 2022 4 440,00

Wydruk 4 banerów 

reklamowych 

Stowarzyszenia Korona 

Półncoengo Krakowa , 

które prezentowane 

będą podczas imprez i 

wydarzeń lokalnych, 

okolicznościowych.  

 faktura, dokumentacja LGD

Promocja działalności 

LGD oraz 

poinformowanie 

spoleczności lokalnej o 

efektach osiągniętych 

w ramach wdrażania 

LSR w latach 2016-

2021

Kampania 

informacyjn

o-

promocyjna 

efektów 

realizacji 

LSR



Sonda oceny 

doradztwa na 

stronie www LGD

Obszar całego LGD

Wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności 

przedsiębiorcy, NGOs i 

mieszkańcy obszaru LGD, 

którzy skorzystali z 

jakiejkolwiek formy 

doradztwa

TAK

 Grudzień 2022 _ 0,00

Opracowanie 1 raportu  

z materiałów zebranych 

w ramach sondy oceny 

doradztwa, która jest 

dostępna na stronie 

www LGD

Dokumentacja LGD

Ankieta oceniająca 

wpływ realizacji LSR 

na poprawę jakości 

życia na obszarze 

LGD oraz 

działalności LGD.

Obszar całego LGD Mieszkańcy obszaru LGD

TAK

Grudzień 2022 _ 0,00

Przygotowanie 1  

raportu  z materiałów 

zebranych w ramach  

przeprowadzonej 

ankiety 

Dokumentacja LGD

Sonda oceny 

oceniającej wpływ 

realizacji LSR na 

poprawę jakości 

życia na obrzarze 

LGD oraz 

działalności LGD na 

stronie www LGD

Obszar całego LGD Mieszkańcy obszaru LGD

TAK

Grudzień 2022 _ 0,00

Opracowanie 1 raportu  

z materiałów zebranych 

w ramach sondy 

oceniającej wpływ 

realizacji LSR an 

poprawę jakości 

życia,która jest dostępna 

na stronie www LGD

Dokumentacja LGD

Ankieta ewaluacyjna 

dotycząca jakości 

doradztwa 

świadczonego przez 

pracowników LGD

Obszar całego LGD

Wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności 

przedsiębiorcy, NGOs i 

mieszkańcy obszaru LGD 

TAK

Grudzień 2022 _ 0,00

Przygotowanie 1  

raportu  z materiałów 

zebranych w ramach  

ankiety ewaluacyjnej 

badającej satysfakcję 

beneficjentów dotyczącą 

doradztwa 

świadczonego przez 

biuro LGD

Dokumentacja LGD

4.

Badanie 

opinii i 

satysfkacji 

beneficjent

ów

Uzyskanie informacji 

zwrotnej nt. oceny 

jakości pomocy 

świadczonej przez LGD 

pod kątem 

konieczności 

przeprowadzenia 

ewentualnych korekt 

w tym zakresie (np. 

dodatkowego 

przeszkolenia osób 

udzielających pomocy 

w zakresie komunikacji 

interpersonalnej) oraz 

opinii dot.wpływu 

realizacji LSR na 

poprawę jakości życia


