
Uzasadnienie zmian w LSR, w zakresie załącznika 1.Procedura aktualizacji LSR: 

- usunięto zapis o tym kto powołuje Zespół ds. monitoringu i ewaluacji – który i tak jest niewłaściwy 

bo sprzeczny z informacją w załączniku nr 2 do LSR iż zespół powołuje Zarząd. 

 

Uzasadnienie zmian w LSR, w zakresie załącznika nr 5 .Plan Komunikacji: 

- Tabela „zestawienie działań w ramach planu komunikacji”  

1) Poprawiono numerację w kolumnie LP od numeru działania 17. 

2) dokonano zmian w zakresie działania „Komunikaty w ogłoszeniach parafialnych lub  na tablicach 

ogłoszeń parafialnych” – w kolumnie dla etapu „Przed każdym konkursem” przy słowie TAK dodano 

„*przed pierwszymi konkursami – 2016” – z uwagi na trudność z weryfikacją liczby odbiorców i 

weryfikacją czy ogłoszenie przekazane do odczytania/wywieszenia zostało faktycznie 

odczytane/wywieszone na tablicy, wnioskujemy o to aby w przyszłości zrezygnować z tego działania 

w klanie komunikacji przed każdym konkursem.  

Dodatkowym argumentem przemawiającym za usunięciem ogłoszeń parafialnych w kolejnych latach 

realizacji planu komunikacji jest nieadekwatność potencjalnej liczby odbiorców do kwoty jaką LGD 

będzie dysponować w kolejnych latach naborów. Zdaniem LGD, w stosunku do kwoty jaką będzie 

dysponować LGD w kolejnych naborach, najodpowiedniejszymi  formami informowania o konkursach 

przed każdym konkursem będą planowane spotkania we wszystkich gminach, informacje na stronie 

www i na portalu społecznościowym LGD, informowanie za pośrednictwem wszystkich  gmin 

wchodzących w skład LGD, czy w lokalnej prasie przed naborami wniosków. Dodatkowym 

argumentem który przemawia za usunięciem tej czasochłonnej i trudnej w weryfikacji formy 

informowania o konkursach:  po realizacji przez nas pierwszych naborów wniosków istotną formą 

informowania  (nieodznaczoną w planie komunikacji)  będzie w kolejnych latach tzw. poczta 

pantoflowa/marketing szeptany.  

 

- Tabela „budżet planu komunikacji”  - kwoty w poszczególnych latach dla działań wymienionych w 

tabeli „zestawienie działań w ramach planu komunikacji” zostały ponownie przeanalizowane pod 

kątem etapów realizacji poszczególnych działań i co za tym idzie lat ich realizacji oraz adekwatności 

planowanych pierwotnie kwot do zakresu kosztów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań 

w kolejnych latach. Nieścisłości i źle dopasowane kwoty zostały skorygowane przy zachowaniu takiej 

samej kwoty łącznej realizacji działań planu komunikacji w latach 2016-2022: 

- zad. 8. Ulotka informacyjna – kwota 1400 zł z roku 2018 została przesunięta na 2019 r. – z uwagi na 

planowaną realizację działania przed każdym konkursem; analogicznie kwota dla tego działania 

zaplanowana pierwotnie na rok 2019 została przesunięta na inne działanie – wymagające większych 

kosztów. 

- zad. 10. Wysyłka druków bezadresowych – kwota 2500 z roku 2019 (z uwagi na realizację działania 

tylko na rozpoczęcie realizacji LSR) została przesunięta na inne działania – wymagające większych 

kosztów. 

- zad. 11. Prezentacja informacji podczas wydarzeń na obszarze LGD – dostosowano kwoty 

racjonalnie do planowanych działań promocyjnych na etapach śródokresowo i na zakończenie 

realizacji LSR – tj w roku 2018 i 2022 po 2500 zł 



- zad. 12. Spotkanie informacyjne otwarte w każdej gminie LGD – z uwagi na nieplanowanie realizacji 

działania w kolejnych latach przesunięto kwoty zaplanowane na lata 2018 i 2022 na inne działania 

wymagające większych kosztów 

- zad. 19. Materiał informacyjny w prasie obejmującej obszar LGD – dostosowano kwoty w latach 

2016 do faktycznie poniesionej – przesuwając jednocześnie kwotę niewykorzystaną w 2016 na rok 

2017 – kiedy to z pewnością będziemy realizować to działanie. Ponadto oszacowano ponownie 

przewidywane kwoty na realizację działania w kolejnych latach  - planując w każdym roku podobne 

kwoty a na zakończenie większą kwotę – większy artykuł promocyjny 

- zad. 20. Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów – zaplanowano w latach 2017, 

2029, 2020, i 2021 równomierne kwoty na realizację przewidywanych wydatków związanych z 

organizacją spotkań. 

- zad. 25. Spotkanie dla grup defaworyzowanych – przesunięto koszt zaplanowany w roku 2017 na 

rok 2019 (śródokresowo) 

- zad. 27. Ankieta ewaluacyjna planu komunikacji – źle oszacowane pierwotnie kwoty na realizację 

działania zostały odpowiednio podniesione – racjonalnie w stosunku do cen za tego typu usługi. 

Wiersz suma został ponownie zweryfikowany i poprawione kwoty w kolejnych latach. 

 

 

 

 


