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  Wnioskodawcy w ramach grantu mogą otrzymać od 5 000 zł do 50 000 zł  w formie premii (ryczałtu). Poziom 
dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych, a pozostałe 10 % kosztów kwalifikowanych pokrywa 
grantobiorca ze środków własnych, które mogą stanowić wkład rzeczowy w postaci pracy wolontariuszy na rzecz 
operacji. Poziom dofinansowania wynosi 99% kosztów kwalifikowanych, a pozostałe 1 % kosztów kwalifikowanych 
pokrywa grantobiorca ze środków własnych. 
LGD przewiduje w ramach projektów własnych LGD większy udział środków własnych niż wynikający z 
przepisów dotyczących poszczególnych programów 
   
  Pomoc na operacje własne ma formę refundacji kosztów kwalifikowanych.  Poziom dofinansowania wynosi 
99,5 % kosztów kwalifikowanych, natomiast 0,5 % to udział kosztów własnych. 
 
IX. PLAN KOMUNIKACJI 
 

Kluczowym elementem we wdrażaniu LSR jest właściwa promocja aktywności i działań realizowanych w 
ramach LSR oraz skuteczna komunikacja z beneficjentami, co pozwala na zwiększenie wiedzy i świadomości, jak 
również zaangażowania społeczności lokalnej w realizację strategii. Przeprowadzone konsultacje społeczne na etapie 
formułowania zakresu LSR na lata 2014-2020 pokazały, że społeczność lokalna pozyskuje informacje na temat LGD i 
LSR głównie poprzez lekturę stron internetowych, ale wyraźnie akcentowano potrzebę spotkań bezpośrednich, głównie 
ze względu na możliwość dialogu. Z uwagi na fakt, że warunkiem skutecznego zaangażowania społeczności lokalnej w 
realizację LSR jest możliwość wyrażenia opinii i przestawienia potrzeb i oczekiwań w zakresie realizowanych w ramach 
LSR działań, zaplanowano działania gwarantujące obustronną komunikację LGD ze społecznością lokalną. 
 
1. Główne cele działań komunikacyjnych wynikaj ące z przeprowadzonej analizy potrzeb/ problemów 
komunikacyjnych 

Plan komunikacji został opracowany w oparciu o szczegółową analizę potrzeb w zakresie działań informacyjnych i 
promocyjnych. Dotychczasowe doświadczenie i wiedza zdobyte podczas okresu wdrażania LSR 2007-2013 oraz opinie 
niezależnych ekspertów i społeczności lokalnej pozwoliły zidentyfikować problemy w komunikacji, zagrożenia mogące 
mieć wpływ na skuteczną komunikację oraz określić cele realizacji planu. Niedostateczna rozpoznawalność LGD w 
miejscowościach, gdzie nie były realizowane przez LGD żadne działania aktywizujące oraz konieczność poprawy 
komunikacji wewnątrz LGD jak i LGD z otoczeniem zewnętrznym zostały wskazane w badaniu ewaluacyjnym24 oraz 
podczas bezpośrednich spotkań i dyskusji z mieszkańcami. Niemal połowa osób ankietowanych (49,3%) podczas 
„badania potrzeb mieszkańców powiatu goleniowskiego25” określiła przepływ informacji między LGD a mieszkańcami 
jako „niewystarczający”. Wskazywano również na konieczność zastosowania bardziej efektywnych środków 
komunikacji niż dotychczas. Powyższe problemy pozwoliły na wyodrębnienie dwóch głównych celów działań 
komunikacyjnych: 

1. Bieżące informowanie o zasadach udzielania wsparcia i stanie realizacji LSR poprzez: 
a) informowanie na temat założeń LSR na lata 2014-2020, zasad i kryteriów wyboru operacji przez LGD, 

stanu realizacji LSR, w tym współfinasowanych projektów, 
b) informowanie o planowanych spotkaniach, szkoleniach, warsztatach, naborach, konferencjach i 

działaniach edukacyjnych, 
c) rozpowszechnianie dobrych praktyk, 
d) uzyskanie informacji zwrotnej na temat oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD. 

Cel odpowiada na problem występowania obszarów i środowisk, do których dociera niedostatecznie pełna informacja 
lub dociera niewystarczająco często (istniejąca potrzeba zwiększenia ilości spotkań lub źródeł informacji) oraz potrzebę 
zintensyfikowania działań poprzez wzrost ilości źródeł komunikacji. 

2. Budowa świadomości i tożsamości obszaru LGD poprzez: 
a) kampanię promującą LGD i działania podejmowane przez LGD, 
b) kampanię promującą obszar LSR, wydarzenia oraz zasoby obszaru, 
c) uzyskanie informacji zwrotnej na temat skuteczności działań LGD. 

Cel odpowiada na zdiagnozowane problemy i potrzeby takie jak: występowanie obszarów  
z niewystarczającą promocją marki LGD, słabe zaangażowanie społeczności lokalnej w działania LGD, niska 
świadomość i wiedza mieszkańców na temat środowiska lokalnego i posiadanych zasobów. 

                                                           

24 „Ewaluacja wdrażania LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU oraz pracy LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży 
Gmin Powiatu Goleniowskiego”, grudzień  2014  r. 
25 http://moje-ankiety.pl/respond-73008/sec-0cDxmO82.html [dostęp 24.11.2015] 


