
Prezentacja wniosków i ich wpływu 
na podejmowane przez Lokalną 
Grupę Działania „Trzy Doliny” w 

zakresie realizacji LSR 
 



CEL SPOTKANIA 
Przedstawienie rodzaju i zakresu 
zrealizowanych przez LGD „Trzy 
Doliny” działań związanych z 

komunikacją ze społecznością 
lokalną 



Sposoby realizacji Planu 
Komunikacji  

(dane za rok 2016 i 1 półrocze 2017) 

1. strona internetowa LGD –        

    zamieszczone ogłoszenia,  
2. organizacja lokalnych eventów, 



3. plakaty informacyjne, 
4. ulotki, 
5. foldery, 
6. strony internetowe samorządów, 
7. spotkania informacyjne, 
8. stoiska promocyjne podczas    
    lokalnych imprez, 



9. szkolenia dla potencjalnych   
    beneficjentów, 
10. warsztaty,  
11. prezentacje. 
 



Strona internetowa LGD:  
 

www.trzydoliny.eu 

 

Na stronie zamieszczane są informację: 

-o ogłaszanych naborach wniosków,  

-o wynikach przeprowadzonych naborów,   

  



- odnośnie WZC,  
- o posiedzeniach Rady Stowarzyszenia,  
- o organizowanych i współorganizowanych 
imprezach,  
- ogłoszenia innych podmiotów odnośnie imprez, 
konkursów organizowanych dla lokalnej 
społeczności, 
- informacje o innych ważnych wydarzeniach w 
których uczestniczyło Stowarzyszenie 



Organizacja lokalnych eventów 

organizacja bądź współorganizacja wydarzeń typu:  

 

- Powiatowa Mikołajkowa Niedziela Medyczna 

(współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz 

Rozwoju Przyłęk); 

- Stół Wigilijny w Nowej Wsi Wielkiej (współorganizacja wraz 

z KGW  i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Wsi Wielkiej . 



Stoiska promocyjne podczas lokalnych 

imprez 

 

- Święto Śliwki; 

- Jarmark Kujawsko-Pomorski w Myślencinku; 

- Lato na Wsi w Minikowie. 

 



 
 

Plakaty informacyjne, ulotki  
i foldery  

 

rozpowszechniane są przed planowanymi do 
przeprowadzenia szkoleniami (plakaty) oraz 

przed lub w trakcie organizowania, 
przeprowadzania szkoleń, imprez, eventów. 



 
 

Strony internetowe samorządów 
 

Stowarzyszenie za pośrednictwem 
samorządów zamieszcza na nich informacje 

związane z własną działalnością, o 
planowanych konkursach i ich wynikach.   



Spotkania informacyjne, szkolenia dla 
potencjalnych beneficjentów, 

warsztaty, prezentacje 
 

- cykle spotkań z lokalną społecznością dotyczące 
planowanych naborów wniosków; 

- szkolenia w zakresie zasad ubiegania się o środki, 
spełnienia warunków i kryteriów dostępu do; 

- warsztaty w zakresie wypełniania wniosków i 
biznesplanu. 



Podsumowanie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednostka miaryIlość 
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Strona internetowa LGD - ilość 

Organizacja lokalnych eventów

Plakaty - ilość rozwieszonych plakatów

Ulotki informacyjne

Folder
Strony internetowe samorządów - 

zamieszczone ogłoszenia

Spotkania informacyjne

Stoiska promocyjne podczas loklanych 

imprez

Szkolenia dla potencjalnych 

beneficjentów

Warsztaty

Prezentacje



Ankietyzacja  
 

W ramach pozyskiwania opinii na temat 
realizacji LSR prowadzona jest przez 

pracowników biura LGD „Trzy Doliny” 
ankietyzacja uczestników spotkań, szkoleń, 

lokalnych imprez.  



Dostępne były ankiety w wersji papierowej oraz 
elektronicznej: 

 
Podsumowując – należy stwierdzić, na 

podstawie zebranych ankiet, że: 
- mieszkańcy mają ogólną wiedzę na temat 

prowadzonej przez LGD „Trzy Doliny” 
działalności oraz LSR, 

- realizacja LSR jest na dobrym poziomie, 



- strona internetowa Stowarzyszenia została oceniona   
  dobrze i bardzo dobrze, 
- potencjalni beneficjenci pozyskują informację na  
  temat działań realizowanych przez LGD najczęściej  
  w siedzibie LGD oraz z plakatów i ulotek, 
- do zwiększenia popularyzacji ideii związanych z   
  funkcjonowaniem LGD "Trzy Doliny„  przyczyniłaby się  
  większa liczba organizowanych wydarzeń, kontakt  
  bezpośredni z mieszkańcami, 



- Największa liczba osób ankietowanych uczestniczyła  
  w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych,  
  warsztatach i wydarzeniach kulturalnych, 
- funkcjonowanie biura LGD zostało ocenione w 100%  
  pozytywnie, 
- prowadzone szkolenia oraz warsztaty były odbierane  
  dobrze, informacje były przekazywane w sposób  
  jasny i zrozumiały, 
- prowadzone doradztwo również zostało ocenione   
  bardzo dobrze i dobrze. 



Efekty 
 

Lokalna społeczność jest poinformowana o 
rodzaju prowadzonej przez Lokalną Grupę 
Działania „Trzy Doliny”  o czym świadczy: 

- ilość złożonych wniosków w ramach 
przeprowadzonych naborów – 87szt. 

- uczestniczenie w organizowanych wydarzenia 
i imprezach. 



Wnioski 
- zbyt mała pula środków w stosunku do 

zapotrzebowania, 
- ograniczone możliwości finansowania udziału 
w imprezach (zwłaszcza odpłatność stoiska), 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 
Joanna Radtke 

tel. Biuro LGD Trzy Doliny 

+ 48 52 55 11 687 
 


