
Raport z realizacji Planu Komunikacji  roku 2021 r. 

 

Realizacja Planu Komunikacji w I półroczu 2021 r.  

1. Imprezy lokalne 

 „Bieg Pokoleń” 13.06.2021 r. Bobrówka przy Ostrowie Lubelskim Spotkanie upamiętniające 

77 rocznicę pobytu i walk 27 WDP AK w ramach akcji „Burza” na Lubelszczyźnie odbyło się 

13.06.2021 r. w byłej leśniczówce „Gościniec” – parking przy Bobrówce.  

Organizatorami imprezy byli: 

 − Stowarzyszenia LGD „Jagiellońska Przystań”; 

 − Gmina Ostrów Lubelski 

− Nadleśnictwo Parczew 

− Gmina Uścimów 

 - Lubelskie Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej 

W imprezie wzięło udział ok. 300 osób. Prowadzący imprezę poinformował osoby 

uczestniczące w spotkaniu o Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez LGD 

„Jagiellońska Przystań”. Informacji udzielano także przy stoisku Stowarzyszenia. Łącznie 

poinformowano 80 osób, w tym 40 osób powyżej 60 roku życia. 

 

Realizacja Planu Komunikacji w II półroczu 2021 r.  

1. Badanie satysfakcji wnioskodawców 

 W dniach 26.11.2021 i 29.11.2021r. zostały rozesłane ankiety do 41 z 78 wnioskodawców 

zakończonych konkursów, a więc do 52% wszystkich wnioskodawców, przy czym wymagane 

minimum to 50%. Ankieta została uzupełniona przez 24 beneficjentów czyli zwrot ankiet 

nastąpił na poziomie 58%, przy czym wymagane minimum to 25%.  

 

Z przeprowadzonej analizy ankiet wynika, że doradztwo świadczone było w stopniu bardzo 

dobrym i dobrym w zakresie dotyczącym pracownika biura, jego wiedzy i sposobu 

przekazywania informacji jak i poziomu obsługi. Świadczy to o wysokiej kompetencji osób 

pracujących w biurze LGD oraz o ich wysokiej kulturze osobistej. Wskazana przez 

ankietowanych ogólna satysfakcja ze spotkania z pracownikiem biura LGD świadczy o 

wysokiej skuteczności przekazywania informacji w formie bezpośrednich kontaktów z 

potencjalnym beneficjentem. Strona internetowa LGD jest też częstym sposobem na 

pozyskiwanie informacji. Częściej z doradztwa korzystały osoby w przedziale pomiędzy 18 – 

40 roku życia z czego wnioskować można, że osoby te częściej zdecydowane są na podjęcie 

działań związanych z ubieganiem się o dotację. 



 

2. Imprezy lokalne  

 

„VI Jarmark Pszczelarski ” 10.10.2021 r. w Parczewie  

W dniu 10.10.2021 roku odbył się VI Jarmark Pszczelarski w sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie. Podczas imprezy można było 

min. spróbować regionalnych wyrobów opartych na miodzie, posłuchać wykładu na temat 

wykorzystania produktów pszczelich w diecie człowieka. Jarmarkowi towarzyszyła wystawa 

sprzętu pszczelarskiego, kosmetyków, probiotyków. O część artystyczną imprezy zadbały 

dzieci z parczewskich przedszkoli oraz z przedszkola z Milanowa, a także kapela 

podwórkowa „Taka Paka” i zespół „Tyśmienica” Organizatorami imprezy byli: − 

Stowarzyszenia LGD „Jagiellońska Przystań”; − Pszczelarze Ziemi Parczewskiej. W imprezie 

wzięło udział ok. 400 osób, w tym ok. 80 os. stanowiły dzieci. Prowadzący imprezę 

poinformował osoby uczestniczące w spotkaniu o Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej 

przez LGD „Jagiellońska Przystań”. Informacji udzielano także przy stoisku Stowarzyszenia. 

Łącznie poinformowano 300 osób, w tym 50 os. powyżej 60 roku życia. 


