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Analiza dotycząca odwiedzin strony www.ziemiachelmska.pl 

 

 

Całkowita liczba artykułów zamieszczonych na 

stronie internetowej oraz ich zakres tematyczny  

 

W badanym okresie na stronie zamieszczono 72 artykuły, w tym: 

 

- artykuły informujące mieszkańców obszaru LGD o LSR, jej głównych celach, 

zasadach przyznawania pomocy oraz typach operacji, na których realizację będzie 

można otrzymać wsparcie, 

- artykuły informujące mieszkańców obszaru LGD o planowanych konkursach i 

innych działaniach podejmowanych przez LGD,  

- artykuły służące zwiększeniu zaangażowania mieszkańców w działalność LGD 

oraz promocji dobrych praktyk, 

- artykuły informujące mieszkańców obszaru LGD o ogłoszonym naborze i 

terminach przyjmowania wniosków, 

- artykuły informujące o wynikach naboru, 

- artykuły informujące Beneficjentów/Wnioskodawców o zasadach rozliczania i 

realizacji projektów, 

- ankiety służące poznaniu opinii wnioskodawców, beneficjentów, uczestników 

spotkań, szkoleń, doradztwa o jakości działań podejmowanych przez LGD i usług 

doradczych świadczonych przez LGD, 

- artykuły informujące  o zmianach w LSR i w procedurze naboru,  

- informacje na temat działań podejmowanych przez gminy członkowskie LGD i 

ich mieszkańców na rzecz rozwoju aktywności społecznej, integracji, wsparcia 
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lokalnego potencjału turystycznego oraz upowszechniania lokalnego dziedzictwa 

kulturowego. 

 

Całkowita liczba indywidualnych wizyt/wejść na 

stronę internetową 

 

W badanym okresie odnotowano 3 054 wizyty/wejścia. 

 

Całkowita liczba odsłon strony internetowej 

 

W badanym okresie odnotowano 17 006 osłon strony. 

 

Tematyka artykułów, a liczba odsłon 

 

 

Analizie poddano jedynie artykuły zamieszczone na stronie internetowej  

w okresie od sierpnia  do września 2019 r. 

 

Do analizy przyjęto następujące wartości: 

- w przypadku liczby odsłon w przedziale 0-50 - > wynik uznawano za małą liczbę 

odsłon, 

- w przypadku liczby odsłon w przedziale 51-100 -> wynik uznawano za średnią 

liczbę odsłon, 

- w przypadku liczby odsłon w przedziale 101-150 -> wynik uznawano za dużą 

liczbę odsłon, 

- w przypadku liczby odsłon w przedziale 151 i więcej  -> wynik uznawano za 

bardzo dużą liczbę odsłon. 
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Najmniejszą liczbę odsłon tj. liczbę odsłon w przedziale od 0 do 50 miały  artykuły 

dotyczące: 

- konsultacji zmian planowanych do wprowadzenia w LSR, 

- wskaźników realizacji LSR, 

- budżetu oraz celów LSR, 

- planu działania w ramach LSR, 

- Planu Komunikacji z Lokalną Społecznością. 

 

Średnią liczbę odsłon tj. liczbę odsłon w przedziale od 51 do 100 miały artykuły 

dotyczące: 

- imprez realizowanych na terenie gmin członkowskich  LGD, 

- zrealizowanych szkoleń.  

 

Dużą liczbę odsłon tj. liczbę odsłon w przedziale od 101 do 150 miały artykuły: 

- Lista wniosków wybranych do dofinansowania w zakresie "Podejmowanie 

działalności gospodarczej" w ramach naboru nr w 3/2019 (134 odsłony),  

- Przewodnik po obszarze działania LGD "Ziemi Chełmskiej" (124 odsłony), 

- Żniwowanie nad Zalewem Maczuły w Horodysku (137 odsłon),  

 

Największą liczbę odsłon tj. liczbę powyżej 151 odsłon miały artykuły:  

- ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie „Podejmowanie działalności 

gospodarczej” (nabór nr 3/2019  - 678 odsłon),  
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- start projektu „Dotacja na firmę” (536 odsłon), 

- szkolenie z przedsiębiorczości i innowacyjnej i proekologicznej (187 odsłon), 

- Uroczyste otwarcie Ośrodek Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim (202 

odsłony), 

- Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków (179 odsłon). 

 

Podsumowanie:  

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż strona internetowa LGD jest stroną o rosnącej liczbie użytkowników, w tym rosnącej 

częstotliwości odwiedzin oraz odsłon. Nasilenie odwiedzin następuje w okresach poprzedzających nabory oraz w trakcie ich trwania. 

Brak uwag ze strony użytkowników świadczy o tym, iż strona jest czytelna, układ informacji intuicyjny, co pozwala na sprawne 

znalezienie niezbędnych informacji.  

Użytkownicy strony najczęściej poszukują na stronie informacji na temat realizowanych przez LGD naborów wniosków zwłaszcza w 

zakresie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, chętnie korzystają z artykułów dotyczących zasad aplikowania o środki na podjęcie 

działalności gospodarczej, warunków przyznania pomocy, realizowanych szkoleń, jak również zamieszczonych na stronie poradników i 

publikacji.  

Najmniejszą liczbą odsłon odnotowano w przypadku informacji na temat Lokalnej Strategii Rozwoju, celów LSR, budżetu, Planu 

działania i Planu Komunikacji.  

 

 

 

 

Analiza statystyk i odwiedzin profilu Stowarzyszenia na portalu społecznościowym Facebook 
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Całkowita liczba osób obserwujących profil  

 

617 użytkowników  

 

 

Liczba osób, które polubiły profil  

 

  

Łączna liczba użytkowników, którzy „lubią” profil: 587 osób. 

Liczba osób, które polubiły profil w okresie 01.07.2019-31.12.2019: 78  

 

 

Całkowita liczba artykułów (postów) 

zamieszczonych na portalu oraz ich zakres 

tematyczny  

 

 

W badanym okresie na portalu zamieszczono 112  artykułów (postów), w tym: 

 

- artykuły informujące mieszkańców obszaru LGD o LSR, jej głównych celach, 

zasadach przyznawania pomocy oraz typach operacji, na których realizację 

będzie można otrzymać wsparcie, 

- artykuły informujące mieszkańców obszaru LGD o planowanych konkursach i 

innych działaniach podejmowanych przez LGD,  

- artykuły służące zwiększeniu zaangażowania mieszkańców w działalność 

LGD oraz promocji dobrych praktyk, 

- artykuły informujące mieszkańców obszaru LGD o ogłoszonym naborze i 

terminach przyjmowania wniosków, 

- artykuły informujące o wynikach naboru, 

- artykuły informujące Beneficjentów/Wnioskodawców o zasadach rozliczania i 

realizacji projektów, 

- ankiety służące poznaniu opinii wnioskodawców, beneficjentów, uczestników 
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spotkań, szkoleń, doradztwa o jakości działań podejmowanych przez LGD i 

usług doradczych świadczonych przez LGD, 

- artykuły informujące  o zmianach w LSR i w procedurze naboru,  

- informacje na temat szkoleń dla członków Rady Programowej LGD, 

- informacje na temat działań podejmowanych przez gminy członkowskie LGD 

i ich mieszkańców na rzecz rozwoju aktywności społecznej, integracji, wsparcia 

lokalnego potencjału turystycznego oraz upowszechniania lokalnego 

dziedzictwa kulturowego. 

 

 

Łączna liczba wyświetleń postów od publikacji  

Do postów należą statusy, zdjęcia, linki, filmy i inne 

materiały. 

 

 

Analizie poddano jedynie posty zamieszczone na portalu w okresie od lipca do 

grudnia 2019 r. 

 

W badanym okresie łączna liczba wyświetleń opublikowanych postów wyniosła 

16 296 wyświetleń, w tym w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września – 7 779, 

a w okresie 1 października  do 31 grudnia  - 8 517. 

 

Tematyka artykułów(postów), a liczba wyświetleń 

 

Do analizy przyjęto następujące wartości: 

- w przypadku liczby wyświetleń w przedziale 0-50 - > wynik uznawano za 

małą liczbę wyświetleń, 

- w przypadku liczby wyświetleń w przedziale 51-100 -> wynik uznawano za 

średnią liczbę wyświetleń, 
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- w przypadku liczby wyświetleń w przedziale 101-200 -> wynik uznawano za 

dużą liczbę wyświetleń, 

- w przypadku liczby wyświetleń w przedziale 201 i więcej -> wynik uznawano 

za bardzo dużą liczbę wyświetleń. 

 

Najmniejszą liczbę wyświetleń tj. liczbę wyświetleń w przedziale od 0 do 50 

miały  artykuły dotyczące: 

- budżetu oraz celów LSR, 

- planu działania w ramach LSR, 

- Planu Komunikacji z Lokalną Społecznością. 

- terminów doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD w ramach 

Mobilnych Punktów Informacyjno-Doradczych LSR  poza okresami trwania 

naborów wniosków.  

 

Średnią liczbę wyświetleń tj. liczbę wyświetleń w przedziale od 51 do 100 

miały artykuły dotyczące: 

- drobnych inicjatyw kulturalnych realizowanych na terenie gmin 

członkowskich LGD. 

 

Dużą liczbę wyświetleń tj. liczbę wyświetleń w przedziale od 101 do 200 miały 

artykuły dotyczące: 

- warsztatów stolarskich w Wojsławicach (156 odsłon), 

- imprez realizowanych na terenie gmin członkowskich LGD, 
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- zdjęć prezentujących ciekawe/wyjątkowe miejsca na terenie gmin 

członkowskich LGD,  

- ogłoszenie o naborze wniosków (193 odsłony),  

- wniosków wybranych do dofinansowania w ramach przeprowadzonych 

naborów wniosków. 

 

Największą liczbę wyświetleń tj. liczbę wyświetleń  201 i więcej  miały 

artykuły dotyczące:  

- Święto placka w Dubience (3211 odsłon), 

- warsztatów dla dzieci w Ośrodku dawnych kultur i tradycji w Rozięcinie 

(1995 wyświetleń), 

- warsztatów kulinarnych w Rozięcinie (1887 odsłon), 

- maratony kresowe (843 odsłony), 

- naboru wniosków  na operacje w zakresie "Podejmowanie działalności 

gospodarczej" (697 odsłon), 

- dożynki gminne w Leśniowicach (1254 odsłony), 

- realizacji projektu partnerskiego w ramach PL-BY-UA 2014-2020 (441 

odsłon), 

- fotorelacji z Szabatu Czarownic w Maziarni Strzeleckiej (556 odsłon), 

- konkursu fotograficznego ARiMR (383 odsłon), 

- dożynek w Żmudzi (3543 odsłony). 

 

Tematyka artykułów(postów), a liczba polubień 
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 W analizowanym okresie odnotowano łącznie 863 polubienia postów 

zamieszczonych na portalu.  

 

Użytkownicy polubili artykuły dotyczące wydarzeń/ imprez realizowanych na 

terenie gmin członkowskich LGD, narzędzi wspierających rozwój turystyki 

rowerowej na terenie LGD oraz konkursów. 

 

Tematyka artykułów(postów), a liczba komentarzy 

 

 

W analizowanym okresie odnotowano łącznie 62 pozytywne komentarze 

postów zamieszczonych na portalu, które dotyczyły zdjęć z wydarzeń/imprez 

realizowanych na terenie LGD. 

 

Tematyka artykułów(postów), a liczba udostępnień 

 

 

W analizowanym okresie odnotowano łącznie 195 udostępnień postów 

zamieszczonych na portalu. Wśród udostępnionych postów znalazły się: relacja 

z wizyty studyjnej lokalnych liderów w Ziołowym Zakątku w Korycinach, 

fotorelacja z warsztatów kulinarnych w Ośrodku Kultur i Tradycji w 

Rozięcinie, informacje o dożynkach. 

Podsumowanie:  

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż profil społecznościowy LGD charakteryzuje się wzrastającą liczbą użytkowników oraz  rosnącą 

liczbą wyświetleń postów zamieszczanych na portalu. Nasilenie odwiedzin profilu następuje przy okazji zamieszczenia postów 

zapraszających do udziału w ciekawym wydarzeniu/inicjatywie, informujących o nowych atrakcjach turystycznych pojawiających się na 

obszarze LGD oraz publikacji zdjęć/ fotorelacji z imprez/wydarzeń.  Informacje dotyczące naborów wniosków czy też LSR 

zamieszczane na portalu cieszą się zdecydowanie mniejszą popularnością niż na stronie internetowej LGD. Można przypuszczać, iż 
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Użytkownicy Facebooka poszukują po prostu nieco innych informacji niż użytkownicy strony internetowej Stowarzyszenia. Strona www 

stanowi główne źródło kluczowych informacji dla osób planujących ubiegać się o przyznanie pomocy.  

Użytkownicy najczęściej klikają „like” w przypadku artykułów informujących o ciekawych wydarzeniach realizowanych na obszarze 

LGD, w których mogliby wziąć udział oraz inicjatywach/inwestycjach, które podnoszą jakość życia w ich miejscowościach np. poprzez 

lepszy dostęp do infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej. Użytkownicy profilu Stowarzyszenia nie są aktywnymi 

komentatorami, o czym świadczy niewielka liczba komentarzy.  

 

Raport przygotowano w oparciu o wydruki z zaplecza strony internetowej www.ziemiachelmska.pl oraz wydruki statystyk z zaplecza portalu 

Facebook dla profilu Stowarzyszenia. Wydruki stanowią załączniki do niniejszego raportu.  

http://www.ziemiachelmska.pl/

