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Realizacja działań określonych w planie komunikacyjnym w 2016 r. 

Lp. Nazwa działania 
komunikacyjnego 

Termin Cel komunikacji Środki przekazu Realizacja 

1. Kampania informacyjna 
nt. głównych założeń LSR 

I półrocze 
2016 r. 

Poinformowanie 
potencjalnych 
wnioskodawców o LSR, jej 
głównych celach, zasadach 
przyznawania 
dofinansowania oraz typach 
projektów, które będą miały 
największe szanse wsparcia 
z budżetu LSR.  
 

- artykuły w prasie lokalnej, 
 
 
 

- „Informator Gminny SKR w Dąbrowie Górniczej i LGD „Brynica to 
nie granica” w Pyrzowicach” - artykuły na temat przygotowywania 
LSR i 10-lecia LGD 

- ogłoszenia w siedzibach 
instytucji publicznych (gopsy, 
urzędy gmin, goki, organizacje 
przedsiębiorców), 

- informacja dot. głównych założeń LSR – informacja wywieszona w 
Urzędach Gmin w Bobrownikach, Mierzęcicach, Ożarowicach, 
Psarach, Siewierzu, Świerklańcu oraz Woźnikach 

- artykuły na stronach 
internetowych oraz portalach 
społecznościowych, 
 

- informacja dot. głównych założeń LSR - strona LGD, facebook LGD, 
strony internetowe Urzędów Gmin oraz  MGCKSiT w Siewierzu 

- wydarzenia promocyjne, - 10-lecie LGD połączone z piknikiem rodzinnym w Woźnikach, 
Walne Zabranie Członków LGD, baner, medale pamiątkowe, cukierki 
reklamowe 
 

- materiały promocyjne, - roll-up, balony, gadżety dla dzieci 
 

- narzędzia bezpośredniej 
współpracy z beneficjentami – 
informacje mailowe, 
korespondencja pocztowa, 
 

- korespondencja mailowa nt. konkursów dot. rozwoju 
przedsiębiorczości, doradztwo telefoniczne i w siedzibie LGD 

- serwis internetowy LGD (strona 
internetowa). 
 

informacje dot. głównych założeń LSR, dokumenty LGD, bieżące 
informacje 

2. Informacje dotyczące 
wdrażania LSR 

II półrocze 
2016 r. 

Przekazanie informacji 
potencjalnym 
wnioskodawcom o 
głównych zasadach 
organizacji konkursów: 

- spotkania informacyjne, 
 
 

- 7 spotkań informacyjnych w Gminach: Bobrowniki, Ożarowice, 
Mierzęcice, Psary, Siewierz, Świerklaniec i Woźniki 
 

- materiały informacyjne, 
 

- ulotka dot. wdrażania LSR 
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celach, kryteriach, 
sposobach realizacji, 
procedurach naboru 
wniosków. 

- artykuł w prasie lokalnej, - „Informator Gminny. Biuletyn LGD Brynica to nie granica” – 
artykuły nt. spotkań informacyjnych, inkubatorów produktu 
lokalnego oraz naborów wniosków w ramach inicjatywy LEADER 
 

- strona internetowa, 
 

- materiały informacyjne – prezentacja ze spotkań, dokumenty LGD, 
pytania i odpowiedzi, bieżące informacje 

- druk kalendarzy 
 

- kalendarze książkowe i trójdzielne 

3. Informacje o ogłaszanych 
konkursach (dla konkursu: 
Budowa i remonty 
obiektów użyteczności 
publicznej, sportowo-
rekreacyjnych, 
kulturalnych) 

II półrocze 
2016 r. 

Przekazanie informacji 
dotyczących zasad 
związanych z ogłoszonym 
konkursem - omówienie 
dokumentów, celów, 
wskaźników, terminów, 
procedur wyboru, zasad 
realizacji, rozliczania 
otrzymanego wsparcia. 

- serwis internetowy LGD (strona 
internetowa),  

- ogłoszenia o naborach wniosków, materiały informacyjne dot. 
ogłaszanych konkursów, dokumenty LGD (m.in. procedury wyboru 
operacji) 
 

- materiały promocyjne i 
informacyjne, 

- notesy, pamięć USB, karnety świąteczne i informator LGD 

- działania animacyjno-doradcze, 
 

- doradztwo telefoniczne i w siedzibie LGD 

- narzędzia bezpośredniej 
współpracy z beneficjentami – 
informacje mailowe, 
korespondencja pocztowa 

- korespondencja mailowa dot. wniosku o przyznanie pomocy - 
nabór nr 3/2016 oraz informacje dot. podejmowania i rozwijania 
działalności gospodarczej  

 


