
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
 

Realizacja działań określonych w planie komunikacyjnym w II półroczu 2019 r. 

Lp. Nazwa działania 
komunikacyjnego 

Termin Cel komunikacji Środki przekazu Realizacja 

1. Informacje nt. stanu 
realizacji LSR 

II półrocze 
2019 r. 

Przekazanie informacji na 
temat stanu realizacji założeń 

LSR – informacje dotyczyć będą 
osiąganych wskaźników, 

zdiagnozowanych i zgłaszanych 
problemów związanych z 

realizacją przyjętych procedur 

- artykuły w prasie lokalnej (w tym w 
biuletynie LGD – kwartalnik) 

- Informator Gminny Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”, nr 18, 
nr 19 

- wypowiedzi dla mediów, patronaty 
medialne 

- Informator Gminny Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”, nr 19 – 
wywiad z dyrektorem 

- serwis internetowy LGD (strona 
internetowa) 

- Informator LGD: Informator Gminny Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie 
granica”, nr 18, str.1 
-materiały informacyjne: prezentacja ze spotkań informacyjnych (wrzesień 
2019 r.) 
- dokumenty stowarzyszenia 

- spotkania informacyjne, szkolenia 
 

- spotkania informacyjno-szkoleniowe z prezentacją:  

 09.09.2019 r. godz. 17.00 - Urząd Gminy w Świerklańcu, ul. Młyńska 3, 
10.09.2019 r. godz. 17.00 - Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 

 11.09.2019 r. godz. 17.00 - Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11, 

 12.09.2019 r. godz. 17.00 - Urząd Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15, 

 16.09.2019 r. godz. 17.00 – Urząd Gminy w Mierzęcicach, ul. Wolności 95,  

 18.09.2019 r. godz. 17.00 - Urząd Gminy w Bobrownikach, ul. Gminna 8, 
19.09.2019 r. godz. 17.00 - Urząd Gminy w Psarach, ul. Malinowicka  4. 

- informacja przekazywana na 
festynach , wyjazdach studyjnych, 
wydarzeniach promocyjnych (targi, 
imprezy, itp.) 

- stoisko LGD podczas Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich oraz Krajowej 
Wystawie Rolniczej 
 31.08-01.09.2019 r. – Częstochowa, 
  

- opracowanie i druk kalendarzy - kalendarze trójdzielne na 2020 r. 
- kalendarze książkowe na 2020 r. 

- materiały informacyjne - prezentacja ze spotkań informacyjnych: informacje dot. stanu realizacji LSR 
oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych  (wrzesień 2019 r.,) 
- artykuły w biuletynie „Informator Gminny” LGD „Brynica to nie granica”  
nr 18 – wrzesień-październik  2019 r.  

- materiały promocyjne  kartki świąteczne,  

2. Informacje o ogłaszanych 
konkursach (dla konkursu 
w zakresie tematycznym: 

Tworzenie przedsiębiorstw) 
 

II półrocze 
2019 r. 

Przekazanie informacji 
dotyczących zasad związanych 

z ogłoszonym konkursem – 
omówienie dokumentów, 

celów, wskaźników, terminów, 
procedur wyboru i zasad 

- serwis internetowy LGD (strona 
internetowa) 
 

- informacje o ogłoszonym naborze i udostępnianie dokumentów związanych 
z konkursem: 

 strona www.lgd-brynica.pl/aktualności: 20.08.2018 r. - Ogłoszenie 
o naborze nr 4/2019 (w Aktualnościach oraz Naborach) 

 udostępnianie dokumentów LGD, j.w. 

 publikacja Informatora dot. zaplanowanych konkursów (Informator 

http://www.lgd-brynica.pl/aktualności
http://www.lgd-brynica.pl/pliki/2018/8/20/informator.pdf


 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
realizacji oraz rozliczania 
otrzymanego wsparcia 

 

dotyczący naborów wniosków – wrzesień 2019 r. w Materiały 
informacyjne) 

- bieżące informacje na firmowym funpage 

- materiały promocyjne i 
informacyjne 
 

- materiały promocyjne: klips, stojak na telefon, długopis, notes 
- materiały informacyjne:  

 Informator Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie   granica”, dot. 
naboru zaplanowanych konkursów (Informator dotyczący naborów 

wniosków – wrzesień 2019 r.) 

 Biuletyn LGD „Informator Gminny” nr 17, nr 18 
- działania animacyjno-doradcze - prowadzenie doradztwa telefonicznego oraz w biurze LGD 

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

- korespondencja mailowa dot. konkursu 
 

 

Opracowano: 03.01.2020 r. 
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