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Realizacja działań określonych w planie komunikacyjnym w I półroczu 2020 r. 

Lp. Nazwa działania 
komunikacyjnego 

Termin Cel komunikacji Środki przekazu Realizacja 

1. Warsztaty refleksyjne 
(badanie satysfakcji LGD pod 

kątem konieczności 
przeprowadzenia 

ewentualnych korekt) 

I półrocze 
2020 r. 

Uzyskanie informacji zwrotnej 
nt. oceny procesu wdrażania 

LSR oraz jakości pomocy 
świadczonej przez LGD (pod 

kątem konieczności 
przeprowadzenia ewentualnych 

korekt) 

- informacje podsumowujące, 
raporty, analizy na podstawie ankiet i 
zebranych na bieżąco informacji 

- przeprowadzenie warsztatu strategicznego, 
- materiały w postaci prezentacji, 
- efekty ewaluacji wewnętrznej, 
- analiza ankiet skierowanych do mieszkańców 

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

Wyrównanie szans 
edukacyjnych i zawodowych) 

I półrocze 
2020 r. 

Przekazanie informacji 
dotyczących zasad związanych 

z ogłoszonym konkursem – 
omówienie dokumentów, 

celów, wskaźników, terminów, 
procedur wyboru i zasad 
realizacji oraz rozliczania 
otrzymanego wsparcia 

- serwis internetowy LGD (strona 
internetowa) 

informacje o ogłaszanych naborach i udostępnianie dokumentów związanych 
z konkursem: 
- strona www.lgd-brynica.pl/aktualności: 
09.03.2020 r. - Ogłoszenie o naborze nr 1/2020 
- udostępnianie dokumentów LGD, 
- publikacja Informatora dot. zaplanowanych konkursów 
- strona www.lgd-brynica.pl/aktualności: 
30.03.2020 r. – Anulowanie  naboru nr 1/2020, w związku z ogłoszeniem 
stanu epidemii, zakazującego przemieszczania się osób 

- materiały promocyjne 
i informacyjne 

- materiały promocyjne: długopisy, worki na warzywa i owoce, power bank, 
pen drive 
- materiały informacyjne: Informator Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie 
granica” Nabór 23.03.2020 r. – 10.04.2020 r. 

- działania animacyjno-doradcze - prowadzenie doradztwa telefonicznego i w biurze LGD 

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

- korespondencja mailowa dot. konkursów 

- spotkania informacyjne, szkolenia - 9 marca 2020 r. bezpłatne szkolenie pn. Ubieganie się o wsparcie ze środków 

Leader w ramach LSR 2014-2020 
3. Informacje o ogłaszanych 

konkursach (dla konkursu 
w zakresie tematycznym: 

Budowa i remonty obiektów 
użyteczności publicznej i 
sportowo-rekreacyjnej) 

I półrocze 
2020 r. 

Przekazanie informacji 
dotyczących zasad związanych 

z ogłoszonym konkursem – 
omówienie dokumentów, 

celów, wskaźników, terminów, 
procedur wyboru i zasad 
realizacji oraz rozliczania 
otrzymanego wsparcia 

- serwis internetowy LGD (strona 
internetowa) 

informacje o ogłaszanych naborach i udostępnianie dokumentów związanych 
z konkursem: 
- strona www.lgd-brynica.pl/aktualności 
09.03.2020 r. - Ogłoszenie o naborze nr 2/2020 
- udostępnianie dokumentów LGD, 
- publikacja Informatora dot. zaplanowanych konkursów 
- strona www.lgd-brynica.pl/aktualności: 
30.03.2020 r. – Anulowanie  naboru nr 2/2020, w związku z ogłoszeniem 
stanu epidemii, zakazującego przemieszczania się osób 

- materiały promocyjne - materiały promocyjne: długopisy, worki na warzywa i owoce, power bank, 
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i informacyjne pen drive 

- materiały informacyjne: Informator Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie 
granica” Nabór 23.03.2020 r. – 10.04.2020 r. 

- działania animacyjno-doradcze - prowadzenie doradztwa telefonicznego i w biurze LGD 

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

- korespondencja mailowa dot. konkursów 

- spotkania informacyjne, szkolenia - 9 marca 2020 r. bezpłatne szkolenie pn. Ubieganie się o wsparcie ze środków 

Leader w ramach LSR 2014-2020 
4.  Informacje o ogłaszanych 

konkursach (dla konkursu 
w zakresie tematycznym: 

Poprawa bezpieczeństwa w 
przestrzeni publicznej) 

I półrocze 
2020 r. 

Przekazanie informacji 
dotyczących zasad związanych 

z ogłoszonym konkursem – 
omówienie dokumentów, 

celów, wskaźników, terminów, 
procedur wyboru i zasad 
realizacji oraz rozliczania 
otrzymanego wsparcia 

- serwis internetowy LGD (strona 
internetowa) 

informacje o ogłaszanych naborach i udostępnianie dokumentów związanych 
z konkursem: 
- strona www.lgd-brynica.pl/aktualności 
09.03.2020 r. - Ogłoszenie o naborze nr 3/2020 
- udostępnianie dokumentów LGD, 
- publikacja Informatora dot. zaplanowanych konkursów 
30.03.2020 r. – Anulowanie  naboru nr 3/2020, w związku z ogłoszeniem 
stanu epidemii, zakazującego przemieszczania się osób 

- materiały promocyjne 
i informacyjne 

- materiały promocyjne: pamięć USB z zapisanym Informatorem LGD 
- materiały informacyjne: Informator Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie 
granica” Nabór 23.03.2020 r. – 10.04.2020 r. 

- działania animacyjno-doradcze - prowadzenie doradztwa telefonicznego i w biurze LGD 

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

- korespondencja mailowa dot. konkursów 

- spotkania informacyjne, szkolenia - 9 marca 2020 r. bezpłatne szkolenie pn. Ubieganie się o wsparcie ze środków 

Leader w ramach LSR 2014-2020 
5.  Informacje o ogłaszanych 

konkursach (dla konkursu 
w zakresie tematycznym: 

Tworzenie i rozwój 
przedsiębiorstw oraz 

inkubatorów produktu 
lokalnego) 

I półrocze 
2020 r. 

Przekazanie informacji 
dotyczących zasad związanych 

z ogłoszonym konkursem – 
omówienie dokumentów, 

celów, wskaźników, terminów, 
procedur wyboru i zasad 
realizacji oraz rozliczania 
otrzymanego wsparcia 

- serwis internetowy LGD (strona 
internetowa) 

informacje o ogłaszanych naborach i udostępnianie dokumentów związanych 
z konkursem: 
- strona www.lgd-brynica.pl/aktualności 
09.03.2020 r. - Ogłoszenie o naborze nr 4-6/2020 
- udostępnianie dokumentów LGD, 
- publikacja Informatora dot. zaplanowanych konkursów 
30.03.2020 r. – Anulowanie  naboru nr 4/2020 i nr 6/2020, w związku z 
ogłoszeniem stanu epidemii, zakazującego przemieszczania się osób 

- materiały promocyjne 
i informacyjne 

- materiały promocyjne: pamięć USB z zapisanym Informatorem LGD 
- materiały informacyjne: Informator Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie 
granica” Nabór 23.03.2020 r. – 10.04.2020 r. 

 
 

- prowadzenie doradztwa telefonicznego i w biurze LGD 

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

- korespondencja mailowa dot. konkursów 
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- spotkania informacyjne, szkolenia - 9 marca 2020 r. bezpłatne szkolenie pn. Ubieganie się o wsparcie ze środków 

Leader w ramach LSR 2014-2020 
Opracowano: 13.07.2020 r. 


