
 
 
 

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

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

Lp. Nazwa działania 
komunikacyjnego 

Termin Cel komunikacji Środki przekazu Realizacja 

1. Informacje o ogłaszanych 
konkursach (dla konkursu w 

zakresie tematycznym: 
Wyrównanie szans 

edukacyjnych i zawodowych) 

II 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: 
03.09.2020 r. - Ogłoszenie o naborze nr 7/2020 
- udostępnianie dokumentów LGD, 
- publikacja Informatora dot. zaplanowanych konkursów 

- materiały promocyjne i 
informacyjne 
 

- materiały promocyjne: długopisy, worki na warzywa i owoce, power bank, 
pen drive 
- kalendarze , książkowe na 2021 r. 
- kartki świąteczne, 
- materiały informacyjne: Informator Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie 
granica” termin składania  21.09.2020 r. – 12.10.2020 r. 

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

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

- korespondencja mailowa dot. konkursów 

- serwis internetowy LGD (strona 
internetowa) 
 

- informacje o ogłoszonym naborze i udostępnianie dokumentów związanych 
z konkursem: 
strona www.lgd-brynica.pl/aktualności: 03.09.2020 r. - Ogłoszenie o naborze 
nr 7/2020 (zakładka  Aktualności oraz Nabory) 

 udostępnianie dokumentów LGD, j.w. 

 publikacja Informatora dot. zaplanowanych konkursów (Informator 

dotyczący naborów wniosków – wrzesień/październik 2020 r. – zakładka 
Materiały informacyjne) 

- bieżące informacje na firmowym funpage 

2. 
 
 
 
 
 

Informacje o ogłaszanych 
konkursach (dla konkursu 
w zakresie tematycznym: 

Budowa i remonty obiektów 
użyteczności publicznej i 
sportowo-rekreacyjnej) 

II półrocze 
2020 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 ogłaszanych naborach i udostępnianie dokumentów związanych 
z konkursem: 
- strona www.lgd-brynica.pl/aktualności: 
03.09.2020 r. - Ogłoszenie o naborze nr 8/2020 
- udostępnianie dokumentów LGD, 
- publikacja Informatora dot. zaplanowanych konkursów 

http://www.lgd-brynica.pl/aktualności
http://lgd-brynica.pl/pliki/2020/9/3/Informator.pdf
http://lgd-brynica.pl/pliki/2020/9/3/Informator.pdf


 
 
 

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

otrzymanego wsparcia 
 

- materiały promocyjne i 
informacyjne 
 

- materiały promocyjne: długopisy, worki na warzywa i owoce, power bank, 
pen drive 
- kalendarze , książkowe na 2021 r. 
- kartki świąteczne, 
- materiały informacyjne: Informator Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie 
granica” termin składania  21.09.2020 r. – 12.10.2020 r. 

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

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

- korespondencja mailowa dot. konkursów 

- serwis internetowy LGD (strona 
internetowa) 
 

- informacje o ogłoszonym naborze i udostępnianie dokumentów związanych 
z konkursem: 
strona www.lgd-brynica.pl/aktualności: 03.09.2020 r. - Ogłoszenie o naborze 
nr 8/2020 (zakładka  Aktualności oraz Nabory) 

 udostępnianie dokumentów LGD, j.w. 

 publikacja Informatora dot. zaplanowanych konkursów (Informator 

dotyczący naborów wniosków – wrzesień/październik 2020 r. – zakładka 
Materiały informacyjne) 

- bieżące informacje na firmowym funpage 

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

Budowa i przebudowa 
infrastruktury drogowej) 

II 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: 
03.09.2020 r. - Ogłoszenie o naborze nr 9/2020 
- udostępnianie dokumentów LGD, 
- publikacja Informatora dot. zaplanowanych konkursów 

- materiały promocyjne i 
informacyjne 
 

- materiały promocyjne: długopisy, worki na warzywa i owoce, power bank, 
pen drive 
- kalendarze , książkowe na 2021 r. 
- kartki świąteczne, 
- materiały informacyjne: Informator Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie 
granica” termin składania  21.09.2020 r. – 12.10.2020 r. 

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

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

- korespondencja mailowa dot. konkursów 

- serwis internetowy LGD (strona 
internetowa) 
 

- informacje o ogłoszonym naborze i udostępnianie dokumentów związanych 
z konkursem: 
strona www.lgd-brynica.pl/aktualności: 03.09.2020 r. - Ogłoszenie o naborze 
nr 9/2020 (zakładka  Aktualności oraz Nabory) 

 udostępnianie dokumentów LGD, j.w. 

 publikacja Informatora dot. zaplanowanych konkursów (Informator 

dotyczący naborów wniosków – wrzesień/październik 2020 r. – zakładka 

http://www.lgd-brynica.pl/aktualności
http://lgd-brynica.pl/pliki/2020/9/3/Informator.pdf
http://lgd-brynica.pl/pliki/2020/9/3/Informator.pdf
http://www.lgd-brynica.pl/aktualności
http://lgd-brynica.pl/pliki/2020/9/3/Informator.pdf
http://lgd-brynica.pl/pliki/2020/9/3/Informator.pdf


 
 
 

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

- bieżące informacje na firmowym funpage 

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

Tworzenie przedsiębiorstw 
oraz inkubatorów produktu 

lokalnego) 

II 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: 
03.09.2020 r. - Ogłoszenie o naborach nr 10/2020, nr 11/2020 
- udostępnianie dokumentów LGD, 
- publikacja Informatora dot. zaplanowanych konkursów 

- materiały promocyjne i 
informacyjne 
 

- materiały promocyjne: długopisy, worki na warzywa i owoce, power bank, 
pen drive 
- kalendarze , książkowe na 2021 r. 
- kartki świąteczne, 
- materiały informacyjne: Informator Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie 
granica” termin składania  21.09.2020 r. – 12.10.2020 r. 

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

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

- korespondencja mailowa dot. konkursów 

- serwis internetowy LGD (strona 
internetowa) 
 

- informacje o ogłoszonym naborze i udostępnianie dokumentów związanych 
z konkursem: 
strona www.lgd-brynica.pl/aktualności: 03.09.2020 r. - Ogłoszenie o 
naborach nr 10/2020, nr 11/2020 (zakładka  Aktualności oraz Nabory) 

 udostępnianie dokumentów LGD, j.w. 

 publikacja Informatora dot. zaplanowanych konkursów (Informator 

dotyczący naborów wniosków – wrzesień/październik 2020 r. – zakładka 
Materiały informacyjne) 

- bieżące informacje na firmowym funpage 

5. Informacja na temat stanu 
realizacji LSR 

II półrocze 
2020 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 23 
(str.1) 

- serwis internetowy LGD (strona 
internetowa) 

- Informator LGD: Informator Gminny Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie 
granica”, nr 23, str. 1 
- dokumenty stowarzyszenia 

- opracowanie i druk kalendarzy - kalendarze trójdzielne na 2021 r. 
- kalendarze książkowe na 2021 r. 

- materiały promocyjne  - kartki świąteczne 

 

Opracowano: 14.01.2021 r. 

http://www.lgd-brynica.pl/aktualności
http://lgd-brynica.pl/pliki/2020/9/3/Informator.pdf
http://lgd-brynica.pl/pliki/2020/9/3/Informator.pdf

