Plán informačných a propagačných aktivít v roku 2022
v rámci
programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko–Slovensko 2014-2020

Ročný plán informačných a propagačných aktivít programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 je dokumentom operatívneho typu. Vypracoval ho Spoločný
technický sekretariát pre potreby realizácie ustanovení Komunikačnej stratégie programu Interreg Poľsko–Slovensko 2014-2020 v roku 2022.
Dokument opisuje najdôležitejšie komunikačné aktivity, ich ciele, časové rámce a odhadovaný rozpočet. Vykonávať ich budú: Spoločný technický sekretariát, regionálne
kontaktné body a euroregióny.
Hlavným cieľom v roku 2022 bude propagácia výsledkov projektov a ukázanie zmien, ktoré nastali v poľsko-slovenskom pohraničí vďaka využitiu európskych prostriedkov,
ďalším cieľom sú informačné a propagačné aktivity týkajúcej sa nového programového obdobia. Pri aktivitách určených pre širokú verejnosť, zohľadníme aj prispôsobenie
odkazu mladým adresátom.
Prioritami budú:
•
•

poskytovanie informácií prostredníctvom programových médií (z toho predovšetkým prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí),
aktivity súvisiace s uvedením programu 2021 – 2027, z toho školenia a konzultácie pre žiadateľov (v druhom polroku) a ich aktivizácia.
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Tabuľka. Podrobný opis aktivít Spoločného technického sekretariátu, regionálnych kontaktných bodov a euroregiónov v roku 2022. [1]
NÁZOV
AKTIVITY

KTORÝ CIEĽ STRATÉGIE TÁTO

CIEĽOVÉ

AKTIVITA REALIZUJE (NÁZOV

SKUPINY

OPIS AKTIVITY

INŠTITÚCIA

TERMÍN

ZODPOVEDNÁ

CIEĽA)

PLÁNOVANÝ
ROZPOČET

ZA
REALIZÁCIU

Informačné aktivity [2]
Konzultácie pre
prijímateľov
štandardných
projektov

Podpora prijímateľov
pri realizácii projektov v súlade
s požiadavkami programu.

Prijímatelia
programu 20142020

Konzultácie (napr. e-mailové, telefonické,
počas stretnutí) týkajúce sa otázok spojených
s realizáciou projektov v rámci programu
Interreg Poľsko–Slovensko 2014-2020.

STS,
RKB

Celý rok

V rámci
bežných aktivít
STS, RKB

Konzultácie pre
žiadateľov
štandardných
projektov
týkajúce sa
budúcnosti
programu
a žiadostí
o poskytnutie
finančného
príspevku

Zvyšovanie povedomia a aktivizácia
žiadateľov pri uchádzaní sa o
finančný príspevok z Európskej únie
pomocou komplexného
informovania o možnostiach
získania finančného príspevku v
rámci programu

Žiadatelia
programu 20212027

Konzultácie (napr. e-mailové, telefonické,
počas stretnutí) týkajúce sa otázok spojených
s prípravou a realizáciou projektov v rámci
programu Interreg Poľsko-Slovensko 20212027.

STS,
RKB

Celý rok

V rámci
bežných aktivít
STS, RKB
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NÁZOV
AKTIVITY

KTORÝ CIEĽ STRATÉGIE TÁTO

CIEĽOVÉ

AKTIVITA REALIZUJE (NÁZOV

SKUPINY

OPIS AKTIVITY

INŠTITÚCIA

TERMÍN

ZODPOVEDNÁ

CIEĽA)

PLÁNOVANÝ
ROZPOČET

ZA
REALIZÁCIU

Účasť
verejnosti na
príprave
projektov

Zvyšovanie povedomia a aktivizácia
žiadateľov pri uchádzaní sa o
finančný príspevok z Európskej únie
pomocou komplexného
informovania o možnostiach
získania finančného príspevku v
rámci programu

Žiadatelia
programu 20212027, verejnosť

Podpora žiadateľov pri príprave dobrovoľnej
účasti verejnosti na príprave projektov v
oblasti cestovného ruchu a kultúry.

STS, RKB

II. polrok

V rámci
bežných aktivít
STS, RKB

Konzultácie pre
prijímateľov
mikroprojektov

Podpora prijímateľov
mikroprojektov
pri realizácii projektov v súlade
s požiadavkami programu.

Prijímatelia
mikroprojektov
programu 20142020

Priame konzultácie e-mailom/telefonicky/online formou týkajúce sa správnej realizácie
mikroprojektov v rámci programu.
Konzultácie sa budú realizovať podľa potrieb
hlásených prijímateľmi.

Karpatský
euroregión,
VÚC Prešov,
Euroregión
Tatry,
Euroregión
Beskydy, VÚC
Žilina

Celý rok

V rámci
bežných aktivít
euroregiónov

Konzultácie pre
žiadateľov
malých
projektov
programu 2021
– 2027.

Zvyšovanie povedomia a aktivizácia
žiadateľov pri uchádzaní sa o
finančný príspevok z Európskej únie
pomocou komplexného
informovania o možnostiach
získania finančného príspevku v
rámci programu

Konzultácie (napr. e-mailom, telefonicky,
Žiadatelia
programu 2021 – počas stretnutí) týkajúce sa otázok
súvisiacich s novým programovým obdobím
2027
a zmenami v predkladaní a zúčtovaní malých
projektov.

Karpatský
euroregión,
VÚC Prešov,
EZÚS Tatry,
Euroregión
Beskydy, VÚC
Žilina

III. – IV.
štvrťrok

V rámci
bežných aktivít
euroregiónov
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NÁZOV
AKTIVITY

KTORÝ CIEĽ STRATÉGIE TÁTO

CIEĽOVÉ

AKTIVITA REALIZUJE (NÁZOV

SKUPINY

OPIS AKTIVITY

INŠTITÚCIA

TERMÍN

ZODPOVEDNÁ

CIEĽA)

PLÁNOVANÝ
ROZPOČET

ZA
REALIZÁCIU

Aktivizačné
aktivity
zamerané na
žiadateľov

Zvyšovanie povedomia a aktivizácia
žiadateľov pri uchádzaní sa o
finančný príspevok z Európskej únie
pomocou komplexného
informovania o možnostiach
získania finančného príspevku v
rámci programu

Aktivity zamerané na oslovenie nových
Žiadatelia
programu 2021 – žiadateľov a ich podpora, aby sa uchádzali o
poskytnutie finančného príspevku (napríklad:
2027
aktualizácia databáz potenciálnych
žiadateľov, stretnutia s potenciálnymi
žiadateľmi, spolupráca s
inštitúciami/jednotkami v regióne, ktoré majú
kontakty s cieľovými skupinami, články v
tlači).

RKB, STS

III. – IV.
štvrťrok

V rámci
bežných úloh
RKB, STS

STS s
podporou
RKB

II. polrok

V rámci
bežných úloh
RKB, STS

Vzdelávacie aktivity [3]
Školenia pre
žiadateľov
a konzultačné
stretnutia

Zvyšovanie povedomia a aktivizácia
žiadateľov pri uchádzaní sa o
finančný príspevok z Európskej únie
pomocou komplexného
informovania o možnostiach
získania finančného príspevku v
rámci programu

Žiadatelia
programu 20212027

Organizácia školení pre žiadateľov. Školenie
týkajúce sa zásad uchádzania sa o finančný
príspevok a spôsobu podávania žiadostí.
Počet školení podmienený počtom výziev
a mierou záujmu, forma školení podmienená
epidemiologickou situáciou.

RKB v
Sliezskom
vojvodstve –
235 EUR
RKB v
Žilinskom kraji
– 3400 EUR
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NÁZOV
AKTIVITY

KTORÝ CIEĽ STRATÉGIE TÁTO

CIEĽOVÉ

AKTIVITA REALIZUJE (NÁZOV

SKUPINY

OPIS AKTIVITY

INŠTITÚCIA

TERMÍN

ZODPOVEDNÁ

CIEĽA)

PLÁNOVANÝ
ROZPOČET

ZA
REALIZÁCIU

RKB v
Prešovskom
kraji – 4000
EUR
Školenia pre
žiadateľov
mikroprojektov

Zvýšenie povedomia a aktivizácia
žiadateľov mikroprojektov pri
uchádzaní sa o podporu z Európskej
únie pomocou komplexného
informovania o možnostiach
získania finančného príspevku v
rámci programu

Žiadatelia
mikroprojektov
programu 20142020

Organizácia školení pre žiadateľov
mikroprojektov.

Euroregión
Tatry

Celý rok

V rámci
bežných aktivít
euroregiónov

Školenia pre
prijímateľov
mikroprojektov

Podpora prijímateľov
mikroprojektov
pri realizácii projektov v súlade
s požiadavkami programu.

Prijímatelia
mikroprojektov
programu 20142020

Uskutočňovanie školení formou priamych
konzultácií.

Euroregión
Tatry

Celý rok

V rámci
bežných aktivít
euroregiónov

Informačné a propagačné aktivity, ako spolupráca s médiami a aktivity na Internete [4]
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NÁZOV
AKTIVITY

KTORÝ CIEĽ STRATÉGIE TÁTO

CIEĽOVÉ

AKTIVITA REALIZUJE (NÁZOV

SKUPINY

OPIS AKTIVITY

INŠTITÚCIA

TERMÍN

ZODPOVEDNÁ

CIEĽA)

PLÁNOVANÝ
ROZPOČET

ZA
REALIZÁCIU

Prevádzkovanie
webových
stránok

Rozširovanie informácií
o výsledkoch realizovaných
projektov a o ich prínose pre
spoločnosť,
a zároveň prehlbovanie pozitívneho
imidžu Európskej únie.

Prijímatelia,
verejnosť,
žiadatelia
programu 20212027

Vytvorenie, správa a redigovanie webovej
stránky Programu Interreg Poľsko –
Slovensko 2021 – 2027, z toho: informovanie
o aktualitách týkajúcich sa programu 2021 –
2027, možností získať finančný príspevok
a výziev na podávanie žiadostí;
sprístupňovanie programových dokumentov;
informovanie o dobrých príkladoch
a o úspešných projektoch (príklady
z programu 2014 – 2020).

STS

Celý rok

17 978 EUR

RKB

Celý rok

V rámci
bežných aktivít
RKB

Správa a redigovanie webovej stránky
programu 2014 – 2020.
Redigovanie poľských a slovenských
regionálnych webových stránok, rozširovanie
informácií o programe, možnostiach získať
finančný príspevok, osvedčených postupoch,
úspechoch realizovaných projektov
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NÁZOV
AKTIVITY

KTORÝ CIEĽ STRATÉGIE TÁTO

CIEĽOVÉ

AKTIVITA REALIZUJE (NÁZOV

SKUPINY

OPIS AKTIVITY

INŠTITÚCIA

TERMÍN

ZODPOVEDNÁ

CIEĽA)

PLÁNOVANÝ
ROZPOČET

ZA
REALIZÁCIU

Redigovanie partnerov strešných projektov,
rozširovanie informácií o programe,
možnostiach získať finančný príspevok,
osvedčených postupoch, úspechoch
realizovaných mikroprojektov

Priebežná aktualizácia galérie fotografií
mikroprojektov umiestnenej na webovej
stránke Karpatského euroregiónu.

Priebežná aktualizácia galérie fotografií
mikroprojektov umiestnenej na webovej
stránke Zväzku Euroregión Tatry.
Informácie
uverejňované
prostredníctvom
sociálnych

Rozširovanie informácií
o výsledkoch realizovaných
projektov a o ich prínose pre
spoločnosť,
a zároveň prehlbovanie pozitívneho

Prijímatelia,
verejnosť,
žiadatelia
programu 20212027

Rozširovanie, prostredníctvom sociálnych
médií (Facebook, Instagram, Youtube –
poradie podľa priorít), informácií o
programe, organizovaných podujatiach
týkajúcich sa programu, realizovaných
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Karpatský
euroregión,
VÚC
Prešov,Euroreg
ión Tatry,
Euroregión
Beskydy, VÚC
Žilina

Celý rok

V rámci
bežných aktivít
euroregiónov

Karpatský
euroregión

Celý rok

V rámci
bežných aktivít
euroregiónov

Euroregión
Tatry

Celý rok

V rámci
bežných aktivít
euroregiónov

STS,
RKB,
euroregióny

Priebežne

V rámci
bežných aktivít
STS, RKB,
euroregiónov

NÁZOV
AKTIVITY

KTORÝ CIEĽ STRATÉGIE TÁTO

CIEĽOVÉ

AKTIVITA REALIZUJE (NÁZOV

SKUPINY

OPIS AKTIVITY

INŠTITÚCIA

TERMÍN

ZODPOVEDNÁ

CIEĽA)

PLÁNOVANÝ
ROZPOČET

ZA
REALIZÁCIU

portálov

imidžu Európskej únie.

projektoch a o prínose zrealizovaných
projektov pre oprávnené územie, ako aj
informácií týkajúcich sa programu 20212027 a inštruktážne filmy. Oficiálny profil
programu prevádzkuje STS, partneri z
euroregiónov a RKB zasielajú informácie na
uverejnenie.
Minimálny počet – 2 posty za týždeň na
Facebooku; na Instagrame a YouTube – v
závislosti od aktualít v projektoch/programe,
plánovaných a prebiehajúcich podujatí (týka
sa STS).

Propagácia
nového
programu na
webovej stránke
a v sociálnych
médiách

Zvyšovanie povedomia a aktivizácia
žiadateľov pri uchádzaní sa o
finančný príspevok z Európskej únie
pomocou komplexného
informovania o možnostiach
získania finančného príspevku v
rámci programu

Žiadatelia
Príprava a realizácia série článkov
programu 2021 – a príspevkov (minimálne 3 články a 5
2027, verejnosť
príspevkov) týkajúcich sa programu 2021 –
2027 na webovú stránku a sociálne médiá
programu. Séria bude zameraná na šírenie
informácií o programe, o jeho cieľoch medzi
prijímateľmi a verejnosťou v Poľsku a na
Slovensku.

Filmy

Podpora prijímateľov pri realizácii

Žiadatelia

Príprava filmových materiálov vo forme
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STS v
spolupráci s
RKB

III.-IV.
štvrťrok

V rámci
bežných aktivít
STS, RKB

STS

III.-IV.

8 315 EUR

NÁZOV
AKTIVITY

KTORÝ CIEĽ STRATÉGIE TÁTO

CIEĽOVÉ

AKTIVITA REALIZUJE (NÁZOV

SKUPINY

OPIS AKTIVITY

INŠTITÚCIA

TERMÍN

ZODPOVEDNÁ

CIEĽA)

PLÁNOVANÝ
ROZPOČET

ZA
REALIZÁCIU

projektov v súlade s požiadavkami
programu
Rozširovanie informácií o
výsledkoch realizovaných projektov
a o ich prínose pre spoločnosť, a
zároveň prehlbovanie pozitívneho
imidžu Európskej únie.

programu 2021 –
2027,
prijímatelia,
verejnosť

návodu (napr. film ako správne vyplniť
žiadosť, ako používať žiadosť o poskytnutie
finančného príspevku, žiadosti o platbu, SL,
prezentácia prioritných osí, štruktúra
rozpočtu ap.) adresovaných žiadateľom
programu 2021 – 2027. Celkom to bude
približne 5 filmov. Filmy sa budú
zverejňovať na webových stránkach
a v sociálnych médiách programu
a programových inštitúcií. Cieľom bude
podporiť žiadateľov pri podaní dobre
spracovanej a kvalitnej žiadosti
o poskytnutie finančný príspevok.

štvrťrok

Príprava filmu o výsledkoch mikroprojektov
realizovaných v perspektíve 2014 – 2020.

Karpatský
euroregión

III. /
IV.štvrťrok

V rámci
bežných aktivít
euroregiónov

Produkcia 2 filmových reportáží
o mikroprojektoch. Filmy budú propagované
na informačných kanáloch Euroregiónu
(webová stránka, Facebook,
newsletter), informačných kanáloch VÚC
Žilina, STS, RKB v Sliezskom vojvodstve

Euroregión
Beskydy

III.-IV.
štvrťrok

V rámci
bežných aktivít
euroregiónov
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NÁZOV
AKTIVITY

KTORÝ CIEĽ STRATÉGIE TÁTO

CIEĽOVÉ

AKTIVITA REALIZUJE (NÁZOV

SKUPINY

OPIS AKTIVITY

INŠTITÚCIA

TERMÍN

ZODPOVEDNÁ

CIEĽA)

PLÁNOVANÝ
ROZPOČET

ZA
REALIZÁCIU

a prijímateľov mikroprojektov.

Organizácia
výstavy

Rozširovanie informácií
o výsledkoch realizovaných
projektov a o ich prínose pre
spoločnosť,
a zároveň prehlbovanie pozitívneho
imidžu Európskej únie.

Prijímatelia
mikroprojektov
2014-2020
verejnosť

Výstava zameraná na šírenie informácií
o výsledkoch realizovaných mikroprojektov,
zosumarizovanie Strešných projektov

Euroregión
Tatry

III. štvrťrok

V rámci
bežných aktivít
euroregiónov

Verejnosť

Prezentácia výstavy na pohraničí
propagujúcej Program a výsledky projektov
realizovaných za účasti partnerov zo
sliezskeho vojvodstva (dočasná výstava na
rôznych miestach).

RKB v
Sliezskom
vojvodstve

Celý rok

V rámci
bežných aktivít
RKB

Monitorovanie
médií
s ohľadom na
informácie o
programe

Rozširovanie informácií
o výsledkoch realizovaných
projektov a o ich prínose pre
spoločnosť,
a zároveň prehlbovanie pozitívneho
imidžu Európskej únie.

Programové
inštitúcie

Zber informácií a zmienok
o programe a projektoch objavujúcich sa
v médiách.

STS,
RKB

Priebežne

V rámci
bežných aktivít
STS
a RKB

Databázy
projektov,

Rozširovanie informácií
o výsledkoch realizovaných

Prijímatelia,
verejnosť,

Príprava dát na zverejnenie v databázach
projektov prevádzkovaných Interactom

STS v
spolupráci s

Celý rok

V rámci
bežných aktivít
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NÁZOV
AKTIVITY

KTORÝ CIEĽ STRATÉGIE TÁTO

CIEĽOVÉ

AKTIVITA REALIZUJE (NÁZOV

SKUPINY

OPIS AKTIVITY

INŠTITÚCIA

TERMÍN

ZODPOVEDNÁ

CIEĽA)

PLÁNOVANÝ
ROZPOČET

ZA
REALIZÁCIU

súťaže,
propagačné
kampane
organizované
Európskou
komisiou
a Interactom

projektov a o ich prínose pre
spoločnosť,
a zároveň prehlbovanie pozitívneho
imidžu Európskej únie.

programové
inštitúcie,
žiadatelia
programu 2021 2027

a Európskou komisiou, nabádanie
prijímateľov, aby sa zúčastňovali na
súťažiach, alebo účasť na súťažiach
určených pre programové inštitúcie (napr.:
RegioStars Awards, #EUinmyRegion
„Stories”, Youth4Regions, iné) a propagácia
projektov, ktoré boli v nich úspešné.

Články
v tlači

Rozširovanie informácií
o výsledkoch realizovaných
projektov a o ich prínose pre
spoločnosť,
a zároveň prehlbovanie pozitívneho
imidžu Európskej únie.

Verejnosť

Články v tlači propagujúce úspechy
Programu a podporených projektov alebo
články s informáciami o programe Interreg
Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

Zvyšovanie povedomia a aktivizácia
žiadateľov pri uchádzaní sa o
finančný príspevok z Európskej únie
pomocou komplexného
informovania o možnostiach
získania finančného príspevku v
rámci programu

RKB

STS, RKB

RKB v
Sliezskom
vojvodstve

Celý rok

1 176,47 EUR

RKB v
Žilinskom kraji

Celý rok

V rámci
bežných aktivít
RKB

Odhadovaný počet článkov: 3.

Tlačový článok propagujúci úspechy
Programu a podporených projektov, článok
s informáciami o programe Interreg Poľsko –
Slovensko 2021 – 2027.
Odhadovaný počet článkov: 1.
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NÁZOV
AKTIVITY

KTORÝ CIEĽ STRATÉGIE TÁTO

CIEĽOVÉ

AKTIVITA REALIZUJE (NÁZOV

SKUPINY

OPIS AKTIVITY

INŠTITÚCIA

TERMÍN

ZODPOVEDNÁ

CIEĽA)

PLÁNOVANÝ
ROZPOČET

ZA
REALIZÁCIU

Tlačový článok propagujúci úspechy
Programu a podporených projektov, článok
s informáciami o programe Interreg Poľsko –
Slovensko 2021 – 2027.

RKB v
Prešovskom
kraji

Celý rok

V rámci
bežných aktivít
RKB

Odhadovaný počet článkov: 1.
Otvorené a iné podujatia [5]

Výročné
podujatie
so širokým
dosahom
pôsobenia

Rozširovanie informácií o
výsledkoch realizovaných projektov
a o ich prínose pre spoločnosť, a
zároveň prehlbovanie pozitívneho
imidžu Európskej únie.

Prijímatelia,
verejnosť

Organizácia výročného podujatia a začatie
programu vo forme konferencie. Do
podujatia budú zapojení aj prijímatelia
programu. V spolupráci medzi STS-RO-KO
sa vytvorí samostatný plán podujatí.

STS v
spolupráci s
RO, RKB a
Euroregiónmi

II. polrok

58 426 EUR

Účasť
na externých
podujatiach

Rozširovanie informácií
o výsledkoch realizovaných
projektov a o ich prínose pre
spoločnosť,
a zároveň prehlbovanie pozitívneho
imidžu Európskej únie.

Prijímatelia,
žiadatelia
programu 20212027, verejnosť

Program sa zúčastní aspoň na 3 podujatiach
organizovaných externými inštitúciami
minimálne s regionálnym dosahom,
napríklad: III. Slovenské fórum v
Bardejovských Kúpeľoch (15.06.2022),
Jánošíkové dni v Terchovej (30.07.2022),
Ekonomické fórum (6.-8.09.2022), XIII.
Slovensko-pol'ské hospodárske fórum

STS

Celý rok

3372 EUR
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NÁZOV
AKTIVITY

KTORÝ CIEĽ STRATÉGIE TÁTO

CIEĽOVÉ

AKTIVITA REALIZUJE (NÁZOV

SKUPINY

OPIS AKTIVITY

INŠTITÚCIA

TERMÍN

ZODPOVEDNÁ

CIEĽA)

PLÁNOVANÝ
ROZPOČET

ZA
REALIZÁCIU

(september), Spoločná konferencia CEP
(neznámy dátum).
Podujatia
v regiónoch
organizované
RKB a
euroregiónmi
(stacionárne
alebo on-line)

Rozširovanie informácií
o výsledkoch realizovaných
projektov a o ich prínose pre
spoločnosť,
a zároveň prehlbovanie pozitívneho
imidžu Európskej únie.

Prijímatelia,
verejnosť,
žiadatelia
programu 20212027

V Sliezskom vojvodstve napr.:
-

Konferencia
Propagačno-informačné stretnutia /
dni otvorených dverí projektov.

RKB v
Sliezskom
vojvodstve

II. polrok

4501,90 EUR

RKB v
Malopoľskom
vojvodstve

III.-IV.
štvrťrok

1 735,30 EUR

Spolu 2 až 4 podujatia (konečný počet bude
podmienený pandemickou situáciou).
V Malopoľskom vojvodstve, napr.:
-

Propagačno-informačné stretnutia /
dni otvorených dverí projektov.

Spolu 2 až 3 podujatia (konečný počet bude
podmienený pandemickou situáciou).
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NÁZOV
AKTIVITY

KTORÝ CIEĽ STRATÉGIE TÁTO

CIEĽOVÉ

AKTIVITA REALIZUJE (NÁZOV

SKUPINY

OPIS AKTIVITY

INŠTITÚCIA

TERMÍN

ZODPOVEDNÁ

CIEĽA)

PLÁNOVANÝ
ROZPOČET

ZA
REALIZÁCIU

RKB v
Podkarpatskom
vojvodstve

Celý rok

5 000 EUR

Záverečná konferencia programu
(stacionárne alebo on-line).

Euroregión
Beskydy

III., IV.
štvrťrok

V rámci
bežných aktivít
euroregiónov

Study tour s prezentáciou výsledkov
realizovaných mikroprojektov.

Karpatský
euroregión

III. / IV.
štvrťrok

V rámci
bežných aktivít
euroregiónov

Euroregión
Tatry

II. – III.
štvrťrok

V rámci
bežných aktivít
euroregiónov

V Podkarpatskom vojvodstve, napr.:
-

Konferencia / workshopy
Propagačno-informačné stretnutia /
dni otvorených dverí projektov.

Celkom 4 – 5 podujatí (konečný počet bude
podmienený pandemickou situáciou).

Prijímatelia
mikroprojektov,
verejnosť

•

Cyklistický zájazd „Po stopách
mikroprojektov” (júl),

•

Cyklus 4 konferencií (v Krościenku
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NÁZOV
AKTIVITY

KTORÝ CIEĽ STRATÉGIE TÁTO

CIEĽOVÉ

AKTIVITA REALIZUJE (NÁZOV

SKUPINY

OPIS AKTIVITY

INŠTITÚCIA

TERMÍN

ZODPOVEDNÁ

CIEĽA)

PLÁNOVANÝ
ROZPOČET

ZA
REALIZÁCIU

nad Dunajcom, Starom Sączi,
Jablonke a Szczyrzyciach)
prezentujúcich vplyv realizovaných
spoločných poľsko-slovenských
projektov na ochranu kultúrneho a
prírodného dedičstva (apríl – jún).
Účasť RKB
a euroregiónov
na podujatiach v
regiónoch
(organizovaných
stacionárne
alebo on-line)

Rozširovanie informácií
o výsledkoch realizovaných
projektov a o ich prínose pre
spoločnosť,
a zároveň prehlbovanie pozitívneho
imidžu Európskej únie.

Prijímatelia,
verejnosť

Informačné a propagačné aktivity týkajúce sa
programu a projektov na podujatiach v
regióne, napríklad veľtrhy, konferencie,
podujatia pod holým nebom, a pod. (v
závislosti od podujatí organizovaných v
regiónoch)

RKB v
Sliezskom a
Malopoľskom
vojvodstve
RKB v
Podkarpatskom
vojvodstve
Karpatský
euroregión,
VÚC Prešov
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Celý rok

V rámci
bežných aktivít
RKB

4 705 EUR

II. / III.
štvrťrok

V rámci
bežných aktivít
euroregiónov

NÁZOV
AKTIVITY

KTORÝ CIEĽ STRATÉGIE TÁTO

CIEĽOVÉ

AKTIVITA REALIZUJE (NÁZOV

SKUPINY

OPIS AKTIVITY

INŠTITÚCIA

TERMÍN

ZODPOVEDNÁ

CIEĽA)

PLÁNOVANÝ
ROZPOČET

ZA
REALIZÁCIU

Propagácia programu, jeho výsledkov
a výsledkov projektov, informovanie o novej
perspektíve programu počas podujatí
organizovaných Žilinským samosprávnym
krajom alebo inými inštitúciami (napr.
Informačným a poradenským centrom
v rámci Odboru regionálneho rozvoja).
Forma prezentácie bude prispôsobená
charakteru podujatia.
-

Jánošíkové dni v Terchovej

-

Konferencia na tému Interreg
Poľsko-Slovensko v Bielsku-Bialej
(organizovaná v spolupráci s RKB v
sliezskom vojvodstve)

-

Súťaž počas 7. ročníka behu
„Terchovský polmaratón“
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RKB v
Žilinskom kraji

Celý rok

III. štvrťrok

9.09.2022

IV. štvrťrok

V rámci
bežných aktivít
RKB

NÁZOV
AKTIVITY

KTORÝ CIEĽ STRATÉGIE TÁTO

CIEĽOVÉ

AKTIVITA REALIZUJE (NÁZOV

SKUPINY

OPIS AKTIVITY

INŠTITÚCIA

TERMÍN

ZODPOVEDNÁ

CIEĽA)

PLÁNOVANÝ
ROZPOČET

ZA
REALIZÁCIU

Účasť na podujatiach organizovaných v
regióne v závislosti od organizovaných
podujatí, napríklad:
-

propagácia programu počas
informačných stretnutí v obciach
III. Slovenské fórum
Slovensko-poľské hospodárske
fórum
Svetový deň cestovného ruchu
Festival remesiel v Bardejove
(25.8.2022)
Slanský MTB maratón
iné podujatia (školenia, semináre,
konferencie, prezentácie správnej
praxe v prípade projektov)
organizované v spolupráci s IPC
Prešov (Informačno-poradenské
centrum v rámci Odboru
regionálneho rozvoja) s KOCR
(Krajskou organizáciou cestovného
ruchu – Severovýchod Slovenska)
a s Oddelením komunikácie
a propagácie Prešovského
samosprávneho kraja.
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RKB v
Prešovskom
kraji

Celý rok

V rámci
bežných aktivít
RKB

NÁZOV
AKTIVITY

KTORÝ CIEĽ STRATÉGIE TÁTO

CIEĽOVÉ

AKTIVITA REALIZUJE (NÁZOV

SKUPINY

OPIS AKTIVITY

INŠTITÚCIA

TERMÍN

ZODPOVEDNÁ

CIEĽA)

PLÁNOVANÝ
ROZPOČET

ZA
REALIZÁCIU

Prijímatelia
mikroprojektov,
verejnosť

•

•
•
•
•

26. medzinárodný veľtrh
cestovného ruchu GLOBalnie
(Katovice 18-20.3),
3. poľsko-slovenské fórum
(Bardejovské Kúpele 15.6.),
47. Poroninské leto (Poronin, júl),
56 Sabałowe Bajania (Bukowina
Tatrzańska august),
Podhalanský jarmok (Nowy Targ
august).

Euroregión
Tatry

I.-III.
štvrťrok

V rámci
bežných aktivít
euroregiónov

Súťaže
Súťaž pre
prijímateľov
mikroprojekto
v
s rozdelením
na rôzne
kategórie

Rozširovanie informácií o
výsledkoch realizovaných projektov
a o ich prínose pre spoločnosť, a
zároveň prehlbovanie pozitívneho
imidžu Európskej únie

Prijímatelia
mikroprojektov,
verejnosť

Súťaž na Facebooku/ webovej stránke
Euroregiónu Tatry pre prijímateľov
mikroprojektov s rozdelením na rôzne
kategórie (napr. najlepšia investícia,
najlepšia e-služba, a pod.). Odmenené budú
najzaujímavejšie mikroprojekty v danej
kategórii z oblasti Euroregiónu Tatry. Na
hlasovaní sa zúčastní verejnosť – závisí od
dostupných prostriedkov v rozpočte VP SP.

Euroregión
Tatry

Publikácie, výstavné materiály a podpora informačných a propagačných aktivít [6]
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IV. štvrťrok

V rámci
bežných aktivít
euroregiónov

NÁZOV
AKTIVITY

KTORÝ CIEĽ STRATÉGIE TÁTO

CIEĽOVÉ

AKTIVITA REALIZUJE (NÁZOV

SKUPINY

OPIS AKTIVITY

INŠTITÚCIA

TERMÍN

ZODPOVEDNÁ

CIEĽA)

PLÁNOVANÝ
ROZPOČET

ZA
REALIZÁCIU

Výstavné,
informačné a
propagačné
materiály (o. i.:
vypracovanie
grafických
návrhov,
príprava na
výrobu/tlač,
distribúcia)

Rozširovanie informácií
o výsledkoch realizovaných
projektov a o ich prínose pre
spoločnosť,
a zároveň prehlbovanie pozitívneho
imidžu Európskej únie.

Prijímatelia,
verejnosť,
Žiadatelia
programu 20212027

Propagačné a reklamné materiály – reklamné
predmety. V rámci propagačných materiálov,
popri tých štandardných (poznámkové bloky,
perá atď.) výber propagačných výrobkov
primeraných vzhľadom na typ programu
(napr. cestovný ruch), a taktiež takých, ktoré
súvisia s regiónmi príp. podujatiami, na
ktorých sa propaguje program (napr. miestne
výrobky).

Výstavné materiály (napr. steny pre
sponzorov, malé tribúny, stojany, roll-upy).

STS

III. / IV.
štvrťrok

12 100 EUR

RKB v
Malopoľskom
vojvodstve

I. polrok

V rámci
bežných aktivít
RKB

RKB v
Sliezskom
vojvodstve

I. polrok

V rámci
bežných aktivít
RKB

Celý rok

2 352 EUR

Celý rok

2 472,28 EUR

III., IV.
Štvrťrok

V rámci
bežných aktivít
euroregiónov

RKB v
Informačné a propagačné materiály týkajúce Podkarpatskom
sa aktuálneho programu a/alebo programu
vojvodstve
2021–2027 (napr. katalógy, albumy, brožúry,
letáky, publikácie, mapy).
RKB v
Žilinskom kraji
Euroregión
Beskydy
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NÁZOV
AKTIVITY

KTORÝ CIEĽ STRATÉGIE TÁTO

CIEĽOVÉ

AKTIVITA REALIZUJE (NÁZOV

SKUPINY

OPIS AKTIVITY

INŠTITÚCIA

TERMÍN

ZODPOVEDNÁ

CIEĽA)

PLÁNOVANÝ
ROZPOČET

ZA
REALIZÁCIU

Newsletter

Rozširovanie informácií o
výsledkoch realizovaných projektov
a o ich prínose pre spoločnosť, a
zároveň prehlbovanie pozitívneho
imidžu Európskej únie.

Prijímatelia
mikroprojektov,
verejnosť

Príprava a sadzba elektronického
pravidelného spravodajcu – Newsletter.

CELKOVÝ ROZPOČET NA AKTIVITY V DANOM ROKU

VÚC Prešov

III/IV.
štvrťrok

V rámci
bežných aktivít
euroregiónov

Euroregión
Tatry

II. štvrťrok

V rámci
bežných aktivít
euroregiónov

Euroregióny

Celý rok

V rámci
bežných úloh
euroregiónov

100 191 EUR
(STS)
100 191 EUR
(STS)
29 471,95 EUR
(RKB)
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NÁZOV
AKTIVITY

KTORÝ CIEĽ STRATÉGIE TÁTO

CIEĽOVÉ

AKTIVITA REALIZUJE (NÁZOV

SKUPINY

OPIS AKTIVITY

INŠTITÚCIA
ZODPOVEDNÁ

CIEĽA)

TERMÍN

PLÁNOVANÝ
ROZPOČET

ZA
REALIZÁCIU

Spolu:
129 662,95
EUR

[1] V tabuľke je potrebné podrobne opísať všetky plánované aktivity spolu s ich názvom a cieľom Komunikačnej stratégie, ktorý realizujú. Treba uviesť: cieľové skupiny,
inštitúciu zodpovednú za realizáciu, termín realizácie a rozpočet. Každú aktivitu treba opísať v bodoch (stĺpec OPIS AKTIVITY) pomocou týchto informácií:
•

kľúčové prvky/nástroje, napr. rozhlasová relácia, cyklus článkov,

•

odhadované počty (počty, ktoré možno určiť vo fáze plánovania, napr. odhadovaný počet účastníkov školení),

•

informácia o spolupráci s partnermi alebo inými externými subjektmi,

voliteľne ďalšie dôležité informácie, napr. uľahčenia pre osoby so zdravotným postihnutím, zapojenie prijímateľov, spolupráca s partnermi.
[2] Názov aktivity: prevádzka webovej stránky
[3] Názov aktivity, napr. školenia pre prijímateľov, školenia pre potenciálnych prijímateľov
[4] Názov aktivity, napr. informačno-propagačné aktivity so širokým dosahom, televízia (sponzorované relácie, reklamy), rozhlas (sponzorované relácie, reklamy), tlač
(sponzorované články, oznámenia, reklamy), internet (sponzorované publikácie, reklamy, sociálne médiá).
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[5] Názov aktivity, napr. akcie, pikniky, ľudové slávnosti, tlačové konferencie, tlačový zájazd
[6] Názov aktivity, napr. publikácie (tlačené a elektronické), propagačné materiály typu propagačné predmety, brandingové a výstavné materiály (roll-upy, propagačné
steny). V opise aktivity je potrebné zohľadniť spôsob distribúcie publikácií a propagačných materiálov.
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