PLAN KOMUNIKACYJNY
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
na rok 2008

1. Cele działań
1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013,
2) przekazanie beneficjentom informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach
poszczególnych działań PROW 2007-2013,
3) podnoszenie świadomości społecznej na poziomie ogólnokrajowym w zakresie funkcji
jakie spełnia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich
(EFRROW),
4) wsparcie beneficjentów w procesie pozyskiwania środków z EFRROW poprzez
profesjonalną informację,
5) informowanie opinii publicznej o sposobie wydatkowania środków EFRROW.
2. Kategorie grup docelowych
1) ogół społeczeństwa,
2) beneficjenci i potencjalni beneficjenci działań w tym m.in.:
• rolnicy,
• jednostki samorządu terytorialnego,
• przedsiębiorcy,
• partnerzy społeczno-gospodarczy,
• organizacje pozarządowe.
3) instytucje do których delegowano funkcje wdrożeniowe,
4) instytucje, które mają w statucie zapis o prowadzeniu informacji i działają na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich np. ODR, Izby Rolnicze etc.,
5) środki masowego przekazu.
3. Opis planowanych działań informacyjnych i promocyjnych oraz sposób ich realizacji,
w tym wizualizacja
a) Konferencje i seminaria informacyjne
Działanie
Seminaria informacyjne dla podmiotów
wdrażających PROW 2007-2013 (OR ARiMR, ARR,
FAPA, UM) – 5 szkoleń w ciągu roku (w tym 2
dwudniowe szkolenia w ramach osi Leader dla UM).
Seminaria informacyjne/ szkolenia dotyczące
poszczególnych działań PROW 2007-2013 dla
beneficjentów.
Seminarium przygotowujące do szkoleń
z udziałem osób odpowiedzialnych za prowadzenie
szkoleń w tym dla doradców rolnych w ramach osi
Leader PROW 2007-2013.
Seminaria informacyjne dla beneficjentów osi 4
Leader.

Sposób realizacji
5 dwudniowych
seminariów

Szacunkowa
liczba
uczestników
500

10 jedno- lub
dwudniowych
seminariów/
szkoleń
1 dwudniowe
seminarium

62 800

10 dwudniowych
seminariów

400

41

2

Seminarium informacyjne dla firm sektora
prywatnego, oferujących usługi doradcze
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Szkolenia dla osób zainteresowanych utworzeniem
i członkostwem w grupach producentów rolnych
(kontynuacja z 2007 r.).
Szkolenia/seminaria dla potencjalnych beneficjentów
nt. działań PROW 2007-2013.
Konferencje/ szkolenia dotyczące PROW 2007-2013.
Spotkanie informacyjne z przedstawicielami ARiMR
w celu przedstawienia założeń działania
„Uczestnictwo rolników w systemach jakości
żywności” oraz zapoznania przedstawicieli ARiMR
z podstawowymi kwestiami, które będą istotne przy
wdrażaniu.
Ogólnopolskie spotkanie informacyjne
współorganizowane z CDR w celu przekazania
informacji nt. działań „Uczestnictwo rolników
w systemach jakości żywności” i „Działania
informacyjne i promocyjne”.
Szkolenia dla osób zainteresowanych utworzeniem i
członkowstwem w grupach producentów rolnych.
Wojewódzkie spotkania informacyjno-promocyjne z
beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami
działania „Uczestnictwo rolników w systemach
jakości żywności”.
Spotkanie informacyjne z przedstawicielami ARR
w celu przedstawienia założeń działania „Działania
promocyjne i informacyjne” oraz zapoznania
z podstawowymi kwestiami, które będą istotne przy
wdrażaniu.
Ogólnopolskie spotkanie informacyjno-promocyjne
z przetwórcami rolnictwa ekologicznego, którego
celem będzie przedstawienie działania „Działania
promocyjne i informacyjne” oraz jego promocja.
Szkolenia dla beneficjentów i instytucji
zaangażowanych w realizację działania
„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury technicznej
związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa
i leśnictwa” – Schemat I „Scalanie gruntów”
(starostowie, wójtowie gmin).
Szkolenie z zakresu wdrażania Schematu II
„Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”
w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury technicznej związanej z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” dla
Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń
Wodnych oraz Urzędów Marszałkowskich.
Szkolenia/warsztaty dla podmiotów wdrażających
działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej”.

2 seminaria

100

8 szkoleń

800

3 szkolenia

150

20
16 spotkań (odbędą
się we wszystkich
województwach)

3000
80

1 spotkanie

60

64 szkolenia

3000

1 spotkanie

200

16 spotkań

80

1 spotkanie

50

6 szkoleń

450

1 szkolenie

70

2 szkolenia

60
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Konferencja pn. „Działania samorządowe w ramach
PROW 2007-2013”
Wojewódzkie spotkania informacyjno-promocyjne
z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami
działania „Uczestnictwo rolników
w systemach jakości żywności” oraz „Działania
informacyjne i promocyjne”.

1 konferencja

170

16 spotkań

1280

b) Publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych
Rodzaj materiału
Przygotowanie graficzne i druk Informatora o osi 4 Leader w wersji
polskiej i angielskiej.
Przygotowanie graficzne, druk i dystrybucja plakatów informacyjnych
o osi Leader do gmin.
Przygotowanie graficzne i druk materiału pn. Inicjatywa Leader 19912006, a oś Leader 2007-2013.
Przygotowanie graficzne, druk i dystrybucja broszur informacyjnych
na temat działań 4.1, 4.2, 4.3 .
Wykonanie materiałów promocyjnych m.in.:
długopisy, teczki, notatniki, smycze, pendrive, kubki, duże spinacze
do papieru, podkładki pod mysz komputerową, breloczki, torby
materiałowe, piłeczki antystresowe, etui na wizytówki, koszulki,
magnesy, zestawy długopis + ołówek, podkładki pod kubek, zegarki
na biurko, kalendarze, parasolki, czapeczki, stojak na wizytówki,
otwieracz do butelek, stojak do notatek.
Opracowanie i wydanie broszury promującej Schemat I „Scalanie
gruntów rolnych” działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury
technicznej związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i
leśnictwa”.
Opracowanie i wydanie broszury promującej Schemat II
„Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” działania
„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury technicznej związanej z
rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” .
Opracowanie, druk i dystrybucja Przewodnika po programie
rolnośrodowiskowym (ok. 25 str.).
Opracowanie, druk i dystrybucja Biblioteczki programu
rolnośrodowiskowego.
Opracowanie, druk i dystrybucja Przewodnika dla doradców
rolnośrodowiskowych.
Opracowanie, druk i dystrybucja broszury nt. rolnictwa
ekologicznego.
Przygotowanie, druk i dystrybucja broszur dotyczących działania
„Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” (15-20 str.).
Przygotowanie, druk i dystrybucja broszur dotyczących działania
„Działania informacyjne i promocyjne” (15-20 str.).
Przygotowanie i druk publikacji pt. „Budowanie lokalnej strategii
rozwoju w ramach osi 4. Leader Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013”.
Przygotowanie, druk i dystrybucja broszur o charakterze

Nakład
pol. 5 000 egz.
ang. 1 000 egz.
10 000 egz.
5 000 egz.
4.1 – 30 000 egz.
4.2 – 10 000 egz.
4.3 – 10 000 egz.
100 000 szt.

40 000 egz.

40 000 egz.

40 000 egz.
2 500 egz.
2 000 egz.
40 000 egz.
25 000 egz.
25 000 egz.
2 500 egz.
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informacyjno-promocyjnym na temat działań PROW 2007-2013.
Opracowanie oraz druk publikacji pt. „Na wsi od nowa”.
Opracowanie filmu dotyczącego działania Grupy producentów
rolnych w ramach PROW 2007-2013 (ok. 35 min.)
Wytłoczenie na płytach CD filmu dotyczącego działania Grupy
producentów rolnych w ramach PROW 2007-2013
Wykonanie i dystrybucja wydawnictwa pokonferencyjnego z 2dniowej konferencji pt. "Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi
polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007-2013"
Przygotowanie i druk publikacji pt.” Promocja tworzenia grup
producentów rolnych”

1 000 000 egz.
500 egz.
1
40 000 egz.
300 egz.
15 550 egz.

c) Punkt informacyjny
Zadaniem punktu informacyjnego znajdującego się w gmachu MRiRW jest osobiste
i telefoniczne udzielanie najbardziej aktualnych informacji nt. PROW 2007-2013 osobom
zainteresowanym. Informacji udzielają pracownicy MRiRW, merytorycznie odpowiedzialni za
zadania związane z PROW 2007-2013.
d) Strona internetowa (informacje przekazywane drogą elektroniczną)
1) aktualizowanie informacji na stronie internetowej MRiRW w zakładce PROW 2007-2013
w zakresie: legislacji, dokumentów programowych, monitorowania programu,
dokumentów dotyczących naboru wniosków.
2) stałe przekazywanie informacji do instytucji wdrażających, Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (na zasadzie
newsletter).
e) Promocja i informacja w środkach masowego przekazu
Współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji
o PROW 2007-2013, np. wkład na temat działań Programu w publikacjach branżowych,
w prasie, wkładki tematyczne w publikacjach branżowych, dziennikach ogólnopolskich,
artykuły sponsorowane w prasie, odpowiedzi na zapytania prasy, etc.
Forma przekazywania informacji
Audycje radiowe.
Artykuły i materiały informacyjne w prasie.
Konferencje prasowe nt. PROW 2007-2013.

Ilość
2
8
10

f) Promocja Programu podczas ogólnopolskich, lokalnych lub regionalnych imprez
poświęconych rolnictwu i obszarom wiejskim
Nazwa imprezy
Dożynki
Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagra-Premiery
(15-17 luty 2008 r.).
Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii
FOOD (14-18 września 2008 r.).
Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich FARMA (03-05 października 2008 r.).

Forma promocji
Stoisko promujące
PROW 2007-2013.
Dystrybucja
materiałów
informacyjnopromocyjnych i
udzielanie informacji.
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g) Pisemne udzielanie odpowiedzi na pytania beneficjentów
h) Wizualizacja Programu
Nazwa zadania
Forma
Opracowanie „Księgi Wizualizacji Znaku Programu Rozwoju Księga w oprawie
Obszarów wiejskich na lata 2007-2013” .
bindowanej i w formie
elektronicznej (po 3 egz)
Wykonanie logotypów dla celów poligraficznych (m. in. znak w formacie *.cdr, *.eps
PROW 2007-2013 (bez podpisu), logo Leader 2007-2013, oraz *.ai w wersji
polskie logo Leader).
kolorowej i
monochromatycznej na
płycie CD oraz wyciągi
barwne logotypów
Wszystkie wydawane materiały informacyjno-promocyjne będą zawierały znaki graficzne
i logotypy: Unii Europejskiej, PROW 2007-2013 oraz MRiRW.
Dodatkowo znak graficzny Leadera będzie umieszczany na materiałach, które dotyczyć będą
osi 4.
Podczas spotkań szkoleniowych i informacyjnych, seminariów i konferencji wizualizację
Programu zapewnią systemy informacji wizualnych w postaci ścianek promocyjnych,
banerów, rollbanerów na których umieszczone będą ww. logotypy.
4. Opis systemu wdrażania planu komunikacyjnego z uwzględnieniem zadań
wykonywanych przez właściwe jednostki organizacyjne podmiotów wdrażających
Zgodnie z wewnętrznym regulaminem organizacyjnym, Wydział Informacji, Promocji oraz
Koordynacji Programów Rozwoju Instytucjonalnego Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada za przygotowanie
i koordynację planu komunikacyjnego Instytucji Zarządzającej dla PROW 2007-2013.
Osobą odpowiedzialną jest:
p. Katarzyna Laskowska – Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji oraz Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich, DROW.
tel. (22) 623-13-66
e-mail: k.laskowska@minrol.gov.pl
5. Ramowy harmonogram
Nazwa zadania

I
kwartał

II
kwartał

III
kwartał

IV
kwartał

a) Konferencje i seminaria informacyjne
Seminaria informacyjne dla podmiotów wdrażających
PROW 2007-2013 (OR ARiMR, ARR, FAPA, UM)
Seminaria informacyjne/ szkolenia dotyczące
poszczególnych działań PROW 2007-2013 dla
beneficjentów.
Seminarium przygotowujące do szkoleń z udziałem
osób odpowiedzialnych za prowadzenie szkoleń w tym
dla doradców rolnych w ramach osi Leader PROW
2007-2013.
Seminaria informacyjne dla beneficjentów osi 4
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Leader.
Seminarium informacyjne dla firm sektora prywatnego,
oferujących usługi doradcze w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich.
Szkolenia dla osób zainteresowanych utworzeniem
i członkostwem w grupach producentów rolnych
(kontynuacja z 2007 r.).
Szkolenia/seminaria dla potencjalnych beneficjentów
nt. działań PROW 2007-2013.
Konferencje/ szkolenia dotyczące PROW 2007-2013.
Spotkanie informacyjne z przedstawicielami ARiMR
w celu przedstawienia założeń działania „Uczestnictwo
rolników w systemach jakości żywności” oraz
zapoznania przedstawicieli ARiMR z podstawowymi
kwestiami, które będą istotne przy wdrażaniu.
Ogólnopolskie spotkanie informacyjne
współorganizowane z CDR w celu przekazania
informacji nt. działań „Uczestnictwo rolników
w systemach jakości żywności” i „Działania
informacyjne i promocyjne”.
Szkolenia dla osób zainteresowanych utworzeniem i
członkowstwem w grupach producentów rolnych.
Wojewódzkie spotkania informacyjno-promocyjne z
beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami
działania „Uczestnictwo rolników
w systemach jakości żywności”.
Spotkanie informacyjne z przedstawicielami ARR
w celu przedstawienia założeń działania „Działania
promocyjne i informacyjne” oraz zapoznania z
podstawowymi kwestiami, które będą istotne przy
wdrażaniu.
Ogólnopolskie spotkanie informacyjno-promocyjne
z przetwórcami rolnictwa ekologicznego, którego
celem będzie przedstawienie działania „Działania
promocyjne i informacyjne” oraz jego promocja.
Szkolenia dla beneficjentów i instytucji
zaangażowanych w realizację działania „Poprawianie
i rozwijanie infrastruktury technicznej związanej
z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” –
Schemat I „Scalanie gruntów” (starostowie, wójtowie
gmin).
Szkolenie z zakresu wdrażania Schematu II
„Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”
w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury technicznej związanej z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” dla
Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń
Wodnych oraz Urzędów Marszałkowskich.
Szkolenia/warsztaty dla podmiotów wdrażających
działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki
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i ludności wiejskiej”.
Konferencja pn. „Działania samorządowe w ramach
PROW 2007-2013”
Wojewódzkie spotkania informacyjno-promocyjne
z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami
działania „Uczestnictwo rolników
w systemach jakości żywności” oraz „Działania
informacyjne i promocyjne”.
b) Publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych
Przygotowanie graficzne i druk Informatora o osi 4
Leader w wersji polskiej i angielskiej.
Przygotowanie graficzne, druk i dystrybucja plakatów
informacyjnych o osi Leader do gmin.
Przygotowanie graficzne i druk materiału pn.
Inicjatywa Leader 1991-2006, a oś Leader 2007-2013.
Przygotowanie graficzne, druk i dystrybucja broszur
informacyjnych na temat działań 4.1, 4.2, 4.3 .
Wykonanie materiałów promocyjnych.
Opracowanie i wydanie broszury promującej Schemat I
„Scalanie gruntów rolnych” działania „Poprawianie i
rozwijanie infrastruktury technicznej związanej z
rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”.
Opracowanie i wydanie broszury promującej Schemat
II „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”
działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury
technicznej związanej z rozwojem i dostosowaniem
rolnictwa i leśnictwa” .
Opracowanie, druk i dystrybucja Przewodnika po
programie rolnośrodowiskowym (ok. 25 str.).
Opracowanie, druk i dystrybucja Biblioteczki
programu rolnośrodowiskowego.
Opracowanie, druk i dystrybucja Przewodnika dla
doradców rolnośrodowiskowych.
Opracowanie, druk i dystrybucja broszury nt. rolnictwa
ekologicznego.
Przygotowanie, druk i dystrybucja broszur dotyczących
działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości
żywności” (15-20 str.).
Przygotowanie, druk i dystrybucja broszur dotyczących
działania „Działania informacyjne i promocyjne”
(15-20 str.).
Przygotowanie i druk publikacji pt. „Budowanie
lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4. Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013”.
Przygotowanie, druk i dystrybucja broszur o
charakterze informacyjno-promocyjnym na temat
działań PROW 2007-2013.
Opracowanie oraz druk publikacji pt. „Na wsi od
nowa”.
Opracowanie filmu dotyczącego działania Grupy
producentów rolnych w ramach PROW 2007-2013 (ok.
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35 min.)
Wytłoczenie na płytach CD filmu dotyczącego
działania Grupy producentów rolnych w ramach
PROW 2007-2013
Wykonanie i dystrybucja wydawnictwa
pokonferencyjnego z 2-dniowej konferencji pt.
"Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a
możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007-2013"
Przygotowanie i druk publikacji pt.” Promocja
tworzenia grup producentów rolnych”
c) Punkt informacyjny
Prowadzenie punktu informacyjnego w MRiRW
d) Strona internetowa (informacje przekazywane drogą elektroniczna)
Aktualizowanie informacji na stronie internetowej
MRiRW w zakładce PROW 2007-2013 w zakresie:
legislacji, dokumentów programowych, monitorowania
programu, dokumentów dotyczących naboru
wniosków.
Stałe przekazywanie informacji do instytucji
wdrażających, Centrum Doradztwa Rolniczego w
Brwinowie, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
w Polsce (na zasadzie newsletter).
e) Promocja i informacja w środkach masowego przekazu
Audycje radiowe.
Artykuły i materiały informacyjne w prasie.
Konferencje prasowe nt. PROW 2007-2013.
f) Promocja Programu podczas ogólnopolskich, lokalnych lub regionalnych imprez
poświęconych rolnictwu i obszarom wiejskim
Dożynki
Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa PolagraPremiery (15-17 luty 2008 r.).
Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych
i Gastronomii FOOD (14-18 września 2008 r.).
Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA (03-05
października 2008 r.).
h) Wizualizacja Programu
Opracowanie „Księgi Wizualizacji Znaku Programu
Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013” .
Wykonanie logotypów dla celów poligraficznych (m.
in. znak PROW 2007-2013 (bez podpisu), logo Leader
2007-2013, polskie logo Leader).
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6. Indykatywny budżet
Na działania promocyjne i komunikacyjne realizowane w oparciu o Plan Komunikacyjny
PROW 2007-2013 przeznaczone zostaną środki w ramach Pomocy Technicznej SPO i PROW
2007-2013 oraz środki zarezerwowane w budżecie MRiRW.
Nazwa zadania
a) Konferencje i seminaria informacyjne
Seminaria informacyjne dla podmiotów wdrażających PROW 20072013 (OR ARiMR, ARR, FAPA, UM)
Seminaria informacyjne/ szkolenia dotyczące poszczególnych działań
PROW 2007-2013 dla beneficjentów.
Seminarium przygotowujące do szkoleń z udziałem osób
odpowiedzialnych za prowadzenie szkoleń w tym dla doradców rolnych
w ramach osi Leader PROW 2007-2013.
Seminaria informacyjne dla beneficjentów osi 4 Leader.
Seminarium informacyjne dla firm sektora prywatnego, oferujących
usługi doradcze w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Szkolenia dla osób zainteresowanych utworzeniem i członkostwem
w grupach producentów rolnych (kontynuacja z 2007 r.).
Szkolenia/seminaria dla potencjalnych beneficjentów nt. działań PROW
2007-2013.
Konferencje/ szkolenia dotyczące PROW 2007-2013.
Spotkanie informacyjne z przedstawicielami ARiMR w celu
przedstawienia założeń działania „Uczestnictwo rolników w systemach
jakości żywności” oraz zapoznania przedstawicieli ARiMR
z podstawowymi kwestiami, które będą istotne przy wdrażaniu.
Ogólnopolskie spotkanie informacyjne współorganizowane z CDR
w celu przekazania informacji nt. działań „Uczestnictwo rolników w
systemach jakości żywności” i „Działania informacyjne i promocyjne”.
Szkolenia dla osób zainteresowanych utworzeniem i członkowstwem w
grupach producentów rolnych.
Wojewódzkie spotkania informacyjno-promocyjne z beneficjentami
i potencjalnymi beneficjentami działania „Uczestnictwo rolników
w systemach jakości żywności”.
Spotkanie informacyjne z przedstawicielami ARR w celu
przedstawienia założeń działania „Działania promocyjne
i informacyjne” oraz zapoznania z podstawowymi kwestiami, które
będą istotne przy wdrażaniu.
Ogólnopolskie spotkanie informacyjno-promocyjne z przetwórcami
rolnictwa ekologicznego, którego celem będzie przedstawienie działania
„Działania promocyjne i informacyjne” oraz jego promocja.
Szkolenia dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych w realizację
działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury technicznej
związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” –
Schemat I „Scalanie gruntów” (starostowie, wójtowie gmin).
Szkolenie z zakresu wdrażania Schematu II „Gospodarowanie
rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach działania „Poprawianie
i rozwijanie infrastruktury technicznej związanej z rozwojem i

Koszt
indykatywny
(zł)
568 000,00
9 370 000,00
14 000,00
148 000,00
50 000,00
24 500,00
75 000,00
400 000,00
8 000,00

15 000,00
630 000,00
10 000,00

8 000,00

15 000,00

300 000,00

56 000,00
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dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” dla Wojewódzkich Zarządów
Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Urzędów Marszałkowskich.
Szkolenia/warsztaty dla podmiotów wdrażających działanie
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Konferencja pn. „Działania samorządowe w ramach PROW 2007-2013”
Wojewódzkie spotkania informacyjno-promocyjne
z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami działania
„Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” oraz
„Działania informacyjne i promocyjne”.
b) Publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych
Przygotowanie graficzne i druk Informatora o osi 4 Leader w wersji
polskiej i angielskiej.
Przygotowanie graficzne, druk i dystrybucja plakatów informacyjnych
o osi Leader do gmin.
Przygotowanie graficzne i druk materiału pn. Inicjatywa Leader 19912006, a oś Leader 2007-2013.
Przygotowanie graficzne, druk i dystrybucja broszur informacyjnych na
temat działań 4.1, 4.2, 4.3 .
Wykonanie materiałów promocyjnych.
Opracowanie i wydanie broszury promującej Schemat I „Scalanie
gruntów rolnych” działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury
technicznej związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i
leśnictwa”.
Opracowanie i wydanie broszury promującej Schemat II
„Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” działania
„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury technicznej związanej z
rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” .
Opracowanie, druk i dystrybucja Przewodnika po programie
rolnośrodowiskowym (ok. 25 str.).
Opracowanie, druk i dystrybucja Biblioteczki programu
rolnośrodowiskowego.
Opracowanie, druk i dystrybucja Przewodnika dla doradców
rolnośrodowiskowych.
Opracowanie, druk i dystrybucja broszury nt. rolnictwa ekologicznego.
Przygotowanie, druk i dystrybucja broszur dotyczących działania
„Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” (15-20 str.).
Przygotowanie, druk i dystrybucja broszur dotyczących działania
„Działania informacyjne i promocyjne” (15-20 str.).
Przygotowanie i druk publikacji pt. „Budowanie lokalnej strategii
rozwoju w ramach osi 4. Leader Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013”.
Przygotowanie, druk i dystrybucja broszur o charakterze informacyjnopromocyjnym na temat działań PROW 2007-2013.
Opracowanie oraz druk publikacji pt. „Na wsi od nowa”.
Opracowanie filmu dotyczącego działania Grupy producentów rolnych
w ramach PROW 2007-2013 (ok. 35 min.)
Wytłoczenie na płytach CD filmu dotyczącego działania Grupy
producentów rolnych w ramach PROW 2007-2013
Wykonanie i dystrybucja wydawnictwa pokonferencyjnego z 2-dniowej
konferencji pt. "Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a
możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007-2013"
Przygotowanie i druk publikacji pt.” Promocja tworzenia grup

30 000,00
40 000,00
320 000,00

36 000,00
15 000,00
50 000,00
100 000,00
600 000,00
350 000,00

160 000,00
1 600 000,00
250 000,00
150 000,00
720 000,00
250 000,00
250 000,00
52 000,00
2 000 000,00
23 000,00
65 000,00
64 000,00
14 500,00
82 480,00
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producentów rolnych”
c) Punkt informacyjny
Prowadzenie punktu informacyjnego w MRiRW
brak kosztu
d) Strona internetowa (informacje przekazywane drogą elektroniczna)
Aktualizowanie informacji na stronie internetowej MRiRW w zakładce
PROW 2007-2013 w zakresie: legislacji, dokumentów programowych,
brak kosztu
monitorowania programu, dokumentów dotyczących naboru wniosków.
Stałe przekazywanie informacji do instytucji wdrażających, Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Przedstawicielstwa Komisji
brak kosztu
Europejskiej w Polsce (na zasadzie newsletter).
e) Promocja i informacja w środkach masowego przekazu
Audycje radiowe.
20 000,00
Artykuły i materiały informacyjne w prasie.
135 000,00
Konferencje prasowe nt. PROW 2007-2013.
brak kosztu
f) Promocja Programu podczas ogólnopolskich, lokalnych lub regionalnych imprez
poświęconych rolnictwu i obszarom wiejskim
Dożynki
brak kosztu
Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagra-Premiery (15-17
brak kosztu
luty 2008 r.).
Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii FOOD
brak kosztu
(14-18 września 2008 r.).
Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów
brak kosztu
Wiejskich FARMA (03-05 października 2008 r.).
h) Wizualizacja Programu
Opracowanie „Księgi Wizualizacji Znaku Programu Rozwoju Obszarów
55 000,00
wiejskich na lata 2007-2013” .
Wykonanie logotypów dla celów poligraficznych (m. in. znak PROW
4 500,00
2007-2013 (bez podpisu), logo Leader 2007-2013, polskie logo Leader).
RAZEM
19 127 980,00
7. Sposób ewaluacji działań
Działania przewidziane do realizacji w ramach Planu komunikacyjnego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 będą poddawane ewaluacji. W zależności od formy
działań proponowane będą następujące działania:
1) anonimowe ankiety przeprowadzane wśród uczestników podczas konferencji, seminariów,
szkoleń i spotkań informacyjnych,
2) badania w zakresie obioru wizualnego Programu i klarowności przekazu informacji
o Programie oraz w zakresie powszechności i łatwości w dostępie do informacji
o Programie (przygotowywane przez firmy zewnętrzne).
8. Zasady sprawozdawczości ze stopnia realizacji działań promocyjno-informacyjnych
i szkoleniowych
Przekazanie jako załącznik do sprawozdania okresowego (do końca lipca 2008 r.) i rocznego
(do końca stycznia 2009 r.) informacji dotyczącej realizacji Planu Komunikacyjnego PROW
2007-2013 na rok 2008.
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