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Załącznik nr 2 do Uchwały ZW nr 2211/279/VI/2021
Aktualizacja nr 2 Rocznego Planu Działań informacyjno-promocyjnych na 2021 r.
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Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wykaz zmian do Rocznego Planu Działań informacyjnych i promocyjnych na 2021 r. 
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
Aktualizacja nr 2, wrzesień 2021 r.
W dokumencie wprowadzono drobne korekty piśmiennicze i formatowe. Wszystkie istotne zmiany zostały wprowadzone w poniższej tabeli.
Lp.
Pozycja w RPD
Aktualny zapis
Proponowany zapis
Krótkie uzasadnienie
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3.1 Szkolenia dla beneficjentów
IZ RR
Działanie obejmuje organizację i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów m.in. na temat:
1. Prawo zamówień publicznych 
2. Zamykanie projektów oraz zasada trwałości w projektach 
3. Realizacja i rozliczanie projektów unijnych 
4. Kontrola projektów oraz najczęstsze nieprawidłowości 
5. Prawo budowlane
Przewidywana liczba szkoleń: 25 szkoleń
Planowana liczba uczestników wszystkich szkoleń: ok. 875 osób.
Koszty obejmują salę, catering, ekspertów prowadzących szkolenie. 
W sytuacji niemożności przeprowadzenia szkoleń w formie stacjonarnej, zostaną one przeprowadzone w formie online.
Należy traktować obie pozycje szkoleń dla beneficjentów, w trybie stacjonarnym pkt 3.1 i online pkt 3.2 pod względem liczby spotkań, osób uczestniczących oraz kosztów równoważnie.
140 000,00 zł
Działanie obejmuje organizację i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów m.in. na temat:
1. Prawo zamówień publicznych 
2. Zamykanie projektów oraz zasada trwałości w projektach 
3. Realizacja i rozliczanie projektów unijnych 
4. Kontrola projektów oraz najczęstsze nieprawidłowości 
5. Prawo budowlane
Przewidywana liczba szkoleń: 21 szkoleń
Planowana liczba uczestników wszystkich szkoleń: ok. 875 osób.
Koszty obejmują salę, catering, ekspertów prowadzących szkolenie. 
W sytuacji niemożności przeprowadzenia szkoleń w formie stacjonarnej, zostaną one przeprowadzone w formie online.
Należy traktować obie pozycje szkoleń dla beneficjentów, w trybie stacjonarnym pkt 3.1 i online pkt 3.2 pod względem liczby spotkań, osób uczestniczących oraz kosztów równoważnie.
100 000,0 zł
Zmniejszenie liczby przeprowadzonych szkoleń, a co za tym idzie zmniejszenie budżetu na działanie nastąpiło wskutek analizy dotychczasowych działań w tym zakresie i frekwencji na szkoleniach (organizacja szkoleń stacjonarnych obarczona jest mniejsza ilością uczestników (wymogi reżimu sanitarnego).
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3.2 Szkolenia dla beneficjentów szkolenia on-line
IP WUP
Działanie obejmuje organizację i przeprowadzenie szkoleń dla faktycznych beneficjentów w formie webinarów na następujące tematy:
1. Realizacja i rozliczanie projektów, kwalifikowalność wydatków.
2. Kontrola projektów – nieprawidłowości i nadużycia finansowe, w tym prawidłowe zamykanie projektów.
3. Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach.
4. Skuteczna promocja, rekrutacja i komunikacja w projektach.
5. Ochrona danych osobowych w projektach.
Ostateczna tematyka szkoleń online zostanie określona na podstawie wyników ankiety potrzeb szkoleniowych wśród beneficjentów.
Szkolenia będą dostępne na platformie szkoleniowej, do której dostęp zapewni Wykonawca (10 webinarów) oraz na platformie, do której dostęp zapewni IP (2 webinary).
Przewidywana liczba szkoleń: minimum 12
Liczba uczestników: 360
10 webinarów zrealizowanych zostanie przez wykonawcę zewnętrznego, natomiast kolejne 2 przeprowadzone będą przez pracowników IP - WUP.
Koszty realizacji 10 specjalistycznych webinarów obejmują dostęp do platformy szkoleniowej, eksperta, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, koszty organizacyjne poniesione przez wykonawcę zewnętrznego (np. obsługa uczestników podczas trwania webinarów, zapewnienie certyfikatów itp.).
60 000,00 zł
Działanie obejmuje organizację i przeprowadzenie szkoleń dla faktycznych beneficjentów w formie webinarów na następujące tematy:
1. Realizacja i rozliczanie projektów, kwalifikowalność wydatków.
2. Kontrola projektów – nieprawidłowości i nadużycia finansowe, w tym prawidłowe zamykanie projektów.
3. Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach.
4. Skuteczna promocja, rekrutacja i komunikacja w projektach.
5. Ochrona danych osobowych w projektach.
Ostateczna tematyka szkoleń online zostanie określona na podstawie wyników ankiety potrzeb szkoleniowych wśród beneficjentów.
Szkolenia będą dostępne na platformie szkoleniowej, do której dostęp zapewni Wykonawca (10 webinarów) oraz na platformie, do której dostęp zapewni IP (2 webinary).
Przewidywana liczba szkoleń: minimum 12
Liczba uczestników: 360
10 webinarów zrealizowanych zostanie przez wykonawcę zewnętrznego, natomiast kolejne 2 przeprowadzone będą przez pracowników IP - WUP.
Koszty realizacji 10 specjalistycznych webinarów obejmują dostęp do platformy szkoleniowej, eksperta, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, koszty organizacyjne poniesione przez wykonawcę zewnętrznego (np. obsługa uczestników podczas trwania webinarów, zapewnienie certyfikatów itp.).
13 500,00 zł
Kwotę pomniejszono o 46 500,00 zł, w tym: 
- 15 000, 00 zł przeznaczono na zakup usługi umożliwiającej kontynuację naborów PSF w związku z wygaszaniem platformy SEKAP (przesunięcie środków do zadania 2 we wniosku PT RPO WSL; zmiana zatwierdzono mailowo przez IZ RPO WSL 26.08.2021 r. pomniejsza budżet IP WUP w RPD
- 31 500,00 zł oszczędności powstałych w wyniku zakończenia procedur zamówień publicznych i podpisania umów na webinary przesunięto do pozycji 5.1 Eventy, pikniki, festyny.
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3.4 Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów on-line
IP WUP

Działanie obejmuje organizację i przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów na temat zasad aplikowania o środki EFS w ramach konkretnego konkursu.

Szkolenia będą dostępne na platformie przeznaczonej do organizacji wideokonferencji/spotkań i szkoleń online (np. Zoom), do której dostęp planuje się wykupić.
Przewidywana liczba szkoleń: 1
Planowana liczba uczestników wszystkich szkoleń: 30 osób
Koszt realizacji szkolenia przeprowadzonego przez pracowników WUP obejmują koszt całorocznego dostępu do platformy przeznaczonej do organizacji wideokonferencji/spotkań i szkoleń online (np. Zoom). Zakup współfinansowany w 50% z PT PO WER i w 50% z PT RPO WSL. Koszt ujęty w poz. 7.2
 Działanie obejmuje organizację i przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów na temat zasad aplikowania o środki EFS w ramach konkretnego konkursu.

Szkolenia będą dostępne na platformie przeznaczonej do organizacji wideokonferencji/spotkań i szkoleń online (np. Zoom), do której dostęp planuje się wykupić.
Przewidywana liczba szkoleń: 1
Planowana liczba uczestników wszystkich szkoleń: 30 osób

Wydatek na zakupu platformy Zoom usunięto w ramach aktualizacji nr 1 RPD (dostęp do platformy zapewniono ze środków FP dla całej instytucji).
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3.5 Inne (np. spotkania informacyjne, szkolenia dla pracowników systemu wdrażania)
IZ RR
Szkolenia, spotkania dla pracowników systemu wdrażania wg. zgłaszanych potrzeb, na przykład:
1. Spotkanie Zespołu do spraw identyfikacji projektów pozakonkursowych w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021 -2027
2. Spotkanie Zarządu Województwa, Dyrekcji i kierowników Departamentów RR, FR, FS ws. zamknięcia RPO WSL 2014-2020 i przygotowania Programu na nową perspektywę finansową 2021-2027
Koszty mogą obejmować m.in. wynagrodzenie trenera, wynajem sali, catering, materiały szkoleniowe, hotel, transport, itp.
30 000,00 zł

Szkolenia, spotkania dla pracowników systemu wdrażania wg zgłaszanych potrzeb, na przykład:
1. Spotkanie Zespołu do spraw identyfikacji projektów pozakonkursowych w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027
2. Spotkanie Zarządu Województwa, Dyrekcji i kierowników Departamentów RR, FR, FS oraz IP RPO WSL ws. zamknięcia RPO WSL 2014-2020 i przygotowania Programu na nową perspektywę finansową 2021-2027.
3. Szkolenie z tworzenia i weryfikacji dostępnych dokumentów.
Koszty mogą obejmować m.in. wynagrodzenie trenera, wynajem sali, catering, materiały szkoleniowe, hotel, transport itp.
60 000,00 zł
Dodanie zaplanowanego szkolenia dla pracowników zaangażowanych w procesie zarządzania i wdrażania funduszy Europejskich w woj. Śląskim koszt szkolenia wyceniono na podstawie rozeznania rynku na kwotę 30 000 zł (w ofercie szkolenia, studium przypadku w oparciu o dokumenty powstające w IZ i IP RPO WSL, opracowanie podręcznika krok po kroku dokumentów dostępnych cyfrowo).
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4.6 Internet (sponsorowane publikacje, reklamy, media społecznościowe)
IP WUP
Publikacje w Internecie Włączając działania w mediach społecznościowych, również te realizowane bezkosztowo.
Artykuły sponsorowane, materiały wideo na serwisach lokalnych/ regionalnych oraz w mediach społecznościowych z wykorzystaniem kanału YouTube WUP „Praca TV” oraz fanpage’a na FB Śląskie. Rynek pracy. Artykuły i materiały wideo mają na celu m.in. promocję efektów wdrażania poprzez historie osób, które skorzystały ze wsparcia i statystyki oraz aktywizację potencjalnych uczestników do udziału w projektach realizowanych w ramach RPO
60 000,00.
Publikacje w Internecie Włączając działania w mediach społecznościowych, również te realizowane bezkosztowo.
Artykuły sponsorowane, materiały wideo na serwisach lokalnych/ regionalnych oraz w mediach społecznościowych z wykorzystaniem kanału YouTube WUP „Praca TV” oraz fanpage’a na FB Śląskie. Rynek pracy. Artykuły i materiały wideo mają na celu m.in. promocję efektów wdrażania poprzez historie osób, które skorzystały ze wsparcia i statystyki oraz aktywizację potencjalnych uczestników do udziału w projektach realizowanych w ramach RPO
39 000,00.
21 000,00 zł oszczędności po podpisaniu umowy przesuwamy na organizację eventu (do poz. 5.1)
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5.1 Eventy, pikniki, festyny
IZ RR
Organizacja konferencji dot. Perspektywy Finansowej 2021-2027 w formule hybrydowej.

Liczba uczestników: stacjonarnie: 200; online: 500.
W ramach usługi zostanie zapewniony: wynajem sali, catering, rejestracja, hostessy, aranżacja, eksperci, materiały promocyjne, prezentacje, filmy.
IZ RR III-IV kw. 356 065,00 zł
Organizacja konferencji dot. Perspektywy Finansowej 2021-2027 w formule hybrydowej.

Liczba uczestników: stacjonarnie: 200; online: 500.
W ramach usługi zostanie zapewniony: wynajem sali, catering, rejestracja, hostessy, aranżacja, eksperci, materiały promocyjne, prezentacje, filmy.
IZ RR III-IV kw. 385 615,00 zł
Uaktualnienie do rozeznania rynku na usługę.
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5.1 Eventy, pikniki, festyny
IZ RR
Brak
Krajowym Forum Transformacji Polskich Regionów Górniczych
Formuła hybrydowa 
Liczba uczestników: 100
Koszt poniesiony wspólnie z Urzędem Marszałkowskim woj. Śląskiego (udział IZ RR- to koszt cateringu w trakcie wydarzenia, UMWSL ponosi koszty: najmu sali, najmu ekranu i streamingu).
Liczba uczestników: stacjonarnie: 80; online: 80.

Wrzesień, IZ RR, 6200,00 zł

Działanie współorganizowane z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Zaprezentowanie i dyskusja nad zmianami czekającymi rejony w procesie transformacji obszarów po górniczych w kraju z uwzględnieniem FST w rejonie śląskim w przyszłej perspektywie finansowej.
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5.1 Eventy, pikniki, festyny
IZ RR / IP ŚCP
Stoisko na IGF After Party - weekend pełen innowacyjnych dyskusji i ciekawych aktywności dla młodych programistów z całego świata. Grupa docelowa - młodzi ludzie do 30. roku życia. Główny temat: cyfryzacja. Aktywne włączenie się w imprezę poprzez postawienie stoiska, na którym przedstawiciele firm, które pozyskały unijne dofinansowanie, opowiadałyby młodym ludziom, w jaki sposób udało im się tego dokonać. WUP (IP RPO WSL) informowałby o możliwościach założenia działalności gospodarczej, a ŚCP (IP RPO WSL) wskazywał możliwości wsparcia dla młodych przedsiębiorców. Przeprowadzenie warsztatów np. z dostępności i bezpieczeństwa w Internecie oraz promocji własnej firmy. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów w swojej dziedzinie, czy też przez influencerów/blogerów. Podczas wydarzenia będzie mocno promowana marka FE i RPO WSL. Znak FE, flaga UE będą wyeksponowane wizualnie na stoisku jak również we wszystkich prezentacjach graficznych i słownych.

Termin 10-12 grudnia 2021 r., budżet 200 000,00 zł

Stoisko na IGF AfterParty - weekend pełen innowacyjnych dyskusji i ciekawych aktywności dla młodych programistów z całego świata. Grupa docelowa - młodzi ludzie do 30. roku życia. Główny temat: cyfryzacja. Aktywne włączenie się w imprezę poprzez postawienie stoiska, na którym przedstawiciele firm, które pozyskały unijne dofinansowanie, opowiadałyby młodym ludziom, w jaki sposób udało im się tego dokonać. WUP (IP RPO WSL) informowałby o możliwościach założenia działalności gospodarczej, a ŚCP (IP RPO WSL) wskazywał możliwości wsparcia dla młodych przedsiębiorców. Przeprowadzenie warsztatów np. z dostępności i bezpieczeństwa w Internecie oraz promocji własnej firmy. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów w swojej dziedzinie, czy też przez influencerów/blogerów. Podczas wydarzenia będzie mocno promowana marka FE i RPO WSL. Znak FE, flaga UE będą wyeksponowane wizualnie na stoisku jak również we wszystkich prezentacjach graficznych i słownych.
IP ŚCP włącza się w działania IZ Na stoisku będą udzielane konsultacje, w strefie rozmów można będzie podyskutować z beneficjentami działającymi w nowoczesnych specjalizacjach.
IZ- RR / IP ŚCP 
Partycypacja IP ŚCP w budżecie wydarzenia  to koszt  aranżacja stoiska funduszowego podczas IGF After Party (wyspa z miejscami do siedzenia/spotkań), gdzie będą się odbywać spotkania.
Termin 10-12 grudnia 2021 r., IZ RR/IP ŚCP, budżet 200 000,00 zł 

IP ŚCP włącza się w działania IZ w związku z organizacją wydarzenia promującego przedsiębiorczość w ramach IGF After Party. Na stoisku będą udzielane konsultacje, w strefie rozmów można będzie podyskutować z beneficjentami działającymi w nowoczesnych specjalizacjach.
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5.1 Eventy, pikniki, festyny
IP ŚCP
Organizacja konferencji poświęconej prezentacji efektów RPO WSL w ramach wsparcia MŚP w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wybranych w konkursie ogłoszonym podczas pandemii Covid-19 (Inwestycje w MŚP). Streaming, warsztaty z ekspertami, materiały promocyjne. Planowana liczba uczestników: 150 + użytkownicy on-line.
Opcjonalnie aranżacja stoiska RPO oraz materiały promocyjne podczas wydarzenia dedykowanego MŚP z regionu (w zależności od harmonogramu wydarzeń w 2021 roku). 
IP ŚCP II-IV kw. 
69 000,00 zł
Brak
Rezygnacja z wydarzenia, środki zabezpieczone zostały przeniesione na aranżację  stoiska na IGF After Party
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5.1 Eventy, pikniki, festyny
IP WUP
Działanie obejmuje organizację wydarzenia w postaci eventu promującego przedsiębiorczość i samozatrudnienie oraz wsparcie w postaci dotacji na założenie własnej firmy. Wydarzenie dla przyszłych i działających przedsiębiorców. Event będzie współfinansowany z PT RPO WSL (5/6 kosztów) oraz PT PO WER (1/6 kosztów) adekwatnie do zakresu oferty prezentowanej podczas wydarzenia wynikającej z liczby działań wdrażanych przez WUP w ramach RPO WSL i PO WER. Dopuszcza się organizację stacjonarną lub online w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Koszty obejmują w szczególności koszt ekspertów z zakresu różnych zagadnień związanych z prowadzeniem, rozliczaniem i promocją własnej firmy, którzy będą występowali lub udzielali porad przedsiębiorcom i przyszłym przedsiębiorcom, koszt promocji wydarzenia, wynajem sali w przypadku wersji stacjonarnej lub koszt organizacji online (np. platformy umożliwiającej dostęp online do wydarzenia).
IP-WUP 50 000,00 zł
Działanie obejmuje organizację wydarzenia w postaci eventu promującego przedsiębiorczość i samozatrudnienie oraz wsparcie w postaci dotacji na założenie własnej firmy. Wydarzenie dla przyszłych i działających przedsiębiorców. Event będzie współfinansowany z PT RPO WSL (5/6 kosztów) oraz PT PO WER (1/6 kosztów) adekwatnie do zakresu oferty prezentowanej podczas wydarzenia wynikającej z liczby działań wdrażanych przez WUP w ramach RPO WSL i PO WER. Dopuszcza się organizację stacjonarną lub online w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Koszty obejmują w szczególności koszt ekspertów z zakresu różnych zagadnień związanych z prowadzeniem, rozliczaniem i promocją własnej firmy, którzy będą występowali lub udzielali porad przedsiębiorcom i przyszłym przedsiębiorcom, koszt promocji wydarzenia, wynajem sali w przypadku wersji stacjonarnej lub koszt organizacji online (np. platformy umożliwiającej dostęp online do wydarzenia).
IP WUP 102 500,00 zł
W wyniku aktualizacji szacunkowej wyceny wartości usługi w postaci kompleksowej organizacji evetu online promującego przedsiębiorczość oraz możliwości i efekty wdrażania FE w regionie konieczne okazało się przesunięcie dodatkowych środków z oszczędności w pozycji 3.2 Szkolenia online dla beneficjentów (31 500,00 zł) i poz.  4.6 Internet (21 000,00 zł), łącznie 52 500,00 zł. W ramach szacunku z 30.08.2021 r. otrzymano 2 wyceny od firm, które zajmują się organizacją wydarzeń online, w tym jeden na kwotę 118 043,10 zł, drugi na kwotę 126 612,51 zł (średnia: 122 325,81 zł). Wydatek obejmuje zapewnienie dostępu do platformy online, streaming wydarzenia, opracowanie landing page wydarzenia, promocję, zapewnienie 4 ekspertów zewnętrznych prowadzących wykłady z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia firmy, organizację zapisów do strefy informacyjno-doradczej (indywidualne konsultacje z ekspertami), moderację wydarzenia i opiekę techniczną. Wydatek współfinansowany ze środków PT RPO WSL (102 500,00 zł - 5/6)  i PT PO WER (20 500,00 zł - 1/6).
11
5.2 Konferencje prasowe, śniadania prasowe, wyjazd prasowy, uroczyste podpisanie umowy itp.
IZ RR
Uroczyste podpisywanie umów, spotkania podsumowujące nabory wniosków o dofinasowanie z wnioskodawcami
5 000,00 zł
Uroczyste podpisywanie umów, spotkania podsumowujące nabory wniosków o dofinasowanie z wnioskodawcami, wizyty studyjne
20 000,00 zł
Urealniono kwotę do aktualnie przeprowadzonych działań.
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5.3 Organizacja akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich
IZ RR
Działanie obejmuje aktywne włączenie się w organizację DOFE poprzez pokazanie projektów unijnych realizowanych/ zrealizowanych dzięki FE. Zrealizowane zostaną w formie minieventów w regionie, podczas których zostaną zaprezentowani beneficjenci programu, którzy się zgłoszą do wydarzenia.
437 950,00 zł
Działanie obejmuje aktywne włączenie się w organizację DOFE poprzez pokazanie projektów unijnych realizowanych/ zrealizowanych dzięki FE. Zrealizowane zostaną w formie minieventów w regionie, podczas których zostaną zaprezentowani beneficjenci programu, którzy się zgłoszą do wydarzenia.
Liczba uczestników: stacjonarnie: 620
 451 200,00 zł
Dodano kwotę13 250 zł na poczęstunek  w czasie eventów, które odbywać się będą  w czasie rzeczywistym
13
6.1 Konkursy promocyjne
IZ RR
Konkurs skierowany do młodzieży/studentów/młodych osób na rynku pracy dot. procesu transformacji. Konkurs skierowany do młodzieży/studentów/młodych osób na rynku pracy dot. procesu transformacji I-II kw. 10 000,00 zł
Konkurs skierowany do młodzieży/studentów/młodych osób na rynku pracy dot. procesu transformacji. Konkurs skierowany do młodzieży/studentów/młodych osób na rynku pracy dot. procesu transformacji III-IV kw. 10 000,00 zł
Aktualizacja zapisów do stanu z podpisanego zlecenia
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7.1 Publikacje (drukowane i elektroniczne)
IZ RR
Kontynuacja albumu ukazującego efekty RPO WSL 2014-2020
Liczba sztuk wydania drukowanego: 800
Album, poza wersją papierową, będzie posiadał rozbudowaną wersję elektroniczną, zawierającą dodatkowe opisy, zdjęcia oraz filmiki pokazujące projekty. 
W ramach usługi zapewniona zostanie profesjonalna dokumentacja fotograficzna kilkunastu projektów z perspektywy 2014-2020 wraz z przeniesieniem praw do wykorzystywania jej do celów promocyjnych również poza albumem, np. na potrzeby Mapy dotacji czy działań promocyjnych prowadzonych przez ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego i KE. Materiały fotograficzne, wywiady dot. wszystkich opisanych projektów z albumu zostaną zamieszczone przez IZ na Mapie dotacji

Kontynuacja albumu ukazującego efekty RPO WSL 2014-2020
Liczba sztuk wydania drukowanego: 700
Album, poza wersją papierową, będzie posiadał rozbudowaną wersję elektroniczną, zawierającą dodatkowe opisy, zdjęcia oraz filmiki pokazujące projekty. 
W ramach usługi zapewniona zostanie profesjonalna dokumentacja fotograficzna kilkunastu projektów z perspektywy 2014-2020 wraz z przeniesieniem praw do wykorzystywania jej do celów promocyjnych również poza albumem, np. na potrzeby Mapy dotacji czy działań promocyjnych prowadzonych przez ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego i KE. Materiały fotograficzne, wywiady dot. wszystkich opisanych projektów z albumu zostaną zamieszczone przez IZ na Mapie dotacji

Aktualizacja zapisów do stanu z podpisanej umowy
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7.1 Publikacje (drukowane i elektroniczne)
IP ŚCP
Kontynuacja wydawania Poradnika przedsiębiorcy „Fundusze dla biznesu” z e-publikacją (4 wydania po 1000 szt.), poświęconego działaniom, skierowanym do sektora MŚP – działania edukacyjne, promocja dobrych praktyk, porady dla realizujących projekt, prezentacja opinii ekspertów. Dystrybucja w punkcie kontaktowym ŚCP, wysyłka do uczelni wyższych w związku z potrzebą zainteresowania zawiązywaniem konsorcjów, wysyłka do departamentów współpracy z gospodarką, działających w ramach instytucji samorządowych na terenie powiatów, dystrybucja w czasie konferencji, spotkań i warsztatów ŚCP oraz imprez, w tym dużych imprez plenerowych w ramach, których ŚCP prowadzi działania samodzielnie lub we współpracy z IZ, IP oraz PIFE w tym m.in. w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
50 000,00 zł
Kontynuacja wydawania Poradnika przedsiębiorcy „Fundusze dla biznesu” z e-publikacją (4 wydania po 1000 szt.), poświęconego działaniom, skierowanym do sektora MŚP – działania edukacyjne, promocja dobrych praktyk, porady dla realizujących projekt, prezentacja opinii ekspertów. Dystrybucja w punkcie kontaktowym ŚCP, wysyłka do uczelni wyższych w związku z potrzebą zainteresowania zawiązywaniem konsorcjów, wysyłka do departamentów współpracy z gospodarką, działających w ramach instytucji samorządowych na terenie powiatów, dystrybucja w czasie konferencji, spotkań i warsztatów ŚCP oraz imprez, w tym dużych imprez plenerowych w ramach, których ŚCP prowadzi działania samodzielnie lub we współpracy z IZ, IP oraz PIFE w tym m.in. w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
43 200,00 zł
Kwota uległa zmianie po przeprowadzeniu postępowania i podpisaniu umowy z Wykonawcą.
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7.3 Materiały promocyjne typu gadżety
IP ŚCP
Kalendarze książkowe, planszowe i biurkowe, materiały piśmiennicze, bruliony, kubki, drobne gadżety itp. Materiały promocyjne dystrybuowane będą w czasie spotkań/imprez dotyczących przedsiębiorczości, na które przedstawiciele ŚCP są zapraszani w roli ekspertów. Zasięg działań będzie mieć charakter regionalny.
Karty promocyjne okolicznościowe dystrybuowane wśród partnerów ŚCP w tym: instytucji zrzeszających przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych, IP w pozostałych województwach. Prezentujące w eleganckiej formie zaproszenie do współpracy z ŚCP, a także podstawowe dane i ofertę ŚCP oraz życzenia okolicznościowe
Kalendarze książkowe, planszowe, biurkowe, karty promocyjne okolicznościowe: 20 000 zł

Materiały piśmiennicze, bruliony, kubki, drobne gadżety: 30 000 zł
Łącznie: 50 000 zł
Kalendarze książkowe, planszowe i biurkowe, materiały piśmiennicze, bruliony, kubki, drobne gadżety itp. Materiały promocyjne dystrybuowane będą w czasie spotkań/imprez dotyczących przedsiębiorczości, na które przedstawiciele ŚCP są zapraszani w roli ekspertów. Zasięg działań będzie mieć charakter regionalny.
Karty promocyjne okolicznościowe dystrybuowane wśród partnerów ŚCP w tym: instytucji zrzeszających przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych, IP w pozostałych województwach. Prezentujące w eleganckiej formie zaproszenie do współpracy z ŚCP, a także podstawowe dane i ofertę ŚCP oraz życzenia okolicznościowe
Kalendarze książkowe, planszowe, biurkowe, karty promocyjne okolicznościowe: 15759,99 zł
Materiały piśmiennicze, bruliony, kubki, drobne gadżety:  40 800,00 zł

Łącznie: 56 800,00 zł
Po przeprowadzonych postępowaniach na kalendarze książkowe, planszowe i karty promocyjne powstały oszczędności w wys. 4000 zł, które zostaną przekazane na realizację zadań związanych z zamówieniem materiałów piśmienniczych, brulionów i drobnych gadżetów. W związku z tym, iż w ostatnim czasie koszt takich zamówień jest wyższy, zostaną na ten cel przekazane także środki z oszczędności po zamówieniu poradnika „Fundusze dla Biznesu” w wysokości 6800 zł. 
Łącznie na to zadanie: 56 800 zł.
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7.5 Inne
IZ RR
Usługa streamingu, najem niezaplanowany sal i cateringu i innych działań, tłumaczenie dla osób z niepełnosprawnością (język migowy).
5 000,00 zł
Usługa streamingu, najem niezaplanowany sal i cateringu i innych działań, tłumaczenie dla osób z niepełnosprawnością (język migowy).
20 000,00 zł
Urealniono kwotę do aktualnych usług streamingu i tłumaczeń dla osób z niepełnosprawnościami.
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Podsumowanie

3 714 500,00 zł
3 699 500,00 zł


