„Opis promocji projektu”
1. Cel/cele projektu
Celem ogólnym Przebudowy jest zapewnienie koniecznego bezpośredniego połączenia sieci dróg i
strategicznych punktów miasta Ozorkowa z centrami lub platformami logistycznymi oraz z siecią dróg
krajowych, transeuropejską siecią dróg TEN-T, a także poprawa parametrów technicznych dróg i
bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasta Ozorkowa.
Celem szczegółowym Przebudowy jest kontynuacja przebudowy układu komunikacyjnego w mieście
Ozorków (wykonana budowa ulicy Lipowej oraz ulicy Unii Europejskiej) i odciążenia układu
komunikacyjnego ścisłego centrum miasta Ozorkowa i jednoczesne stworzenie połączenia
drogowego obszarów rozwoju gospodarczego miasta Ozorkowa i Gminy Parzęczew z Drogą Krajową
Nr 1,węzłem „Emilia” autostrady A-2 oraz węzłem „Łódź Północ” stanowiącym skrzyżowanie
autostrady A-1 z autostradą A-2
2. Oznaczenie zakupionych środków trwałych, dokumentów itp.
Wszystkie materiały związane z Projektem (w szczególności tablice informacyjne, pamiątkowe, pisma
dotyczące Projektu, segregatory z dokumentacją itp.) oznaczane będą znakiem Unii Europejskiej ,
znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa lub jego oficjalnym logo promocyjnym,
zgodnie z treścią Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
w zakresie informacji i promocji. Usługa zlecona. Tablice będą zawierać:
· nazwę beneficjenta,
· tytuł projektu,
· cel projektu,
· zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb
· adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
3. Tablica informacyjna
Wykonanych zostanie 6 szt. tablic informacyjnych, które umieszczone zostaną w miejscu realizacji
projektu – w jego kluczowych miejscach (na początku i końcu przebudowywanej ulicy). Ilość
podyktowana jest rozpiętością terenu realizacji projektu na terenie Ozorkowa (kilka odcinków ulic w
różnych rejonach miasta). Każda z tablic będzie o wymiarach nie mniejszych niż 6m2, zgodnie z
wytycznymi w tym zakresie. Tablice zostaną wykonane z odpowiednio trwałych materiałów tak, aby
mogły służyć również, jako tablice pamiątkowe przez okres trwałości projektu zgodnie z treścią
Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji. Usługa zlecona.
4. Stała tablica (pamiątkowa)
Tablicami pamiątkowymi prawie we wszystkim miejscach będą tablice Informacyjne, które wykonane
będą z odpowiednio trwałych materiałów. Wyjątkiem będą dwie lokalizacje:
- lokalizacja nowo powstałego ronda u zbiegu ulic Zgierskiej, Południowej, Wyszyńskiego, Średniej i
Maszkowskiej - ze względu na dbałość o estetykę oraz poszanowanie dla kontekstu kulturowego
(znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowy kościół) - w tym miejscu umieszczona
zostanie mniejsza tabliczka pamiątkowa o wymiarach nie mniejszych niż format A3 (zgodnie z
wytycznymi w tym zakresie), aby współgrać z charakterem otoczenia;
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- w okolicy nowego mostu lub na jego barierkach zostanie umieszczona tablica pamiątkowa
w formacie nie mniejszym niż A3 tak, aby jej forma była dopasowana do estetyki otoczenia i
umieszczona z poszanowaniem otoczenia przyrodniczego.
Zgodnie z treścią Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
w zakresie informacji i promocji – na terenie inwestycji (przy poszczególnych ulicach) tablice
pamiątkowe umieszczone będą w miejscu dobrze widocznym i ogólnie dostępnym, gdzie największa
liczba osób będzie mogła zapoznać się z ich treścią. Usługa zlecona.
5. Przygotowanie dokumentacji fotograficznej projektu i umieszczenie jej wraz z opisem projektu
na stronie internetowej
Dokumentacja fotograficzna będzie tworzona na bieżąco, w trakcie realizacji zadania na każdym jej
etapie. Zdjęcia wraz z opisem trafią na stronę internetową Urzędu Miejskiego w Ozorkowie
www.umozorkow.pl. Na w/w stronie zamieszczane również będą artykuły informujące mieszkańców
o przebiegu prac, poszczególnych etapach realizacji Projektu, w tym również informujące o
ewentualnych utrudnieniach w ruchu w miejscach inwestycji, a także korzyściach jakie niesie za sobą
realizacja przedmiotowego Projektu. Informacja na stronie internetowej będzie zawierać co najmniej
krótki opis projektu, w tym:
- cele projektu,
- planowane efekty,
- wartość projektu,
- wkład Funduszy Europejskich. Usługa zlecona.
6. Inne działania informacyjno-promocyjne (wymienić jakie i uzasadnić ich wybór)
A. Przygotowanie informacji prasowych i medialnych – planujemy przygotowanie i przekazanie co
najmniej 10 informacji do mediów (informacja prasowa co najmniej do lokalnych Wiadomości
Ozorkowskich, Ozorkowski Serwis Informacyjny, informacje w Radiu Łódź).
Uzasadnienie: nie wszyscy mieszkańcy Ozorkowa, jak również jego okolic, którzy na co dzień
korzystają z infrastruktury drogowej będącej przedmiotem niniejszego projektu, korzystają z
informacji zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu i śledzą artykuły tam zawarte. Aby
znacznie rozszerzyć krąg odbiorców informacji dotyczących Projektu, zamierzamy promować go
również w pozostałych mediach takich jak radio, prasa i telewizja, aby pokazać jak wiele korzyści
przyniesie jego realizacja. Szczególne znaczenie będzie to miało dla kierowców, którzy każdego dnia
korzystają z ulic, będących przedmiotem niniejszego projektu, jako z dróg dojazdowych do miejsc
pracy. Szeroko zakrojona akcja promocyjno – informacyjna w tym zakresie jest niezbędna - na etapie
budowy będzie to informacja o utrudnieniach w ruchu ze względu na przebudowę, w czasie
późniejszym - informacja o korzystniejszym dojeździe do strategicznych punktów miasta, bez
konieczności wjazdu (np. samochodem ciężarowym) w ścisłe centrum miasta.
B. Przygotowanie prezentacji multimedialnej (filmu) promującego Projekt
Uzasadnienie: szeroko zakrojona akcja promująca projekt nie może obejść się bez filmu, w którym
przedstawiony zostanie postęp rzeczowy Projektu – ukazanie tego, w jak pozytywny sposób zmienia
się Ozorków dostosowując swoją infrastrukturę drogową do poziomu europejskiego. Przygotowany
film trafi nie tylko do osób, które odwiedzą stronę internetową miasta (zamieszczony zostanie na
stronie internetowej www.umozorkow.pl), ale również zostanie przekazany w miarę możliwości jak
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najszerszej grupie odbiorców poprzez np. udostępnienie na portalach społecznościowych. Z
doświadczenia wiemy, że tego typu promocja cieszy się wśród mieszkańców Ozorkowa dużym
zainteresowaniem, a dzięki popularności portali trafia do szerokiego grona odbiorców w całym kraju.
Ponadto filmowa forma promocji inwestycji jest niezbędna do przedstawienia w czasie imprez
tematycznych, plenerowych (np. Piknik Funduszy Europejskich, Dni Ozorkowa, miejskie pikniki
integracyjne), jak również w czasie prezentacji i spotkań na szczeblach samorządowych. Usługa
zlecona.
C. Publiczne wypowiedzi na temat Projektu – zamierzamy aktywnie uczestniczyć w akcjach
promujących wykorzystanie środków unijnych, udzielać informacji prasowych, również dla portali
internetowych typu Onet, uczestniczyć w konferencjach, spotkaniach przedstawicieli miast itp.
Uzasadnienie: zamierzamy promować przedsięwzięcie nie tylko w skali miasta, czy gminy, ale w
znacznie szerszym zakresie – nawet ogólnopolskim. Ze względu na obecnie utrudniony dojazd do
Podstrefy Ozorków Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dostawcy z całej Polski poruszają się po
zatłoczonym centrum miasta. Akcja informacyjna o jak najszerszej skali, dotrze do użytkowników
ozorkowskich dróg, którzy na stałe nie zamieszkują na terenie miasta. Wypowiedzi przekazywane na
seminariach, spotkaniach, czy konferencjach są pozytywnym bodźcem do aplikowania o dalsze środki
i rozwój infrastruktury, sposobem na pozyskanie nowych pomysłów, „pochwalenie się” dobrymi
praktykami w zakresie efektywnego wykorzystania Śródków unijnych i to na skalę międzymiastową, o
ile nie krajową, co wiąże się ze znacznym podniesieniem standardu komunikacyjnego (szczególnie z
autostradą A2 przez węzeł „Emilia”)
7. Budżet przeznaczony na działania informacyjno-promocyjne
LP
DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE
1. Oznaczenie zakupionych środków trwałych, dokumentów itp.

SZACUNKOWY BUDŻET
(PLN)
300,00

2. Tablica informacyjna

30 000,00

3. Stała tablica (pamiątkowa)

18 000,00

4. Przygotowanie dokumentacji fotograficznej projektu

1 700,00

5. Przygotowanie filmu (prezentacji multimedialnej) promującej
Projekt

10 000,00

RAZEM

60 000,00
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