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Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ütemterve

Célok
Bár ehhez a projekthez a II. számú Kommunikációs csomag előírásai szerint nem kell
kommunikációs tervet készíteni, fontosnak tartottuk meghatározni a tájékoztatási és
nyilvánossági feladatainkat.
Az elsőrendű cél, hogy a szűkebb és a tágabb nyilvánosságot, a tabi és a Somogy megyei
embereket folyamatosan tájékoztassuk a projekt céljáról, és a munkálatok előrehaladásáról.
Ezenkívül próbáljuk eljuttatni a tabi fejlesztés pozitív üzenetét az országos médiumokon és az
interneten keresztül más megyék, települések lakosaihoz is.
Mindezen célok érdekében használtuk a II. Kommunikációs csomagban leírt eszközöket.

Kommunikációs csatornák
Terveink szerint a projekt megvalósítása során a jogszabályokban, a pályázati felhívásban és a
Megbízási szerződésben meghatározottak szerint a lehető legtöbb információval szolgálunk a
projektről, a projekt eseményeiről, miközben természetesen folyamatosan dokumentáljuk is
ezeket a történéseket a következőképpen:
 Internetes aloldal készítése a Megbízó web-oldalán, és ennek az aloldalnak a töltése a
projekthez kapcsolódó információkkal, fotókkal, videókkal.
 Sajtóközlemények kiküldése a projekt teljes időtartama alatt a munka előrehaladása
függvényében, illetve a projekt indításakor és zárásakor. A sajtómegjelenések
összegyűjtése és elemzése.
 Sajtóesemények szervezése a beruházás főbb eseményeihez időzítve. A példaértékű
projekt más potenciális pályázókat is ösztönző bemutatása.
 Jó minőségű fotó- és videódokumentáció készítése.
 1 db „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése a közös helyrajzi számú Tabi Közös
Önkormányzati Hivatalnál, illetve Tabi Járási Hivatalnál.
Továbbá 1 db „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése a Tabi Takáts Gyula
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolánál.
 2 db „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése a projekt végén a
beruházás helyszínein.
 A TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó szöveges tartalommal, fotó- és
videofelvételekkel.

Tájékoztatási tevékenység ütemezése
Tevékenység
Honlapon az aloldal elkészítése, feltöltése, frissítése
Sajtóközlemények a projekt indításáról és zárásáról, valamint
a projekt előrehaladásáról összesen nyolc alkalommal. A
sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

Határidő
2014.10.30 – 2015.05.31.
között folyamatosan
2014.10.30 – 2015.05.31.
között folyamatosan a
projekt előrehaladásához
igazítva

Sajtóesemények szervezése a beruházás főbb eseményeihez
időzítve

Projektnyitó és -záró

A beruházás helyszínein B és C típusú tábla elhelyezése

2014. november

A beruházás helyszínein D típusú tábla elhelyezése

2015. május

Fotó- és videódokumentáció készítése

2014.10.30 – 2015.05.31.
között folyamatosan

A TÉRKÉPTÉR feltöltése

Folyamatosan

