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Wniosek 0 dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu QPerac.gO dla Wojew6dztwa Lubelsk iego na lata 2007 - 2013 WSP6lfin,eanego ze srodkow Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju
 
Regionalnego
 

E2. Skwantyfikowane wskainiki realizacji celow projektu 

E2 A. Skwantyfikowane ws kaz niki rea lizacji ce l6w projektu - wskazniki produktu 

Lp. Wskainiki produktu Jedn, 
miary 

Wartosc 
bazowa 

n 
2015 

n+l 
2016 

n+2 
2017 

n+3 
2018 

n+4 
20 19 

n+5 
2020 

Razem Zr6dlo werytikacji 

Wskainiki z listy wskaznikow obow iazkowyc h 

1 KSI-P.5.4 .1 I Liczb a prze dsiewziec 
infon nacyj no-promocyj nyc h 0 chara kterze 
mied zynarodowyrn 

szl. 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Faktury VAT za 
uczestni ctwo w targach , 
rach unki 

2 RPO-P.2.3 I Liczba kampanii/imprez 
prornujqcych region 

szl. 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Fak tury VAT za 
zo rganizo wanie 
konferencj i, rachu nki 

3 LSI-P.2.4 .2 ILiczba przedsiewziec 
informacyj no-promocyj nyc h 0 charakterze 
ponadregionalnym 

szt. 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Faktu ry VAT za 
uczestnictwo w targac h, 
rachun ki 

E2 B. Skwan tylikowane wskazniki realizacj i ce l6w projektu - wskaz niki rezult atu 

Lp . Wskazniki rezul tatu Jedn. 
miary 

Wartosc 
bazowa 

n 
2015 

n+l 
2016 

n+2 
2017 

n+3 
2018 

n+4 
2019 

n+5 
2020 

Razem ZrOdlo weryfikacji 

Wskazniki z listy ws kaz nikow obowiazkowyc h 

I KSI-R . I00 I Przewidywana calkow ita liczba 
bezposred nio utworzonych nowyc h eta t6w 
(E PC) 

szl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nie dotyczy 

2 LSI-R.2 .4.2 I Liczba odbiorc6w kamp anii 
informacyj no-promocyj nych 

tys. os6b 0,00 25,00 0,00 0,00 

r 

0,00 0,00 0,00 25,0 0 sprawozda nie 
orga nizatora targow, 
ilosc rozdanyc h 
material6w 
prom ocyjnych , licznik 
wejsc na strony 
internet owe 
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E3. Sposob monito rowania i pom iaru osiaganych wskaz nikow 

Wnioskodawca, zgodnie z pkt , E II Wniosku 0 dofinansowanie, zobowiazuje sit; do utrzymania celow i rezultatow projek tu w okresie jego 
trwaloSci,tj.5 lat po zakoriczeniu realizacji projektu . W tyrn celu bedzie wdrozony odpowiedni system monitorowania wskaz nikow celow projektu na 
poziomie produktow oraz rezultatow. 

Wskainiki na poziomie produktu beda monitorowane w nastepujacy sposob: 

- wskazniki dotyczace: .L iczby przedsiewziec inforrnacyjno-promocyjnych 0 charakterze rniedzynaro dowym" a takze .Liczby przedsiewziec
 
informacyjno-promocyjnych 0 charakterze ponadregionalnym" beda weryfikowane na podstawie dokumentow ksiegowych, zaplaconych faktur,
 
rachunkow, ktore stanowia potwi erdzenie uczes tnictwa w danych targach;
 
- wskaznik .Liczba kampa nii/i mprez prornujacych region" bedz ie weryfikowany na podstawie doku rnentow ksiegowych, zap/aconych faktur ,
 
rachunk6w dotyczacych zorganizowanie konferencji rniedzynarodowej;
 

Wskainiki na poziomie rezultatu beda monitorowane w nastepujacy sposob: 

- osiagniecie wskainika .Liczba odbiorcow kampanii informacyjno-promocyjnych" bedzie monitorowane na pods tawie sprawozdania Wnioskodawcy, 
danych organizatorow targow, licznika wejsc na strony internetowe, ilosci rozdanych materia/6w promocyjnych 

e 
Wnioskodawca zobowiazuje sit; do pomiaru wskaznikow realizacji projektu w cyklu rocznym, badanie etapu realizacj i wskaznikow bedzie 
prowadzone meto da ilosciowa. Agregacja wskaznikow bedzie prowadzona przez Wnioskodawce w fonnie sprawozdari z realizacji wskaznikow 

projektu. 

E4. Opis planow anego projektu 

Projekt ma na celu prornocje gospodarcza powiat u pu/awskiego a przez to takze wojewodztwa lubelskiego w kraju i za granica poprzez stworzenie 
strategii promocji gospodarczej jako narzedzia marketingu terytorialnego, dzia/ania promujace inteligentne specjali'zacje powiatu pulawskiego 
(inteligentna specjalizacja oznacza optyrnalne wykorzystanie potencjalu regionu poprzez mozliwie najleps ze dopasowanie kierunk6w rozwoju do 
specyficznych uwarunkowari spoleczno-gospodarczych, koncentracje dzialari i srodkow finansowych na prioryte ty badawczo rozwojowe i innowacyjne 
niezbedne do rozwoj u waznych dla regionu obszarow dzia lalnosci gospodarczych czyli dopasowanie w ramach trojkata: nauka--edukacja-gospodarka) 
jako kierunki wspolpracy nauki z biznesem, stworzenie sp6jnego i innowacyjnego systemu informacji gospo darc zej i turystycznej, wykorzystanie 
rozwiazari leT jako gl6wnych narzedzi dotarcia do odbiorcow kampanii w tym takze zagranicznych, udzia/ w targach branzowych 
rniedzynarodowych, zorganizowanie rniedzy narodowej konferencji : I Pulawskie Forum na rzecz rozwoju biogospodarki w wymiarze regionalnyrn, 
krajowym i miedzynarodowym). 

Aby osiagnac powyzszy eel koniecznajest realizacja nastepujacych dzialari: 

Dzialanie nr I : Opracowanie strategii rozwoju i marke tingu 
Dzialalnie to obejmuje: 
-opracowanie "Strategia promocji gospodarczej powia tu pulawskiego" (I SZI.). Dokument bedzie obejmowal m.in . analize dotychczasowej polityki 
promocyjnej powiatu , glowne elementy promocji powiatu, zdefiniowanie grup docelowych dzialari promocyj nych, okreslenie technik, instrurnentow i 
nosnikow promocji, proponowane dzia/ania promocyj ne, narzedzia promocji medialnej , sposoby pozysk iwania inwestorow zewnetrznych, narzedzia 
promocji zagranicznej, okres len ie sposobow oce ny efektywnosci polityki promocji, cele i kierunki dzia lari promocyjnych powiatu, rodzaje dzialari w 
zakresie promocji gospodarczej, spolecznej, turystyczno-rekreacyjnej itp. 
- opracowanie systemu iden tyfikacji wizua lnej marki gospodarczej powiatu (w tym przygotowanie ksiegi znaku, logotyp, projekty materia/6w 
promocyjnych dla biznesowych odbiorcow kampanii, zasady stosowania identyfikacji wizualnej na stronach interne towych itp.) (I SZI.) 

Dokumenty te beda wykorzystywane w kolejnych etapach realizacji projektu. 
Zrodlem finansowan ia dzialania nr I przed wyplata refundacji beda srodki wlasne . 

Dzialanie nr 2: Stworzenie innowacyjnych aplikacji informatycznych 
Dzialanie to obejmuje opracowanie: 
- aplikacji, mapy interaktywnej atrakcji turystycznych z interfejsem internetowym (1 SZI.) 

- aplikacji , mapy interaktywnej potencjalu gospodarczego Powiatu Pulawskiego z interfejsem internetowym (I szt.) 

Aby bylo mozliwe wykonanie ww . aplikacji konieczne jest stworzenie nastepujacych baz danych: 
- bazy danych atrakcji turystycznych do aplikacji interaktywnej rnapy atrakcji turystycznych (I SZI.) 

- bazy danych do aplikacji podrniotow gospodarczych i obiekt6w naukowo-badawczych jako mozliwosci wspo lpracy gospodarczej w dziedzinie 
biogospodarki ( I szt.) 

Aplikacje beda glownym narzed ziem dotarcia do odbiorcow. Starannie opracowane i na biezaco aktua lizowa ne mapy interaktywne i zasoby 
informacyjne aplikacji beda sprzyjac idei turystyki rodzinnej zorientowanej na regio nalne dziedzictwo kulturowe, jak rowniez obiekty sportowe, 
rekreacyjne. Obszary 0 szczegolnych walorach przyrodniczych mega zaprezentowac uroki krajobrazowe poprz ez ciekawe fotografie. System jest 
przeznaczony dla bardzo szerokiej populacji klie ntow e-info rmacji turystycznej, kulturalnej i gospodarczej: 
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-bioracy udzia/ w imprezach i wydarzeniach kulturalnych mieszkaniec regionu,
 
-odwiedzajacy/turysta,
 
-profesjonalista - w tym: us/ugodawca (wlasciciel obiektu kultury , obiektu noclegowego, firmy transp ortowej) , organizator imprez kulturalnych i
 
turystycznych, przewodnik turystyki P1TK. pilot wycieczek, autor przewodnikow turystycznych, dziennikarz , artysra, naukowiec - reprezentujacy
 
rozne dyscypliny naukowe, nauczyciel, pracownik jednostek sarnorzadu lokalnego, redaktor i admini strator portalu,
 
-uczeri , student.
 
Rozni uzytkownicy beda doce niac te zalety, ktore odpowiadaja na ich potrzeby.
 
Dodatkowo informacje, kto re otrzymujemy moga bye dostosowywane do konkretnych oczekiwari (poprzez wlaczanie warstw, ktore nas interesuja),
 
Poza infonnacjami z zakres u turystyki mozna sprawdzic gdzie znajduja sie najbl izsze hotele , restauracje czy kawiam ie.
 
To wszystko sprawia, ze aplikacje stworzone w ramach projektu maja ogromna wartosc informacyjna, co wynika z mozliwosci prezen towania w
 
jednym miejscu roznego rodzaju infonnacji (mapy, infonn acj i opisowych, zdjec) .
 
Dzieki zastosowaniu systemow bazodanowych informacje, ktore sa prezentowane moga bye systematycznie aktualizowane i uzupe/niane. Mapy
 
interaktywne sa uniwersalnymi serwisami, ze wzgledu na to, ze ich tresc moze bye kierowana do roznych grup odbiorcow na ca/ym swiecie v-od
 
inwestorow i turystow zaczynajac na miesz karicach lokalnej spolecznosci koriczac, czyli dok /adnie takich grup docelowych jakie wskazuje .•Strategia
 
Rozwoju Powiatu Pulawskiego na lata 2008-2015". str. 82-84, a takze eel operacyjny m .2 i 1.7 Strategi i wnioskodawcy.
 
Docelowymi odbiorcarni beda takze przedsiebiorcy krajowi i zagraniczni (potencjalni inwestorzy), co jest zgodne z celem II. I Strategii wnioskodawcy.
 

Zrod/em finansowania dzialania nr 2 przed wyplata refundacji beda srodki w/asne.
 

_ Dzialanie nr 3 Zakup srodkow trwa/ych (nowych) 
.. Dzia/anie to obejmuje zakup:
 

- zestawu do prezentacji - 2 szt. ( scianka pop-up (l szt .), roll-up (I szt.), rzutnik mult imedialny ( Iszt.), laptop z oprogramowan iem (I szt.), ekran do
 
prezentacji (I szt.), namiot prezentacyjny (I szt.) );
 
- telewizor minim um 60 cal / szt .,
 
- przenosny monitora wewnetrznego, minimum 80 cal / szt.,
 
-zakup drukarki kolorowej A3, 2 szt.
 
Srodki trwale ww. sa niezbedne do prowadzenia kampanii promocyjnej , obs/ ugi administracyjnej projektu, zestaw do prezentacji bedzie
 
wykorzystywany zarowno na Targach miedzynarodowych, konferencji jak i na miejscu. Bedz ie takze wykorzystywany do prezentacji filrnow
 
promocyjnych, spotu reklamow ego itp.
 

Zrodlem finansowania dzialania nr 3 przed wyplata refundacji beda srodki wlasne.
 

Dzia/anie nr 4 Przygotowanie i wdrozenie kompleksowej kampanii informacyjno promocyjnej
 
Dzialanie to przewiduje realizacje kampanii krajowej i miedzynarodowej.
 
Kampania ta bedz ie obejmowala nastepujace dzia/ania:
 
- przygotowanie i dostawa rnateria low prom ocyjnych (3 rodzaje materia/ow pro mocyjnych:
 
I . dla VIP : pamiatki dla wyjatkowych gosci : grafiki recznie wykona ne pamiatkowe 400 szt.-arydzie/o lokalne, wersja limitowana, seria dedykowana: 
2. uzytkowe, sredniego szcze bla: wskazniki elektroniczne do przelaczania slajdow (200 szt .), pendrive (300 szt .), koszulki z emblematami (800 szt .), 

A kubki 800 szt .; torby ekologiczne 250 szt .; plecaki 250 szt.; 
.. 3. gadzety popularne : zwyk/e d/ugo pisy (1000 szt.). 

-przygotowanie i wydruk mapy atrakcj i turys tycznych wraz z prawami autorskimi 10000 szt. 
-przygotowanie i wydruk folde ru prornujacego najwazniejsze podmioty gospodarcze i jednostki naukowo-badawcze wraz z oferta ich wzajemnej 
wspolpracy gospodarczej w dziedzinie biogospodarki w trzech jezykach wraz z prawami autorskimi - 3000 szt. 
- przygotowanie 2 filrnow promocyjnych z dziedzi ny turystyki i biogospodarki wraz z prawami auto rskimi (okolo 4 min), (kampania krajowa i 
rniedzynarodowa) ( 2 szt .) 
- przygotowanie spotu reklamowego wraz z ernisj a w porta lach internetowych wraz z prawami autors kimi (30 s), (karnp ania krajowa i 
rniedzynarodowa) (l szt.) 
- emisja spotu reklamowego w kinach w Polsce (jezyk polski i angielski), (kampania krajowa) (90000 widzow) 
- zorganizowanie Miedzynarodowej Konferencj i: I Pu/awskiego Forum na rzecz rozwoju biogospodarki w wymiarze regionalnym, krajowym i 
micdzynarodowyrn (wydruk zaproszeri (500 szt.), wynajecie sa/i (16 godz.), koszt moderowania konferencj i (16 godz.), kosz t udzia/u prelegentow 
zewnetrznych (4 osoby), cate ring (100 osob), przygotowanie 2-jt;zycznych materia/ow konferencyjnyc h (100 szt.), koszty zakwaterowania uczestnikow 
zewnetrznych (20 os6b) , koszty t1umacza (10 godz.) - (kampania miedzynarodowa) 
Glowny cel organizacji Forum i oczekiwane efekty: 
Glownym celem zorganizowania I Forum na rzecz rozwoju biogospodarki bedzie wymiana wiedzy i doswiadczeri w zakresie szans i mozliwosci 
rozwoju biogospodarki w regionach Polski Wschodniej , ze szczegolnym uwzg lednieniem powiatu pu/awskiego - jako waznego osrodka naukowego i 
gospodarczego w kreowaniu i wdrazaniu innowacyjnych rozwiazari w zakresie produkcji i przetwarzania biozasobow. 
Oczekuje sie, ze wymiemym efektem zorga nizowanych spotkari bedzie nie tylko zdobycie pogle bionej wiedzy nt. najnowszych technologii i rozwiazari 
w sektorach biogospodark i, ale rowniez nawiazanie bezposredniej wspolpracy porniedzy przedstawicielami srodowiska naukowego i biznesowego. co 
w dluzszej perspektywie powi nno przelozyc sit; na realizacje wspol nych projektow na poziomie region alny m i ponadregionalnym (np. w ramach Polski 
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Wschodniej). 

Formula oraz glowne zalo:i:enia organizacyjne Forum: 

Forum bedzie mialo charakter dwudniowego wydarzenia promujacego potencjal naukowy i gospodarczy powiatu pulawskiego oraz umozliwiajacego 
nawiazanie bezposredniej wspolpracy sektora nauki z biznesem w dziedzinach zwiazanych z rozwojem biogospodarki w wojewodztwie lubelskim, a 
takze innych regionach Polski Wschodniej . Glownym wydarzeniem Forum bedzie konferencja zorg anizowana z udzialem przedstawicieli srodowiska 

naukowego i biznesowego. Konferencja bedzie ski adala sit; z sesji plenarnej i czesci warsztatowej. W trakcie sesji plenarnej zostana ornowione 
najwai.niejsze szanse, wyzwania oraz trendy zwiazane z rozwojem biogospodarki w Europie, Polsce i wojewodztwie lubelskim. CZt;SC warsztatowa 

bedzic podzielona na trzy zasadnicze bloki tematyczne I panele dyskusyjne: 
a)innowacyjne technologie w zakresie produkcji i przetwarzania biozasobow na cele spo:i:ywcze, energetyczne i farmaceutyczne : 

b)kadry na potrzeby rozwoju biogospodarki w regionie: 
c)instytucjonalny i finansowy system wsparcia rozwoju sektorow biogospodarki w regionie. 
W pierwszym dniu Forum odbedzie sit; czesc plenarna oraz warsztatowa konferencji , zas drugiego dnia moderatorzy z poszczegolnych warsztatow 
dokonaja krotkiego podsumowania z odbytych pa neli dyskusyjnych oraz odbedzie sit; dyskusja nad mozliwosciami dalszego rozwoju biogospodarki w 
regionie. 
Oprocz wziecia udzialu w dwudniowej konferencji, uczestnicy Forum (naukowcy i przedsiebiorcy) bede mieli rowniez okazje zaprezentowac swoja 
oferte na tzw . spotkaniach stolikowych, w trakcie ktorych bedzie istniala mozliwosc zaprezentowania swojej oferty lub potrzeb innowacyjnych i 

nawiazania obustronnej wspolpracy. 
Uczestnikami konferencji w szczegolnosci beda przedstawiciele: 
a)jednostek administracji rzadowej (np . MNiSW, MRiROW, NCN, NCBiR), 
b)jednostek sarnorzadu terytorialnego (wojewodztwa Polski Wschodniej, powiaty i gminy wojewodztwa lube lskiego), 

c)sektora nauki (w tym instytutow naukowych, uczelni wyzszych) 
djprzedsicbiorstw (glownie z bran:i:y rolno-spozywczej , energetycznej , chemicznej, farmaceutycznej , lesnej , rybackiej, drzewnej), 
ejproducentow rolnych i ich zrzeszeri, 
f)instytucji otoczenia biznesu oraz osrodkow doradztwa rolniczego, 
g)szk61 zawodowych na poziomie ponadgimnazjalnym, 
h)firm doradczo-szkoleniowych, itp. 

- udzial w targach 3 szt, w tym tak:i:e targi miedzynarodowe (kampania miedzynarodowa), 

tr6dlem finansowania dzialania nr 4 przed wyplata refundacji beda srodki wlasne. 

Dzialanie nr 5 Koszty zwiazane z realizacja i adrninistrowaniern projektu
 
Dzialanie to obejmuje poniesienie kosztow niezbednych do zrealizowania przedmiotowego projektu tj. :
 
- koszty osobowe: koordynator projektu (12 miesiecy),
 
-doradztwo w zakresie zamowieri publicznych:opracowanie dokumentacji przetargowej, przygotowanie szczegolowego opisu przedmiotu zarnowienia
 

wraz z prawami autorskimi, ( I usluga)
 
-obsluga ksiegowa projektu, (12 miesiecy)
 
-wydatki zwiazane z administrowaniem projektu : zakup artykulow biurowych (dlugopisy 40 szt.; notatniki 40 szt .; papier A4 10 szt, ryz: papier
 
fotograficzny A4 do drukarki 100 szt. kartek) i tonerow do drukarki 2 szt ,
 

tr6dlem finansowania dzialania nr 5 przed wyplata refundacji bedq srodki wlasne. 

Ponadto Wnioskodawca przeprowadzi promocje projektu zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. E 12 Wniosku. tr6dlem finansowania promocji beda 
srodki wlasne. 

tr6dlem finansowania projektu przed wyplata refundacji czesci poniesionych koszt6w beda srodki wlasne Wnioskodawcy, kt6ry posiada 
wystarczajaca zdolnosc finansowa i nie przewiduje zugrozeri w realizacji projektu od strony merytorycznej i finansowej, Wnioskodawca dysponuje 

rezerwami finansowymi wystarczajacymi na pokrycie wydatk6w projektu. 

Wymiar projektu jest rniedzynarodowy dzieki rozszerzeniu grupy docelowej 0 (m .in. przedslebiorcy, inwestorzy, turysci) bioracy udzial w targach 
miedzynarodowychoraz miedzynarodowej konferencji: I Pulawskim Forum na rzecz biogospdoarki. Materialy promocyjne, filmy promocyjne, spot 

reklamowy, materialy na konferencje dostosowane sa do odbiorc6w zagranicznych, tlumaczone sa na jezyk angielski i inne jezyki obce w zalezncsci 
od potrzeby, 
Narzedzia marketingu zostaly dostosowane do tak szerokiej grupy docelowej, aplikacje interaktywne sa przeznaczone dla bardzo szerokiej populacji 
klientow e-informacji turystycznej, kulturalnej i gospodarczej . Mapy interaktywne sa uniwersalnymi serwisami, ze wzgledu na to, ze ich tresc moze 
bye kierowana do roznych grup odbiorcow na calym swiecie -od inwestorow i turystow zaczynajac na rnieszkaricach lokalnej spolecznosci koriczac, 

takze do przedsiebiorcow krajowych i zagranicznych (potencjalni inwestorzy). 
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