ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΤΙΤΛΟΣ:
ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΣ 2019

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Α) ΗΜΕΡΙΔΕΣ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
 Μία (1) στην Ελλάδα
ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 Τρεις (3) στην Ελλάδα
 Μία (1) στην Κύπρο

Β) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Επιτροπή παρακολούθησης
Μία (1) στην Ελλάδα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
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Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 θα διεξαχθεί έρευνα μέσω
ερωτηματολογίου με αποδέκτες τους δικαιούχους και τους υπευθύνους επικοινωνίας των
ενταγμένων έργων.

Δ) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2019 θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα
(το θέμα ανακοινώνετε στην συνάντηση των υπευθύνων επικοινωνίας το Μάρτιο κάθε
χρόνο)
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Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ – ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Για τις ανάγκες δημοσιότητας το Πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος
2014-2020» θα παράξει ενδεικτικά το παρακάτω προωθητικό υλικό όπως:







USB hub
Σακίδια πλάτης, τσάντες
σημειωματάρια
power bank
Ενημερωτικό φυλλάδιο του Προγράμματος

Τα ακριβή είδη θα αποφασιστούν στις αρχές του έτους
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ΣΤ) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ













Σε καθημερινή βάση θα υποστηρίζουμε τους δικαιούχους για την εφαρμογή των υποχρεώσεων τους
σχετικά με την πληροφόρηση και την επικοινωνία των πράξεων δίνοντας κατευθυντήριες οδηγίες και
συμβουλές για:
Την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας σε διαγωνισμούς,
Σε τεύχη δημοπράτησης,
Οδηγίες για τη χρήση του λογότυπου,
Τη δημιουργία αφισών, roll-up, πινακίδες
Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων
Ιστοσελίδα πράξης (στήσιμο με τα υποχρεωτικά βάση του οδηγού δημοσιότητας)
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης πράξεων
Δημιουργία Βίντεο πράξεων
Δημιουργία φυλλαδίων και οδηγών (ηλεκτρονικών και εντύπων)
Ανάρτηση όλων των νέων, των εκδηλώσεων και των δελτίων τύπων των πράξεων
Και γενικά κάθε τύπου πληροφοριακού υλικού
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Ζ) ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Και κατά το έτος 2019 θα συνεχιστεί η λειτουργία των παρακάτω ιστοσελίδων
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (http://greece-cyprus.eu/)
Η ιστοσελίδα του Προγράμματος τροφοδοτείται σε καθημερινή βάση με ό,τι νέο αφορά το Πρόγραμμα: Νέα &
Εκδηλώσεις εταίρων και Προγράμματος, Χρήσιμα Αρχεία (νομοθεσία, οδηγοί, λογότυπα), Παρακολούθηση
Προγράμματος, καθώς και ξεχωριστή αναφορά στα Έργα (πληροφορίες όπως περίληψη, στόχοι, στοιχεία
δικαιούχων, διαγωνισμοί δικαιούχων κτλ). Επίσης, ζητούνται δυναμικές πληροφορίες όπως ειδήσεις και
εκδηλώσεις από όλους τους δικαιούχους και η ιστοσελίδα ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλεται υλικό
επικοινωνίας.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΥΔ (https://interreg.gr/#Welcome)
Η ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής τροφοδοτείται με ό,τι νέο αφορά τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) που διαχειρίζεται καθώς και για τα Προγράμματα που συμμετέχει η Ελλάδα
και η Υπηρεσία λειτουργεί ως Εθνική Αρχή.
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ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΚΕΕP» (https://www.keep.eu/)
Στην βάση δεδομένων «Keep» καταχωρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τα έργα και τους
δικαιούχους των προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ INTERREG (https://interreg.eu/)
Στην βάση δεδομένων «INTERREG» καταχωρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα
INTERREG , όπως προσκλήσεις, νέα, INTERREG highlights, εύρεση εργασίας

Η) ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Και κατά το έτος 2019 θα συνεχιστεί η λειτουργία των παρακάτω μέσων κοινωνικής δικτύωσης
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