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Informace o plnění Ročního komunikačního plánu OPD 2014-2020 na
rok 2015
V rámci Ročního komunikačního plánu pro Operační program Doprava 2014 – 2020
(dále jen „RKoP“) na rok 2015 se ŘO zavázal k informování ostatních subjektů
zapojených do implementace OPD (tj. především MV OPD, zástupců EK, ZS apod.)
o realizaci RKoP mj. ve Výroční zprávě. Povinnost zveřejňovat vyhodnocení RKoP
ve Výroční zprávě za daný rok vyplývá z Operačního manuálu OPD 2014 – 2020,
kapitola Roční komunikační plán – vyhodnocení (M. 3.3).
V roce 2015 proběhlo několik aktivit s účelem informovat širokou veřejnost
o začátku nového programového období. Hlavním komunikačním nástrojem byly,
tak jako v minulém programovém období, webové stránky OPD – www.opd.cz.
Sekundárně byl z marketingového mixu zvolen nástroj inzerce v periodickém tisku
a časopisech.
V souvislosti se schválením programového dokumentu OPD 2014-2020 ze strany
EK v květnu 2015 byla vydána tisková zpráva na webových stránkách OPD.
V září 2015 se zástupci ŘO OPD zúčastnili akce „Den s evropskými fondy“
na Letenské pláni pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, které akci
zorganizovalo u příležitosti startu nového programového období 2014 – 2020 a
mělo tak za cíl především informovat veřejnost o novinkách v možnostech čerpání
prostředků z evropských fondů. Zástupci ŘO OPD měli pro návštěvníky
připravenou navíc i projekci o operačním programu a o projektech, jež z něj byly
spolufinancovány.
Informační kampaň 2015 – kampaň se věnovala zčásti novému programovému
období zejména v online bannerové inzerci umístěné na homepage serveru
informujícím o vyhledávání spojení vnitrostátních dopravních linek či serverů
věnujícím se tématu dopravy a dále v tištěných médiích (plnobarevný oboustranný
vklad A3 v Lidových novinách, uveřejnění 5 výzev pro předkládání projektů
v celostátních denících a na webu OPD).
V průběhu roku proběhl již tradiční den otevřených dveří Ministerstva dopravy.
V rámci této akce byli návštěvníci seznámeni s nejúspěšnějšími projekty OPD 2007
– 2013 a zároveň se mohli seznámit s výhledy nových projektů největších příjemců
OPD 2014 – 2020.
Žádná z výše zmíněných aktivit nebyla financována z projektu Technické pomoci
OPD 2014 – 2020. Úhrada probíhala v rámci projektu Technické pomoci OPD 20072013, případně s akcí nebyly spojeny žádné náklady.
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