
„Ziemia Pruchnicka Zaprasza” 
Operacja współfinansowana ze środków Gminy Pruchnik 

Wartość dotacji: 10 000,00 

Zrealizowano w okresie od 20.03.2014 do  15.12.2014 

Działanie 1–organizacja projektu. 
W ramach pracy społecznej były zaangażowane dwie osoby –koordynator i obsługa 
księgowa  

Działanie 2 – serwis internetowy promujący Ziemię Pruchnicką  
 wsparcie strony internetowej (administrowanie, utrzymanie strony internetowej 

promującej Ziemię Pruchnicką) 

Działanie 3 – zakup materiałów promocyjnych 
 zakup wraz z nadrukiem smyczy i samozaciskowych opasek odblaskowych 
 zakup wraz z nadrukiem, kubków termicznych, latarek metalowych LED i 

magnesów, breloków (nadruk; wybrane zdjęcia promujące najciekawsze 
miejsca w Gminie Pruchnik)  

 zakup materiałów promujących Gminę dla uczestników narodowego czytania, 
które odbyło się w Pruchniku; grawer z etui, statuetka-kubek duży, statuetka –
kubek mały 

 dystrybucja gadżetów ( podczas imprez organizowanych w Gminie Pruchnik, 
wydarzeń artystycznych, warsztatów z dziećmi, konkursów)  

Działanie 4- wydanie folderów  przeznaczonych do celów promowania Gminy 
Pruchnik   
 zlecenie dodruku folderów według wcześniejszego składu i opracowania 

graficznego  
 dystrybucja folderów  (podczas imprez, wydarzeń artystycznych, targów 

turystycznych, wystaw, konkursów ) 

Działanie 5- wydanie ulotek  przeznaczonych do celów promowania Gminy 
Pruchnik   
 zaprojektowanie i opracowanie graficzne folderu  promującego Gminę Pruchnik 

oraz przygotowanie do druku 
 zlecenie druku ulotek według opracowania graficznego  
 dystrybucja ulotek ;podczas imprez organizowanych na terenie Gminie Pruchnik 

, w szkołach i innych instytucjach (również poza teren Gminy) lub na prośbę 
zainteresowanych  

 serwis internetowy promujący Ziemię Pruchnicką 
 271 dni funkcjonowania strony internetowej 

 zakup materiałów promocyjnych 
 200szt samozaciskowych opasek odblaskowych,  
 200 szt. smyczy odblaskowych,  
 50 szt. kubków termicznych,  
 60 szt. latarek metalowych LED,  
 150 szt. magnesów,  
 30 szt. breloków,  



 

 1 grawer z etui, 
 1 statuetka-kubek duży, 
 1 statuetka –kubek mały, 

 wydanie folderów  przeznaczonych do celów promowania Gminy Pruchnik   
 800 szt. folderów  

 wydanie ulotek  przeznaczonych do celów promowania Gminy Pruchnik   
                1 000 ulotek 
 


