
Názov aktivity: Zviditeľnenie eurofondových projektov v prostredí sociálnych sietí – youtube, 

instagram, facebook 

 

Zameranie a cieľ aktivity: Úrad vlády SR prostredníctvom odboru informovanosti a publicity 

pripravuje projektovú aktivitu, zameranú na zviditeľnenie projektov financovaných 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom sociálnych sietí. Sociálne 

siete predstavujú možnosť oslovenia cieľovej skupiny mladých ľudí a ľudí v strednom veku, 

ktorí trávia na sociálnych sieťach pomerne veľa voľného času. Cieľom aktivity je pútavou, 

mierne zábavnou formou prezentovať vybrané projekty, ktoré boli v programovom období 

2014-2020 úspešne realizované prostredníctvom fondov EÚ na sociálnych sieťach 

influencerov. 

 

Cieľová skupina: mladí ľudia a ľudia v strednom veku, ktorí sledujú dianie na sociálnych 

sieťach 

Počet videí: 10/15/20 (1 projekt = 1 video)  

Predpokladaná dĺžka 1 videa: max. 3 min  

Navrhované sociálne siete na šírenie videa: youtube, instagram, facebook  

 

Okruhy tém, ktoré budú súčasťou prípravnej trhovej konzultácie: 

  
-          Aká je Vaša predstava o videu, ktoré by prezentovalo konkrétny úspešný projekt 

realizovaný z fondov EÚ na Slovensku? (spôsob podania informácie – štýl prezentácie, 

ktorý považujete za najvhodnejší na prezentáciu EÚ projektov, na ktorých sociálnych 

sieťach by video bolo zverejnené, viete k videu zabezpečiť aj blog, písomný komentár, 

série stories? Viete navrhnúť/pridať k videu „zaujímavý prvok“, ktorý ho bude 

sprevádzať počas celej série videí?) 

  

-          Aké konkrétne technické parametre videa by ste vedeli zabezpečiť? – navrhovaná dĺžka 

videa, technické možnosti uchádzača, aký viete ponúknuť výstup týkajúci sa kvality aj 

formy spracovaných výstupov (fotografie, panoramatické fotografie, dron, gopro 

kamera, video, zapracovanie infografiky, animácií, hudby a pod.) 

   

-          Máte skúsenosti, znalosti z oblasti eurofondových projektov? Stretli ste sa v minulosti 

s nejakou aktivitou, ktorá s témou súvisí? 

 

-          Zaujímajú sa Vaši používatelia/sledovatelia o tému EÚ? 

  

-          Akú cieľovú skupinu by ste vedeli zasiahnuť? (veková hranica, počet -  viete uvedené 

podložiť dátami?) Koľko máte sledovateľov na Vašich sociálnych sieťach?  

  

-          Ktoré sociálne siete preferujete, resp. navrhujete ako najlepšie médium pre 

komunikáciu so svojou cieľovou skupinou? 

  

-          Ktoré dni a časy považujete za najsilnejšie pre postovanie stories, videa, fotiek na 

sociálnych sieťach? 

  

-          Koľko videí by ste nám vedeli v akom časovom rozsahu ponúknuť? 

  

-          Čo by ste nám vedeli ponúknuť navyše oproti Vašej konkurencii, aká je Vaša pridaná 

hodnota, ktorou by ste vedeli zaujať? 

  

-          Aká je Vaša forma podnikania? 

- Ako dlho pôsobíte na trhu? Pracujete samostatne alebo v tíme? Máte subdodávateľov?  


