Korzyści
Działanie / Moduł

Wariant A - Edukacja mieszkańców gminy
we własnym zakresie

Koszt (zł)

Wariant B – Serwis gminazenergia.pl
przygotowany dla Państwa gminy

Koszt (zł)

Uwagi dodatkowe

Utworzenie strony

Zlecenie stworzenia i wykonania projektu zewnętrznym podmiotom (programista, grafik) oraz praca
własna pracowników Urzędu w związku z wytworzeniem treści.

od 5 000 do 20 000
jednorazowo (w zależności od stopnia
skomplikowania grafiki,
funkcjonalności itd.)

Format graficzny oraz pełna funkcjonalność
zapewniana przez Planergię.

abonament bazowy

Zapewniamy personalizację strony: kolorystyka dopasowana do
herbu gminy + zdjęcia identyfikujące gminę. Serwis umieszczany
jest pod adresem www.nazwagminy.gminazenergia.pl i najlepiej,
aby dostęp do niego był bezpośrednio ze strony głównej Państwa
gminy (np. poprzez dedykowany banner).

Utrzymanie dodatkowej infrastruktury
sieciowej

Koszty związane z opłaceniem domeny, konserwacją i zabezpieczeniem strony oraz jej administracją.

od 1 500 rocznie

Po stronie Planergii.

abonament bazowy

–

Artykuły poradnikowe poświęcone zagadnieniom OZE, niskiej emisji, budownictwa,
termomodernizacji, źródłom finansowania itp.

Konieczność zatrudnienia osoby z odpowiednim
przygotowaniem dziennikarskim oraz kolejnej
osoby gwarantującej wysoki poziom merytoryczny
(ekspert lub obserwator rynku) z zadaniami
tworzenia i wprowadzania treści.

150-300/tekst przy
zatrudnieniu w oparciu
o umowę cywilnoprawną
lub min. 1500/miesiąc
w przypadku stałego
zatrudnienia

Gwarancja najwyższej jakości zamieszczanych
treści udzielana przez zawodowych dziennikarzy
niezależnego ogólnopolskiego portalu specjalistycznego, dysponującego zapleczem merytorycznym i wsparciem eksperckim.

abonament bazowy

Artykuły udostępniane w ramach stale aktualizowanych
i powiększanych zasobów portalu Planergia.pl.

Artykuły (materiały) lokalne

Zlecenie prac podwykonawcy pod warunkiem
znalezienia osoby dysponującej odpowiednim
przygotowaniem warsztatowym, co wiąże się
z poniesieniem nakładów materialnych i niematerialnych lub oddelegowanie zadań wyznaczonemu
pracownikowi gminy.

150-300/tekst przy
zatrudnieniu w oparciu
o umowę cywilnoprawną
lub część etatu
pracownika urzędu gminy

W abonamencie zapewniamy opracowanie
i publikację 2-3 materiałów miesięcznie.

Treści edukacyjne (infografiki, memy, bannery,
scenariusze, poradniki inwestora, animacje
etc.), które zagwarantują odpowiednią jakość
i wartość merytoryczną przekazu

Wytworzenie materiałów za pośrednictwem
zewnętrznych podmiotów.

od 80
w przypadku prostego projektu
graficznego np. infografiki

Po stronie Planergii
(w tym: poradniki, scenariusze zajęć dydaktycznych,
gry, animacje, kursy e-learningowe, ulotki do
pobrania i wiele innych).

abonament bazowy

Materiały pochodzą z projektów edukacyjnych zrealizowanych
przez Planergię ze środków zewnętrznych, co gwarantuje brak
jakichkolwiek treści komercyjnych.

W ramach usługi poszerzonej możliwość stworzenia relacji
tekstowej i zdjęciowe z konkretnego miejsca lub wydarzenia gwarancja indywidualnego podejścia. W ramach osobnej usługi
możliwość przygotowania materiałów filmowych z komentarzem eksperckim. Możliwość promocji wybranych materiałów
z wykorzystaniem narzędzi własnych w oparciu o posiadaną
bazę kontaktów medialnych. W przypadku zainteresowania
publikają większej liczby materiałów własnych, możliwość
wykupienia dodatkowego pakietu artykułów.

od 6 000
w przypadku animacji komputerowej
od 6 000
w przypadku tworzenia specjalistycznego poradnika
od 15 000
w przypadku projektowania tematycznych mini-gier przeglądarkowych
od 2 500
w przypadku tworzenia kursów
e-learningowych
Źródła finansowania - bieżący monitoring
możliwości finansowania dla odbiorców
indywidualnych

Bieżący monitoring możliwości finansowania
prowadzony przez pracowników gminy lub
wykupiony jako usługa zewnętrzna.

od 1000 każdorazowo
lub zaangażowanie pracownika
na 1/2 etatu

Bieżący monitoring źródeł finansowania technologii
OZE, budownictwa (np. termomodernizacji) na
szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

400 w ramach
dodatkowego modułu

Dodatkowo bezpośredni dostęp do konsultantów, którzy
w ramach usługi poszerzonej mogą w każdej chwili przygotować dokumentację aplikacyjną w razie pojawienia się atrakcyjnego konkursu/programu dotacyjnego.

PODSUMOWANIE
OFERTY PODSTAWOWEJ

od 95 000 rocznie
(+ 5 000 do 20 000 "na start" za
stworzenie strony internetowej)

PODSUMOWANIE
KORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

9.600 rocznie
w przypadku abonamentu bazowego

Oszczędność będzie dla gminy tym większa, im szerszy będzie
zakres zamówionej usługi/usług.

13.200 rocznie
koszt zawierający moduł
finansowania

