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Wykaz skrótów 

 

CAWI  Wspomagany komputerowo wywiad za pośrednictwem Internetu  

CATI Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny 

FE  Fundusze Europejskie 

IZ WRPO  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 

2007 –2013 

MIR  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (wcześniej: Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego) 

MŚP  Małe i średnie przedsiębiorstwa 

OIPiS DPR  Oddział Informacji Promocji i Szkoleń Departament Polityki Regionalnej 

PI  punkt informacyjny 

Plan komunikacji  Plan komunikacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013  

SOPZ  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

UMWW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

WRPO 2007-2013  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013  

WRPO 2014+  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

WUP Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

PK KSU Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług  

PPK RSWI  Powiatowy Punkt Kontaktowy Regionalny System Wspierania Innowacji 
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Streszczenie  

Agencja badawcza Public Profits Sp. z o. o. w okresie od lipca do grudnia 2014 roku realizowała na 

zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu badanie ewaluacyjne 

pn. „Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013”. 

Za cel badania przyjęto ocenę działań informacyjnych i promocyjnych zrealizowanych w ramach 

WRPO 2007-2013 pod kątem ich użyteczności oraz skuteczności, efektywności i trwałości dotarcia 

oraz budowania świadomości społecznej o Funduszach Europejskich i Unii Europejskiej wśród 

podstawowych grup docelowych. 

Aby uzyskać wiarygodne wyniki i udzielić wyczerpującej odpowiedzi na problemy badawcze, zgodnie 

z naczelną zasadą prowadzenia badań ewaluacyjnych, zastosowano triangulację metodologiczną: na 

poziomie technik i metod zbierania danych oraz na poziomie zespołu badawczego. 

W wyniku przeprowadzonych badań zostały zrealizowane zadania szczegółowe dotyczące: oceny 

wykonania celów działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych w Planie komunikacji WRPO 

na lata 2007-2013; oceny rezultatów zastosowania narzędzi informacyjno-promocyjnych WRPO 2007-

2013, identyfikacji potrzeb informacyjnych w zakresie promocji WRPO 2014+ oraz opracowania 

przesłanek dla Strategii komunikacji WRPO 2014+. 

W efekcie zrealizowanych prac badawczych otrzymano katalog wniosków i rekomendacji dla 

przyszłej perspektywy finansowej UE 2014–2020.  

Przeprowadzone badanie wskazuje, że zdecydowana większość przedstawicieli wszystkich grup 

docelowych spotkała się z terminem Fundusze Europejskie i Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny. Jednak poziom ich wiedzy szczegółowej o FE i WRPO jest zróżnicowany. Najniższym 

stopniem wiedzy charakteryzują się mieszkańcy, nie będący beneficjentami WRPO, najwyższym, co 

dość oczywiste, beneficjenci WRPO 2007-2013. Warto zauważyć, że prawie 40% mieszkańców 

Wielkopolski nie jest zainteresowana poszerzaniem swojej wiedzy odnośnie FE i WRPO, należy 

zatem skupić się na dystrybucji wiadomości uwypuklających pozytywne efekty działań FE i WRPO, 

które w bezpośredni sposób dotyczą mieszkańców Wielkopolski, tak aby zaciekawić ich 

prezentowaną tematyką. 

Podkreślenia wymaga, że wszyscy respondenci, niezależnie od przynależności do danej grupy 

docelowej zauważają wpływ FE i WRPO na rozwój województwa wielkopolskiego oraz na zmiany 

zachodzące w ich najbliższym otoczeniu, jak również, choć w nieco mniejszym stopniu, odczuwają 

osobiste korzyści z funkcjonowania FE. Zmiany, będące efektem funkcjonowania FE są najbardziej 

dostrzegalne przez badanych w obszarach związanych z infrastrukturą ogółem, infrastrukturą 

drogową, nowopowstającymi przedsiębiorstwami, wsparciem przedsiębiorstw czy wszelkiego 

rodzaju organizacją kursów oraz szkoleń.  

Rezultaty przeprowadzonego badania wyraźnie wskazują, że przedstawiciele wszystkich grup 

docelowych spośród dostępnych źródeł informacji najbardziej preferują Internet oraz media – 

głównie telewizję i prasę, a beneficjenci dodatkowo szkolenia oraz bezpośredni kontakt z 

pracownikami IZ WRPO. Ważny jest również fakt, że badani przedstawiciele grup docelowych 

poszukują konkretnych informacji dotyczących: warunków dostępowych umożliwiających 

aplikowanie o dotacje, harmonogramów konkursów czy informacji o szkoleniach. Analiza dobrych 

praktyk działań informacyjno-promocyjnych wykazała, że planując działania, które mają się 

odznaczać wysoką skutecznością należy przede wszystkim uwzględnić takie czynniki jak: 

powtarzalność i regularność działań, kreatywność i samodzielność, gratyfikacje materialne, 

satysfakcję z realizacji wyzwania oraz właściwie dobrane narzędzia przekazu informacji. Warto 

pamiętać, że narzędzia te wymagają również pewnych usprawnień. Strona www powinna zostać 

bardziej dostosowana do potrzeb odwiedzających (zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w 

raporcie), z kolei szkolenia w większej mierze powinny przyjmować formę warsztatową. 
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Wyniki badania wskazują, że skutecznym narzędziem oddziaływania na potencjalnych beneficjentów 

i beneficjentów są także: 1) konferencje i seminaria preferowane głównie przez przedstawicieli 

administracji publicznej; 2) akcje promocyjne, czego przykładem są „Lekcje europejskie”; 3) 

Punkty Informacyjne FE. Przeprowadzona analiza mediów wskazała także, że zarówno przekazy o 

charakterze informacyjnym – ponad 82%, jak i promocyjnym – ponad 98% docierały do grup 

docelowych wyznaczonych w Planie Komunikacji. Zaleca się dalsze prowadzenie przez IZ WRPO 

działań mających na celu popularyzację w mediach tematyki FE i WRPO, a w przypadku 

zamieszczania publikacji promocyjnych w mediach należy brać pod uwagę media, które są 

preferowane przez beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, aby zwiększać 

prawdopodobieństwo dostrzeżenia tych informacji przez odbiorców. 

Poniżej zaprezentowano skrót najważniejszych wyników badań dotyczących  

 poziomu wiedzy grup docelowych o FE oraz WRPO 2007 – 2013,  

 skuteczności i użyteczności wykorzystanych narzędzi informacyjno – promocyjnych, a także 

trwałości uzyskanych rezultatów działań informacyjno-promocyjnych.  

Zaprezentowano także  

 najważniejsze potrzeby i źródła informacji preferowane w perspektywie finansowej UE 

2014–2020, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb potencjalnych beneficjentów dotyczących 

działań WRPO 2014+ finansowanych z EFS, 

 analizę dobrych praktyk działań informacyjnych i promocyjnych w innych regionach kraju i 

wybranych krajach Unii Europejskiej. 

1. Poziom wiedzy grup docelowych o FE oraz WRPO 2007–2013 

1.1. Mieszkańcy województwa 

Zdecydowana większość mieszkańców województwa wielkopolskiego spotkała się ze 

sformułowaniem „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze Unijne”. Grupę tę tworzy 82,8% ogółu. Co 

czwarty mieszkaniec województwa wielkopolskiego potrafi spontanicznie wymienić przynajmniej 

jedną nazwę programu operacyjnego (24,2%) – głównie PO KL oraz PROW. Z kolei wskaźnik 

znajomości wspomaganej WRPO wyniósł 24,9%.  

Z punktu widzenia celów wyznaczonych w Planie komunikacji na lata 2007-2013, najbardziej istotna 

jest rozpoznawalność środków unijnych w ogóle i dostrzeganie korzyści wynikających z ich 

wykorzystania, a więc dostrzeganie/docenianie ich roli. Z przeprowadzonych badań wynika, że 

prawie 2/3 badanych mieszkańców województwa wielkopolskiego zdecydowanie uważa, że 

Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju województwa, a co trzeci „raczej zgadza się” z 

tym stwierdzeniem. Innymi słowy, Wielkopolanie widzą wpływ Funduszy Europejskich na zachodzące 

zmiany w województwie (łącznie 94,5%). Z kolei udział osób dostrzegających osobiste korzyści 

wynikające z funkcjonowania Funduszy Europejskich (45,5%) jest zbliżony do udziału badanych, 

którzy tego wpływu nie odczuwają, niemniej jednak odsetek tych drugich jest nieco wyższy (51,6%). 

Do najczęściej wymienianych korzyści zaliczyć należy: poprawę infrastruktury w miejscu 

zamieszkania (46,7%), środki dla nowopowstających przedsiębiorstw oraz dotacje dla 

przedsiębiorców (po 12,3%). Badani wskazują także na możliwość skorzystania z kursów, szkoleń i 

staży finansowanych ze środków unijnych oraz stypendiów, w tym popularnego wśród studentów 

programu Erasmus. 

Ponadto, jak wynika z ogólnopolskich badań zleconych przez MIiR, Wielkopolanie bardzo wyraźnie 

zauważają wpływ Funduszy Unijnych na rolnictwo w ich regionie. Wniosek ten można poprzeć 

wysokimi wskazaniami na rolników jako grupę najczęściej i zarazem najłatwiej otrzymującą dotacje 

unijne, a także przekonaniem Wielkopolan, że rolnictwo jest obszarem najczęściej obejmowanym 

przez dofinansowania z dotacji unijnych.  



 
 

6 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

W związku ze zidentyfikowanym poziomem wiedzy o FE i WRPO oraz dostrzeganiem roli Funduszy 

Unijnych, niezbędne jest komunikowanie nazw programów operacyjnych w połączeniu z konkretnym 

celem lub możliwością, jakie dany program daje oraz przykładami osiąganych korzyści. W taki 

sposób budowany komunikat ma szansę zostać zapamiętany zarówno poprzez efekt programu, jak i 

jego nazwę. 

 

1.2. Beneficjenci WRPO 2007 - 2013 

Niemalże wszyscy badani beneficjenci WRPO 2007–2013, co raczej oczywiste, znają i rozumieją 

określenia „Fundusze Europejskie”, „Fundusze Unijne” (95,4%) oraz „Wielkopolski Regionalny 

Program Operacyjny” (91,6%). Z kolei średnia ocena wiedzy własnej badanych o WRPO 2014+ 

wyniosła 3,28 (w skali szkolnej), co jest raczej niską notą. Ich wiedza o Funduszach Europejskich 

jest na podobnym niezbyt wysokim poziomie - 3,02.  

Porównując różne grupy beneficjentów można stwierdzić, że przedstawiciele administracji 

publicznej znacznie wyżej niż pozostali (a przede wszystkim znacznie wyżej niż przedsiębiorcy) 

oceniają swoją wiedzę o FE, WRPO oraz o inicjatywach JESSICA i JEREMIE.  

Beneficjenci potwierdzają także wpływ Funduszy Europejskich na progres społeczno-gospodarczy 

województwa wielkopolskiego. Beneficjenci WRPO są silnie przekonani o wpływie Funduszy Unijnych 

na rozwój regionu. 81,0% respondentów dostrzega zmiany będące efektem realizacji inwestycji 

finansowanych z Funduszy Europejskich najczęściej wskazując na rozwój infrastruktury ogółem 

(44,2%) czy rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej (35,1%). 

Najbardziej rozpoznawaną instytucją (94,6% odpowiedzi), wśród tych, do których można składać 

wnioski o dotacje z Funduszy Europejskich jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.  

1.3. Partnerzy społeczni 

Organizacje pozarządowe 

Poziom wiedzy organizacji pozarządowych na temat programów operacyjnych jest bardzo 

zróżnicowany i zależny od doświadczenia podmiotów w aplikowaniu o środki oraz doświadczenia w 

realizacji projektów. W opinii części badanych, WRPO 2007–2013 nie jest Programem dedykowanym 

organizacjom pozarządowym.  

Reprezentanci NGO, którzy nie brali udziału w procesie aplikowania i realizacji projektów, nie 

potrafili wskazać instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie PO w regionie. Co interesujące, badani, 

którzy wykazali się znajomością takich podmiotów częściej wymieniali poznański WUP, niż UMWW.  

Respondenci jednogłośnie stwierdzili, że PO, w tym WRPO przyczyniają się do rozwoju regionu, przy 

czym w opinii respondentów rozwój ten jest najbardziej widoczny w obszarze infrastruktury 

(poprawa jakości dróg, budowa ścieżek rowerowych, budowa kanalizacji, itd.). 

Instytucje otoczenia biznesu 

Instytucje otoczenia biznesu dysponują dużą wiedzą na temat FE i PO szczególnie w obszarach 

mogących być przedmiotem zainteresowania małych i średnich przedsiębiorców. W tym kontekście, 

najczęściej wymienianymi PO były: PO IG, PO KL, a także WRPO, w dalszej kolejności PROW, POIiŚ. 

Programy te znają przede wszystkim przedstawiciele tych instytucji, które aplikowały o środki lub 

przygotowały wnioski dla przedsiębiorców w ramach danego PO. Nieco mniej rozległą wiedzę na ten 

temat posiadają przedstawiciele parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, czy 

funduszy poręczeniowych. 

Przedstawicielom IOB znane są instytucje odpowiedzialne za wdrażanie FE w regionie. Jeśli chodzi 

o WRPO najczęściej wymieniany był UMWW, przy czym pojedyncze osoby wskazały również 

WFOŚiGW.  

Przedstawiciele IOB pozytywnie oceniają FE, a dzięki pełnionej funkcji (liderów opinii) są 

jednocześnie kreatorami przychylnego wizerunku Funduszy w otoczeniu. W opinii przedstawicieli 
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IOB, Fundusze Europejskie i WRPO wywarły bardzo duże zmiany w otoczeniu (rozumiane przede 

wszystkim jako poprawa jakości życia mieszkańców) i wzmocniły potencjał polskich przedsiębiorstw.  

W nowej perspektywie finansowej UE warto rozważyć zacieśnienie współpracy z IOB jako liderami 

opinii, uczynienie z wybranych IOB w Wielkopolsce swoistych ambasadorów WRPO, w szczególności 

w zakresie upowszechniania informacji o WRPO, o obszarach wsparcia dedykowanych 

przedsiębiorcom i organizowanych konkursach. 

 

Samorządy studenckie 

W poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 nie adresowano odrębnych komunikatów o FE do 

studentów.  

Wiedza studentów o FE jak i PO (w tym o WRPO 2007-2013) jest niska – nie odróżniają oni 

Europejskiego Funduszu Społecznego od Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie 

rozróżniają też poszczególnych Programów Operacyjnych. Najczęściej kojarzą je jako 

środki/dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej. Studenci nie znają miejsc, w których 

mogą pozyskać informacje o FE. 

Studenci mają jednak świadomość, że Fundusze Europejskie w bezpośredni sposób przyczyniają się 

do rozwoju województwa oraz podniesienia jakości życia mieszkańców regionu. 

2. Skuteczność i użyteczność wykorzystanych narzędzi informacyjno – promocyjnych 

2.1. Szkolenia i spotkania informacyjne 

W perspektywie 2007-2013 realizowano zarówno szkolenia ogólne na temat poszczególnych działań, 

jak i specjalistyczne dotyczące głównie prawidłowej realizacji i zasad rozliczania projektów oraz 

sporządzania wniosków o płatność.  

Szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów. Z analizy wynika, że najlepiej oceniane były takie aspekty jak: sposób organizacji 

szkolenia, dobór osób prowadzących szkolenie, sposób przekazywania wiedzy, a także aktualność 

przekazywanych informacji (średnie na poziomie 3,9). Zbliżoną ocenę otrzymała użyteczność 

pozyskanych informacji. Najniżej oceniona została forma szkoleń i kompleksowość pozyskanych 

informacji.  

Z badań wynika także, że szkolenia wpłynęły na jakość składanych wniosków o płatność i wniosków 

aplikacyjnych oraz sprawność realizacji projektów.  

Zgodnie z sugestiami respondentów badania, proponuje się rozwinięcie formy warsztatów w zakresie 

aplikowania i realizacji projektów oraz odpowiedni dobór kadry. 

Warto także rozważyć, zamieszczanie filmów instruktażowych/szkoleniowych w Internecie (np. na 

stronie WRPO 2014+, kanale You Tube), a w przypadku dużego zainteresowania, wykorzystanie np. 

platform e-learningowych lub streamingu szkolenia w Internecie. 

Zaleca się również kontynuację badania potrzeb szkoleniowych celem uzyskania precyzyjnej 

informacji na temat zakresu szkoleń i ich specyfiki. Stosowna ankieta mogłaby zostać zamieszczona 

na nowej stronie www WRPO 2014+. 
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2.2. Konferencje i seminaria 

Beneficjenci WRPO 2007–2013 pozytywnie oceniają jakość merytoryczną konferencji i seminariów. 

Jednak jedynie 46,5% badanych potwierdziło pozyskanie informacji niezbędnych dla prawidłowego 

procesu aplikowania i realizacji projektu. Forma i ogólniejszy zakres treści przekazywanych 

informacji w ramach konferencji i seminariów najbardziej odpowiada beneficjentom z sektora 

administracji publicznej oraz instytucji wspierających biznes, organizacji pozarządowych i 

partnerstw. 

W związku z tym, promując uczestnictwo w konferencjach i seminariach należy w większym 

stopniu podkreślać ich rolę jako źródła informacji kierunkowej i ogólnej. Warto także rozważyć 

możliwość organizowania warsztatów pokonferencyjnych dla osób zainteresowanych. 

 

2.3. Serwis internetowy www.wrpo.wielkopolskie.pl 

Serwis www.wrpo.wielkopolskie.pl został uznany za jedno z najbardziej użytecznych narzędzi 

informacji. Najwięcej pozytywnych ocen uzyskały takie aspekty jak: aktualność prezentowanych 

informacji, zawartość merytoryczna strony oraz przydatność dostępnych informacji.  

Użytkownicy portalu internetowego poszukują najczęściej harmonogramów konkursów oraz wzorów 

dokumentów, np. wniosków aplikacyjnych, wniosków o płatność, itp. Z badania beneficjentów 

wynika, że wiedza zdobyta dzięki informacjom zawartym na stronie www pozwoliła na wzrost 

jakości złożonego wniosku aplikacyjnego, wniosku o płatność oraz sprawność realizacji projektu. 

Badanie wskazuje jednak na braki niektórych treści z zakresu pozyskiwania środków w ramach 

WRPO, pomocnych zwłaszcza dla osób piszących wniosek o dofinansowanie po raz pierwszy.  

Wyniki badania wskazują na pięć rozwiązań, które należy wprowadzić by zwiększyć użyteczność 

portalu internetowego: 1) zbudowanie strony internetowej o większej przejrzystości i intuicyjności, 

a także pod kątem potrzeb odbiorców, 2) wykorzystanie strony jako kanału przekazywania 

informacji dedykowanych do konkretnych grup odbiorców np. poprzez newsletter, możliwość 

zaznaczenia obszaru tematycznego wsparcia przez użytkowników, w ramach którego chcieliby 

realizować projekty, w celu otrzymania drogą mailową propozycji przystąpienia do wybranych 

konkursów, 3) stworzenie zakładki służącej zebraniu wszystkich dobrych praktyk, 4) usprawnienie 

działania wyszukiwarki oraz udostępnienia kontaktu z twórcami serwisu a także określenia polityki 

prywatności, 5) odpowiednie archiwizowanie dokumentów i uwydatnianie ich aktualnych wersji. 

 

2.4. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 

Narzędziem bezpośredniego, indywidualnego kontaktu informacyjnego i promocyjnego IZ WRPO z 

beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami było 11 Punktów Informacyjnych Funduszy 

Europejskich. PIFE wypełniły wszystkie zadania wyznaczone w Planie komunikacji w zakresie: 

dostępu do publikacji informacyjnych i materiałów informacyjno‐promocyjnych, dostępu do 

profesjonalnej informacji o procedurach i kryteriach obowiązujących przy wyborze i realizacji 

projektu, dostępu do konsultacji w formie bezpośredniej, telefonicznej i elektronicznej (usługa 

bezpłatna).  

PIFE stanowią jedno z najskuteczniejszych źródeł informacji o FE i WRPO. Wydaje się, że jednym z 

uwarunkowań wpływających na ich efektywność informacyjną są, nie tylko kompetencje i 

umiejętności osób zatrudnionych, ale także obciążenie pracą zespołu. Ta zmienna, mierzona 

wskaźnikami liczby osób odwiedzających (44 075), telefonujących do punktów informacyjnych 

(83 433) oraz liczbą udzielonych informacji na pytania przesłane drogą elektroniczną (11 161), 

wskazuje na zakres tego problemu. Uzupełniając te dane informacją uzyskaną w badaniach o 

zjawisku falowości zainteresowania przez interesantów ofertą Punktów Informacyjnych, należy 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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wnioskować o potrzebie sytuacyjnego zwiększania liczebności zespołu. W przeciwnym razie 

satysfakcja odwiedzających Punkty Informacyjne będzie daleka od ideału. 

Zaleca się ponadto: 1) w dalszym ciągu zachęcać do wizyt osobistych w Punktach, bowiem 

bezpośredni kontakt przynosi najlepsze rezultaty. Działania upowszechniające ten kanał 

komunikacji z Punktem powinni prowadzić również sami pracownicy Punktów Informacyjnych; 2) 

prowadzenie szkoleń dla pracowników PIFE dotyczących aktualnych programów operacyjnych i 

wytycznych, 3) wprowadzić cykliczną ocenę funkcjonowania PIFE. Efekty cyklicznego monitoringu 

PIFE należy upowszechniać wśród ich pracowników i wdrażać przedstawione w raportach 

rekomendacje. 

 

2.5. Wybrane akcje promocyjne, w tym Lekcje europejskie, Konkursy adresowane do 

młodzieży, Konkursy adresowane do dziennikarzy 

Informacje uzyskane z badania pozwalają wysoko ocenić zarówno organizację Lekcji europejskich, 

konkursów kierowanych do młodzieży „Młodzi wiedzą o funduszach”, jak i konkursu kierowanego do 

dziennikarzy. Respondenci podkreślają, że powyższe działania, w podobnych formułach, powinny 

być kontynuowane. Badanie dowiodło, iż Lekcje europejskie były skutecznym sposobem dotarcia do 

młodzieży z wiedzą o Unii Europejskiej i Funduszach Europejskich. Udział w lekcjach znacznie 

poprawił poziom wiedzy uczniów na tematy związane z dotacjami unijnymi oraz zwiększył 

zainteresowanie w tym zakresie.  

Badanie potwierdziło także znajomość organizowanych przez Urząd Marszałkowski konkursów 

adresowanych do dziennikarzy zajmujących się tematyką unijną. Wskazało, że organizacja 

konkursów nie musi przekładać się na wzrost zainteresowania tematyką unijną wśród dziennikarzy 

ze względu na ich zainteresowania oraz że nie występuje zjawisko pisania tekstów lub 

przygotowywania materiałów specjalnie na konkurs. Chęć uczestnictwa w konkursie może przełożyć 

się jednak na jakość tworzonych publikacji, ilość czasu poświęconego na pracę nad danym tekstem 

czy materiałem. 

Zaleca się dalsze organizowanie Lekcji europejskich i konkursów dla młodzieży w takiej formie jak 

dotychczas, gdyż są one bardzo skuteczną formą dotarcia do młodzieży z wiedzą o Funduszach 

Europejskich. Warto podtrzymywać ideę organizacji konkursów w szkołach, tak aby Lekcje 

europejskie w dalszym ciągu stawały się „tradycją”, a nie jednorazowym eventem. 

Zasadnym wydaje się skierowanie uwagi na dziennikarzy z mniejszych miejscowości, gdyż może to 

służyć szerszej promocji wykorzystania Funduszy Europejskich w całej Wielkopolsce. 

 

2.6. Oddziaływanie mediów 

Użyteczności nośników informacji i promocji 

Przekazy informacyjne i promocyjne w większości skierowane były do grup docelowych 

wymienionych w Planie komunikacji. W niniejszym badaniu oddzielnej analizie poddano przekazy 

odredakcyjne, czyli takie, które opracowano i zamieszczono z inicjatywy własnej redakcji (dalej 

jako przekazy informacyjne) oraz przekazy promocyjne, tj. takie, które opracował i zamieścił 

sponsor, czyli UMWW lub beneficjenci (dalej jako przekazy promocyjne). 

Jeśli chodzi o problematykę FE to 82% publikacji informacyjnych potencjalnie dotarło do grup 

beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Dla 

problematyki WRPO wartość ta wyniosła odpowiednio 83%.  

Z kolei przekazy promocyjne z zakresu problematyki FE dotarły do wyżej wymienionych grup 

docelowych w 98%, a w przekazy na temat WRPO - w 99%. Cały przekaz trafiał również do grupy 

docelowej jaką stanowi opinia publiczna. 

Koszt dotarcia przekazu promocyjnego do odbiorców wyrażony w postaci szacunkowego zwrotu z 

poniesionej inwestycji, w przypadku prasy i biuletynu „Nasz Region” wyniósł 443%, co oznacza, że 
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każda wydana złotówka zwróciła się ponad czterokrotnie. W przypadku radia i telewizji zwrot ten 

wyniósł 145% co oznacza, że każda wydana złotówka przyniosła zysk w postaci 45 groszy 

ekwiwalentu reklamowego.  

Szacuje się, iż na materiały informacyjne opracowywane i publikowane z inicjatywy własnej 

poszczególnych redakcji, z zakresu problematyki FE należałoby wydać 11,5 mln zł, a na przekaz 

informacyjny z zakresu problematyki WRPO 6,1 mln zł.  

W przypadku przekazu na temat FE średni koszt dotarcia do 1000 osób z grup docelowych wyniósłby 

61,96 zł, a z zakresu problematyki WRPO 95,57 zł. 

Treści przekazów  

Publikacje informacyjne z zakresu problematyki Funduszy Europejskich najczęściej traktowały o 

beneficjentach i inwestycjach związanych z Programem. Tematyka ta była również 

najpopularniejsza w przypadku problematyki WRPO.  

Wydźwięk publikacji informacyjnych (odredakcyjnych) zarówno na temat Funduszy Europejskich jak 

i WRPO 2007–2013, był bardzo pozytywny. Publikacje krytyczne stanowiły zaledwie 0,1% przekazu.  

Oddziaływanie brandu WRPO w publikacjach informacyjnych, widoczne było w około 1/3 

zamieszczonych materiałów. Brand WRPO najczęściej obecny był w dzienniku „Polska – Głos 

Wielkopolski”. Aktywne pod tym względem były również „Gazeta Wyborcza - Poznań”, oraz 

„Panorama Leszczyńska”. Z wyjątkiem roku 2007, kiedy to występowanie brandu WRPO w 

publikacjach informacyjnych było rzadkością, jego obecność notowano w co najmniej 200 

publikacjach rocznie. Niemniej obecność brandu WRPO w publikacjach informacyjnych była na 

umiarkowanym poziomie, choć biorąc pod uwagę fakt, iż nie podlegał on szczególnej promocji, 

można stwierdzić, iż jego udział w publikacjach z zakresu tematyki FE i WRPO był dość wysoki. 

W analizowanych mediach: prasie, radiu i telewizji opublikowano w latach 2007–2013 685 

materiałów promocyjnych z zakresu problematyki Funduszy Europejskich oraz 579 publikacji z 

zakresu problematyki WRPO. 90% publikacji na temat FE zajęło powierzchnię artykułu, a 10% 

powierzchnię wzmianki.  

Podobnie jak publikacje informacyjne, również publikacje promocyjne z zakresu problematyki 

Funduszy Europejskich najczęściej traktowały o beneficjentach i inwestycjach związanych z 

Programem. Tematyka ta była również najpopularniejsza w przypadku problematyki WRPO.  

Równolegle z zamieszczaniem w mediach publikacji promocyjnych, zaleca się dalsze prowadzenie 

przez IZ WRPO działań mających na celu popularyzację w mediach tematyki FE oraz WRPO, aby 

zwiększać prawdopodobieństwo dostrzeżenia tych informacji przez odbiorców. Zastrzec jednak 

należy, iż na skuteczność przekazów, mierzoną np. wskaźnikami opisującymi poziom wiedzy, 

wpływają także inne czynniki, w tym czytelnictwo, oglądalność, słuchalność. 

Do planowania mediów zaleca się korzystanie ze sprawdzonych narzędzi w tym zakresie np. PBC. 

Z badań wynika, iż głównym narzędziem promocji w zakresie tematyki FE oraz WRPO był dziennik 

„Polska – Głos Wielkopolski” oraz biuletyn „Nasz Region”. Niemniej jednak, z uwagi na dużą wagę 

dziennika „Gazeta Wyborcza – Poznań” w dotarciu do pożądanych, z punktu widzenia planu 

komunikacji WRPO, grup docelowych wydaje się słusznym podjęcie intensywniejszych działań 

również w tym medium. 

 

3. Trwałość uzyskanych rezultatów działań informacyjno-promocyjnych 

Zgodnie z przyjętym w badaniu rozumieniem trwałości, jako utrzymywanie się efektów działań 

informacyjno-promocyjnych w dłuższej perspektywie czasowej, jest ona zjawiskiem, którego nie 

można określić wartością liczbową wprost. Dlatego też posługiwano się wskaźnikami poprawności i 

obszerności zapamiętanych informacji. Trwałość działań informacyjno-promocyjnych przejawia się 

poprawnym zapamiętaniem znacznych zasobów przekazywanych informacji.  
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Generalny wyznaczony trend dotyczący zarówno obszerności, jak i poprawności zapamiętanych 

informacji określić należy jako dodatni. Oznacza to, że w kolejnych latach, pomimo drobnych 

wahań, poprawność i obszerność zapamiętanych informacji rośnie, jednak trwałość najstarszych 

informacji jest niższa niż nowszych, co jest zjawiskiem całkowicie naturalnym.  

Pomimo tego zjawiska, wpływ na wzrost wiedzy na temat Funduszy Europejskich miały głównie 

działania promocyjne podjęte w początkowym okresie objętym analizą. Informacje otrzymane 

wcześniej wywarły większy wpływ na poziom wiedzy, niż informacje otrzymane później.  

Opisy zapamiętanych działań informacyjno-promocyjnych, dokonane przez beneficjentów 

charakteryzowały się większym poziomem poprawności niż wskazania mieszkańców. Z kolei 

przedstawiciele administracji publicznej posiadali poprawniejszą wiedzę niż przedsiębiorcy, osoby 

prowadzące działalność gospodarczą. Także w przypadku obszerności opisu spotkanych działań 

informacyjno-promocyjnych wskazania zarówno samych beneficjentów, jak i potencjalnych 

beneficjentów charakteryzowały się większym jej poziomem niż wskazania mieszkańców. 

Zarówno poziom poprawności analizowanych opisów działań informacyjno-promocyjnych, jak i ich 

obszerność jest wyższa w przypadku działań podjętych w ramach WRPO niż w przypadku innych 

programów. 

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz wiedzy eksperckiej Wykonawcy, można stwierdzić, iż 

czynnikami wpływającymi na osiągnięty poziom trwałości, identyfikowanej przez obszerność i 

poprawność zapamiętywanych informacji są i będą:  

 czas – wraz z jego upływem spada odsetek zapamiętanych działań informacyjno-promocyjnych,  

 poziom zainteresowania informacjami o Funduszach Europejskich i Programach Operacyjnych.  

Raport „Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich…” 

przygotowany na zlecenie MIiR, w zbliżonym obszarze badawczym wskazuje, że z perspektywy 

ostatnich lat zainteresowanie tematyką FE nie rośnie, a odsetek wykazujących bardzo duże 

zainteresowanie tą tematyką nie zmienia się. Ciekawość, chęć i potrzeba poszukiwania informacji 

nie jest już tak duża jak na początku wdrażania Funduszy Unijnych w Polsce. Społeczeństwo jest 

bardziej zaznajomione z tym do kogo adresowane są środki, na jakie działania/projekty można je 

wykorzystać, jakie procedury są związane z ubieganiem się i rozliczaniem projektów unijnych, część 

nawet deklaruje osobisty udział w takich projektach. 

W celu osiągnięcia wysokiego poziomu trwałości wiedzy o FE i WRPO 2014+ należy na początku 

perspektywy 2014-2020 położyć duży nacisk na dystrybucję ogólniejszych informacji/wiadomości o 

FE i WRPO 2014+. Warto tak kierować działania informacyjno-promocyjne, by trafiały do jak 

najszerszego grona odbiorców w ramach danej grupy docelowej. W celu zwiększenia poziomu 

wiedzy beneficjentów i potencjalnych beneficjentów należy poszerzać zakres przekazywanej 

wiedzy, a w szczególności wraz z upływem czasu – przekazywać danym grupom docelowym coraz 

bardziej szczegółowe informacje. 

Należy w dalszym ciągu dbać o to by sami beneficjenci dużą wagę przywiązywali do promocji 

realizowanych projektów, jak również informować opinię publiczną o WRPO czy FE poprzez 

wskazywanie na realizowane/zrealizowane inwestycje finansowane w ramach przedmiotowego 

programu operacyjnego, gdyż jak wynika z przeprowadzonych analiz kontakt z informacją odnośnie 

przeprowadzonych inwestycji najbardziej przyczynia się do wzrostu wiedzy o FE i WRPO. 

Proponuje się też maksymalizować bezpośredni kontakt z danym działaniem promocyjnym, gdyż 

wpływa to pozytywnie na postrzeganie zmian w swoim najbliższym otoczeniu, powstałych dzięki 

wykorzystywaniu Funduszy Europejskich. 
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4. Potrzeby i źródła informacji preferowane w perspektywie finansowej UE 2014-2020 

4.1. Mieszkańcy województwa 

Prawie 40% badanych mieszkańców województwa wielkopolskiego nie ma potrzeby poszerzania 

swojej wiedzy na temat Funduszy Europejskich (39,7%). Badani interesujący się FE poszukiwaliby 

ewentualnie informacji o tym, kto, na co i jak może uzyskać dotację z Funduszy Europejskich. Taki 

wniosek wskazuje na warty realizacji kierunek działań promocyjnych w nowym okresie 

programowania. 

Badanie ukazuje, że tematyką pozyskiwania dotacji zainteresowani są przede wszystkim młodzi i 

osoby w średnim wieku. 

Poziom zrozumiałości przekazów informacyjnych najbardziej popularnych źródeł czerpania 

informacji o środkach unijnych kształtuje się następująco: audycje telewizyjne (45,4% wskazań, 

średnia ocena zrozumiałości - 3,07), Internet (44,1%, przy średniej ocenie zrozumiałości - 3,17) oraz 

prasa (odpowiednio: 22,6% i 3,17). 

Najbardziej powszechnymi źródłami informacji o Funduszach Europejskich i Programach 

Operacyjnych są audycje telewizyjne (45,4%) oraz Internet (44,2% ogółu wskazań). W trzeciej 

kolejności badani wskazywali na prasę (22,6%). Internet jest najbardziej popularny wśród osób 

młodych, podczas gdy po informacje z telewizji, prasy i radio najchętniej sięgają osoby starsze, w 

tym emeryci.  

4.2. Beneficjenci WRPO 2007 – 2013 jako potencjalni beneficjenci WRPO 2014+ 

Beneficjenci WRPO są najbardziej zainteresowani uzyskaniem wsparcia w ramach obszarów: 

Środowisko, Infrastruktura dla kapitału ludzkiego oraz Edukacja. Przedsiębiorcy, jako jedna z 

istotnych grup beneficjentów w głównej mierze wyrażają swoje zainteresowanie obszarem 

Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka. Najmniejsze zainteresowanie beneficjentów WRPO 

wzbudza obszar Włączenie społeczne.  

Wyszczególniając potrzeby szczegółowe, beneficjenci WRPO najbardziej poszukują informacji 

o harmonogramach konkursów, zarówno w przypadku FE 2014-2020, jaki i WRPO 2014+. W drugiej 

kolejności badani wskazują na informacje związane z tematyką szkoleń i kursów.  

W związku z tym, w działaniach informacyjnych w nowej perspektywie trzeba uwzględnić 

zainteresowanie beneficjentów tymi obszarami, zwracając szczególną uwagę na promowanie 

działań WRPO 2014+ z obszaru „Włączenie społeczne”. Zaleca się jak najszybsze przygotowanie 

szczegółowych informacji o FE 2014+ i WRPO 2014+ dla przyszłych beneficjentów oraz zapoznanie 

ich z harmonogramami konkursów, z ich adresatami oraz z planowanymi szkoleniami i kursami. 

Rekomendowane jest przygotowanie szkoleń z zakresu zmian w wytycznych i w metodyce 

zarządzania projektami stosowanymi w nowej perspektywie finansowej oraz zapewnienie stałego 

monitoringu potrzeb szkoleniowych. 

Media (radio, prasa, tv) są mało popularnymi kanałami komunikowania o FE 2014+ i o WRPO 2014+. 

Respondenci w większości wiedzę o FE 2014-2020 i WRPO 2014+ chcą czerpać bezpośrednio z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, szkoleń i Internetu. W sytuacjach, gdy w promocji 

konieczne jest uwzględnienie mediów regionalnych, to najskuteczniejszymi kanałami komunikacji 

prasowej z beneficjentami WRPO (również na potrzeby komunikowania treści związanych z WRPO 

2014+) są Gazeta Wyborcza z regionalną wkładką oraz Głos Wielkopolski. Lokalnie, respondenci 

chętniej czytają Przegląd Koniński, Nowy Tygodnik Pilski, leszczyńską Gazetę ABC oraz Ziemię 

Kaliską. Z kolei, do regionalnych stacji radiowych o najwyższej słuchalności w Wielkopolsce należą: 

Radio Merkury, Radio centrum – Kalisz oraz Radio Konin. Najchętniej oglądaną w Wielkopolsce 

regionalną stacją telewizyjną jest TVP Poznań, a w podregionie miasta Poznania oraz poznańskim 

dużą popularnością cieszy się WTK.  

Badanie wykazało jednak, że ze względu na wysoki odsetek badanych oglądających jedynie kanały 

ogólnopolskie, regionalne stacje telewizyjne nie są efektywnym kanałem komunikacji. 
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Zaleca się w związku z tym, aby w promocji za pośrednictwem prasy, wykorzystywana była głównie 

Gazeta Wyborcza z regionalną wkładką oraz Głos Wielkopolski, w przypadku podregionu kaliskiego – 

Ziemia Kaliska. 

W związku z uznaniem tradycyjnych mediów za najmniej efektywne źródło przekazu informacji 

rekomenduje się wysyłanie komunikatów prasowych do takich gazet, czasopism (czy ich stron 

internetowych), które ściśle związane są z daną grupą docelową, np. konkretnych czasopism 

branżowych czy prasy lokalnej. 

W zakresie promocji i informacji radiowej, należy postawić na kontakt za pośrednictwem Radia 

Merkury, Radia centrum – Kalisz oraz Radia Konin. 

Rekomendowane jest, by w Wielkopolsce wykorzystywać regionalną stację telewizyjną TVP Poznań, 

a w Poznaniu dodatkowo WTK. 

 

Korzystanie z portali internetowych traktujących o tematyce regionalnej jest zróżnicowane ze 

względu na podregiony Wielkopolski. W Poznaniu najbardziej popularny portal internetowy to 

epoznan.pl, w podregionie poznańskim oprócz epoznan.pl, dość popularny wśród beneficjentów 

WRPO jest również portal poznan.pl. Badani z podregionu konińskiego korzystają z lokalnego portalu 

lm.pl, a w podregionie kaliskim popularna jest redagowana lokalnie strona internetowa 

ostrowwlkp.info oraz wlkp24.info. Z kolei w podregionie leszczyńskim najchętniej sięga się do 

portalu internetowego elka.pl. Warto też zauważyć, że już co czwarty beneficjent WRPO posiada 

konto w jednym z serwisów społecznościowych i w przeważającej mierze korzysta z Facebook’a. 

Zaleca się, aby w przekazie internetowym brać pod uwagę zróżnicowane portali internetowych ze 

względu na podregiony Wielkopolski. W Poznaniu należy posługiwać się portalem internetowym 

epoznan.pl i poznan.pl, w podregionie konińskim lokalnym portalem lm.pl, a w podregionie kaliskim 

- ostrowwlkp.info oraz wlkp24.info. 

 

4.3. Pozostali potencjalni beneficjenci WRPO 2014+  

Samoocena poziomu wiedzy na temat projektu WRPO 2014+ przez prawie połowę badanych 

potencjalnych beneficjentów została oceniona nisko. Najczęstszymi powodami braku aplikowania o 

środki w perspektywie finansowej 2007-2013 były - w opinii potencjalnych beneficjentów: brak 

wystarczającej informacji o działaniach WRPO, brak doświadczenia w aplikowaniu o środki z UE, 

zbyt duża biurokracja oraz problem ze zgromadzeniem środków finansowych na wkład własny.  

Prawie połowa respondentów (47%) uznała, że informacje dotyczące WRPO 2014+ oraz FE nie są 

dostępne. Jedynie 28,0% oceniło pozytywnie dostępność informacji o WRPO 2014+, a 30,5% o FE 

2014+. Opisywane zjawiska są zrozumiałe ze względu na trwający, w okresie realizacji badania, 

okres negocjacji programu z Komisją Europejską. 

Internet, broszury, szkolenia, PIFE, UMWW, portale (w tym instytucji regionalnych) oraz Gazeta 

Wyborcza to dla potencjalnych beneficjentów najpopularniejsze źródła czerpania informacji o FE 

2014-2020 oraz WRPO 2014+. Gazeta Wyborcza z regionalną wkładką oraz Głos Wielkopolski należy, 

w świetle badań, uznać za najskuteczniejsze prasowe kanały komunikacji z potencjalnymi 

beneficjentami WRPO. W podregionie kaliskim warto uwzględnić w działaniach informacyjnych 

Ziemię Kaliską, w podregionie pilskim - Nowy Tygodni Pilski, a w leszczyńskim – Gazetę ABC. Z kolei 

Radio Merkury, Radio Centrum – Kalisz, Radio Gniezno oraz Radio ELKS to stacje radiowe najczęściej 

słuchane w podregionach Wielkopolski, ale istnieje wysoki odsetek badanych, słuchających rozgłośni 

ogólnopolskich. Najczęściej oglądaną stacją telewizyjną wśród potencjalnych beneficjentów jest 

TVP Poznań, choć popularne są także: w Poznaniu i podregionie poznańskim – WTK, w podregionie 

konińskim - TV Wielkopolska, a najbardziej popularne są stacje i kanały TV ogólnopolskie. Ponadto, 

respondenci wymieniający portale internetowe, z których korzystają, by zdobyć informacje o nowej 



 
 

14 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

perspektywie finansowej najczęściej wymieniali: epoznan.pl, ostrowwlkp.info, lm.pl, wirtualny 

konin.pl, zycie.pila.pl, warp.org.pl, elka.pl, leszno24.pl. 

Badania wskazują, iż nowa oferta działań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów musi być 

związana z różnicującymi się oczekiwaniami odbiorców, a kluczem do osiągnięcia tego celu, jest 

systematyczne monitorowanie ich potrzeb i organizacja szkoleń tematycznie dostosowanych do 

oczekiwań. Na pierwszym etapie wdrażania WRPO zalecane jest informowanie potencjalnych 

beneficjentów WRPO 2014+, którzy do tej pory korzystali ze środków dostępnych w ramach PO KL, o 

zaistniałych zmianach we wdrażaniu Programu w regionie. 

Należałoby w większym stopniu uruchomić kanały dotarcia z informacjami poprzez prasę lokalną, 

czasopisma branżowe. 

Rekomendowane jest wykorzystanie strony www jako kanału przekazywania informacji 

dedykowanych do konkretnych grup odbiorców np. poprzez newsletter, możliwość zaznaczenia 

obszaru tematycznego wsparcia, w ramach którego chcieliby realizować projekty. Miałoby to na 

celu otrzymanie drogą mailową propozycji przystąpienia do wybranych konkursów. 

Zaleca się wprowadzenie szkoleń na temat elektronicznego wypełniania wniosków. Należy 

zastanowić się nad wprowadzeniem szkoleń w formie warsztatów dla potencjalnych beneficjentów. 

Rekomendowane jest wskazanie źródeł informacji (podczas szkoleń), za pośrednictwem których 

potencjalni beneficjenci będą mogli uzyskać odpowiedź na szczegółowe pytania. W przypadku 

szkoleń warto szerzej wykorzystać możliwości Internetu (szkolenia pojawiające się na kanale You 

Tube oraz e-learning). 

 

4.4. Potrzeby i źródła informacji organizacji pozarządowych 

Przedstawiciele NGO nie mieli większej wiedzy na temat WRPO 2014+, ponieważ niewielu z nich 

zapoznało się z istniejącym projektem umieszczonym na stronie internetowej programu, a ci, którzy 

mieli styczność z informacjami zwracali uwagę na zbyt skomplikowany język przekazu oraz 

niekompletność informacji. Przedstawiciele organizacji pozarządowych kojarzą także WRPO 2014+ z 

inwestycjami infrastrukturalnymi i pożądane jest, aby informować tę grupę odbiorców również o 

pozostałych obszarach wsparcia.  

Dla organizacji pozarządowych podstawowymi i preferowanymi źródłami informacji na temat WRPO 

są: Internet, szkolenia, a także bezpośredni kontakt z pracownikiem Urzędu odpowiedzialnym za 

wdrażanie. Zgłoszono potrzebę wprowadzenia w perspektywie finansowej 2014-2020 szkoleń dla 

małych organizacji pozarządowych w zakresie pisania projektów (wypełniania wniosków o 

dofinansowanie, przygotowywania dokumentacji projektowej). Media regionalne zostały uznane 

przez przedstawicieli organizacji pozarządowych za najmniej skuteczne w promowaniu programu.  

Analiza wykazała, że przedstawiciele NGO nie mają jednak jasno sprecyzowanych potrzeb 

informacyjnych w zakresie tematów szkoleniowych. Niemniej, przeprowadzone badania wskazują, 

że organizacje pozarządowe w pierwszej kolejności są zainteresowane pozyskaniem informacji 

o konkursach im dedykowanych. Komunikaty o konkursach powinny zawierać minimum następujące 

informacje: kto jest adresatem konkursu, na co są przeznaczone dotacje, jaki jest termin 

zakończenia naboru wniosków, jaka jest wysokość wkładu finansowego, który musi wnieść podmiot 

aplikujący. Należy zachęcić NGO do aplikacji o środki w ramach obszaru „Włączenie społeczne”. 

Istotne jest zachęcenie organizacji pozarządowych do tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych z 

JST, działających na rzecz wspólnot lokalnych. 

Informacje dotyczące konkursów powinny być sformułowane przystępnym językiem, 

umożliwiającym zrozumienie komunikatu przez organizację pozarządową nie posiadającą 

doświadczenia w aplikowania o środki UE. 

W komunikacie o FE 2014+ należy podkreślać, że instytucją odpowiedzialną za przekaz informacyjny 

dotyczący EFS jest UMWW, a nie WUP. Przekaz informacyjno-promocyjny dedykowany do tej grupy 
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docelowej powinien zawierać podstawowe informacje na temat WRPO 2014+ oraz instytucji 

wdrażających, a także odsyłać do strony www jako źródła informacji na temat Programu i 

konkursów. 

 

4.5. Potrzeby i źródła informacji instytucji otoczenia biznesu  

Przedstawiciele IOB dokonujący oceny strony internetowej Programu WRPO, uznali że powinna ona 

być stale aktualizowana, z łatwym dostępem do komunikatów o zmieniających się wytycznych, jak 

również z możliwością sprawdzenia wiadomości archiwalnych. IOB potrzebują jasnych, precyzyjnych 

komunikatów o konkursach z określonym harmonogramem składania wniosków, grupą docelową i 

jasno określonymi działaniami możliwymi do sfinansowania.  

Wg przedstawicieli IOB regułą powinno być stosowanie prostego języka w przekazach, komunikatach 

adresowanych do przedsiębiorców (przekaz powinien być komunikatem przygotowanym dla odbiorcy 

nieznającego nomenklatury unijnej) oraz wprowadzenie bezpośredniego systemu komunikacji (np. 

sms, e-mail). 

Najbardziej preferowanymi źródłami informacji o FE i WRPO 2014+ są: strona internetowa 

Programu, szkolenia i konferencje, newsletter, prasa branżowa. Wyniki badań wskazują, że 

szkolenia w tej grupie powinny być prowadzone metodą warsztatową oraz z wykorzystaniem 

Internetu (e-learnig i YouTube) i nowych technologii (aplikacje na smartphony i telefony 

komórkowe). Przedstawiciele IOB, którzy uczestniczyli w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych, 

wskazali na konieczność ich zróżnicowania ze względu na różny stan wiedzy jednostek aplikujących 

o środki unijne. Przedstawiciele IOB postulują o specjalizację pracowników PIFE pod kątem 

Programów Operacyjnych na wzór infolinii PARP. W przypadku IOB tradycyjne media, zwłaszcza 

prasa, nie mają większego znaczenia w procesie komunikowania o FE. 

W opinii przedstawicieli IOB, w kolejnej perspektywie finansowej rekomendowane jest też 

prowadzenie nowych sposobów komunikowania i promowania Programu. 

Proponuje się organizowanie oddzielnych spotkań informacyjnych dla podmiotów, które są 

beneficjentami oraz dla podmiotów, które zajmują się pisaniem, składaniem, rozliczaniem 

wniosków. 

 

4.6. Potrzeby i źródła informacji studentów  

Komunikat do studentów musi zawierać jasny i skonkretyzowany przekaz, pozbawiony urzędniczego 

żargonu, zawierający informacje na temat możliwości otrzymania dotacji, warunków, jakie trzeba 

spełnić, a także na co można przeznaczyć dotację. Istotne jest, aby przekazy informacyjne 

skierowane do studentów przedstawiały konkretne informacje o możliwościach, jakie dają 

studentom i/lub absolwentom Fundusze Europejskie. Studenci nastawieni są na odnalezienie 

dostosowanych do nich propozycji np. dotyczących możliwości pozyskania środków na otwarcie oraz 

rozwój własnej działalności gospodarczej oraz pozyskaniem wszystkich szczegółowych informacji z 

tym związanych.  

Poszukując informacji na temat Funduszy Unijnych studenci wybierają Internet jako najważniejsze 

dla nich źródło przedmiotowych wiadomości.  

W kolejnej perspektywie finansowej nacisk powinien zostać położony na kontakt z biurami karier, 

grupami naukowymi, inkubatorami przedsiębiorczości i przekazywaniem wiadomości o FE przez te 

jednostki. 

W celu zwiększenia możliwości dotarcia z przekazem informacyjno-promocyjnym do młodych osób, 

w tym studentów proponuje się: 1) emitowanie spotów w kinach, na stronach portali 

społecznościowych, 2) organizowanie na uczelniach wydarzeń o charakterze kulturalnym (np. 

koncertów, projekcji filmów) połączonych z możliwością pozyskania informacji o Funduszach 
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Europejskich. 

 

5. Specyfika potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów dotyczących WRPO 2014+ w 

zakresie działań finansowanych z EFS 

Perspektywa finansowa 2014-2020 zakłada włączenie do WRPO zadań, które do tej pory były 

realizowane w ramach PO KL z EFS. Istotne jest więc przekazanie komunikatu do potencjalnych 

beneficjentów WRPO w zakresie wsparcia EFS, że w przyszłej perspektywie finansowej informacje 

będą zamieszczane przede wszystkim na stronach instytucji zarządzających (czyli UMWW). 

Należy zwrócić uwagę, że przy realizacji działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektów 

EFS, trzeba pamiętać o dwóch grupach docelowych – potencjalnych beneficjentach 

(projektodawcach) oraz o potencjalnych beneficjentach ostatecznych. Należy położyć szczególny 

nacisk na działania dedykowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Na pierwszym etapie wdrażania WRPO rekomendowane jest informowanie potencjalnych 

beneficjentów WRPO 2014+, którzy do tej pory korzystali ze środków dostępnych w ramach PO KL o 

wprowadzonych zmianach we wdrażaniu Programów w regionie. Taka informacja powinna zostać 

zamieszczona na stronie WUP i UMWW. Na dalszym etapie wdrażania Programu, po wdrożeniu 

procedury konkursowej, rekomendowane jest informowanie potencjalnych uczestników projektów o 

możliwości skorzystania z pomocy informacyjnej w postaci szkoleń, doradztwa oraz PIFE (kontakt 

bezpośredni i telefoniczny). Rekomendowane jest przekazywanie wiadomości dot. projektów 

realizowanych z EFS do przedsiębiorców wskazując na specyficzne możliwości, jakie dają działania 

WRPO 2014+ finansowane z EFS np. możliwość kierowania swoich pracowników na kursy czy 

szkolenia, czy z drugiej strony możliwość np. przyjmowania do siebie pracowników na staże lub 

praktyki. 

Proponuje się: 1) dodanie do strony www zakładki przeznaczonej dla potencjalnych uczestników 

projektów finansowanych z EFS, 2) specjalizację pracowników Punktów Informacyjnych 

uwzględniającą specyfikę przedmiotowych działań WRPO 2014+, 3) uruchomienie „dni otwartych” 

skierowanych tylko i wyłącznie do beneficjentów ostatecznych projektów finansowanych z EFS. 

 

6. Dobre praktyki działań informacyjnych i promocyjnych w innych regionach kraju i wybranych 

krajach Unii Europejskiej 

Z przeprowadzonych analiz dobrych praktyk – zarówno krajowych jak i zagranicznych – wynika, że o 

skuteczności prowadzonych działań informacyjno - promocyjnych decydują: 

 ich powtarzalność i regularność. Przykładem skutecznego działania może być np. konkurs 

„Młodzi wiedzą o funduszach”. Uczestnicy tej inicjatywy kilkukrotnie brali udział zarówno w 

Lekcjach europejskich jak i w konkursie uznając je za bardzo ciekawe możliwości rozwoju. Do 

udziału przekonywali także swoich rówieśników,  

 kreatywność i samodzielność - dobrą formą dotarcia do młodzieży jest wprowadzenie do zajęć 

prowadzonych przez szkołę innowacyjnych, odbiegających od szkolnych standardów lekcji, co 

wzbudziło szczególne zainteresowanie młodzieży, 

 korzyści materialne – nagrody są silnym motywatorem do udziału we wszystkich konkursowych 

formach promocji FE i RPO,  

 satysfakcję ze sprostania jakiemuś wyzwaniu i poczucie dobrze wykorzystanego czasu, 

 odpowiednio dobrane narzędzia przekazu informacji.  
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Doświadczenia polskie i zagraniczne wskazują, że oryginalność pomysłu warunkuje sukces 

promocyjny. Na podstawie przeprowadzonej analizy proponuje się, aby IZ WRPO rozważyła 

wykorzystanie następujących rozwiązań:  

1) modyfikacji strony internetowej, wprowadzenie wersji wielojęzycznej i dla słabowidzących. 

Strona Programu powinna zawierać odnośniki do fanpage, Instragrama, Twittera, kanału 

YouTube itp.; 

2) stworzenia oficjalnego numeru GG (WRPO 2014+) funkcjonującego w ramach PIFE (w pierwszym 

etapie realizacji Programu), aktywnego w godzinach pracy IZ WRPO 2014+. Ważną 

funkcjonalnością GG jest możliwość ustawienia statusu z informacją np. z datą rozpoczęcia 

składania wniosków o dofinansowanie; 

3) wykorzystania jako narzędzia promocji „Wirtualnego spaceru” jako działania skierowane do 

ogółu społeczeństwa; 

4) dostosowania strony internetowej do urządzeń mobilnych; 

5) umieszczenia na stronie internetowej narzędzia „wirtualny konsultant”. Mowa tutaj o kanale 

łączności z jednym z pracowników odpowiedzialnych za promocję WRPO 2014+, który 

odpowiadałby na bieżąco na pytania interesantów; 

6) szerszego wykorzystania narzędzia typu fanpage na bazie istniejącego fanpage „WRPO. 

Wielkopolska OK.”;  

7) założenia konta WRPO 2014+ na Instagramie; 

8) wykorzystania możliwości komunikacji za pomocą GoldenLine; 

9) zaplanowania cykli audycji radiowych o WRPO 2014+, z treścią dostosowaną do potrzeb nowej 

perspektywy finansowej. Rekomendowane jest także przeprowadzenie konkursu angażującego 

słuchaczy przez dłuższy okres czasu; 

10) stworzenia „brand hero” - bohatera WRPO 2014+ (postaci towarzyszącej działaniom 

realizowanym w ramach Programu) np. koziołek, przechadzająca się podczas pikników albo 

stawiana przed inwestycjami wzorem śląskich „łapek”; 

11) przygotowania jednej, stałej prezentacji multimedialnej pokazującej w sposób skondensowany 

możliwości, jakie daje WRPO 2014+. Prezentacja powinna widnieć na stronie www, być 

omawiania na szkoleniach, targach (i wszelkich innych spotkaniach), czy wizytach w szkołach. 

Prezentacja powinna być aktualizowana po każdym roku realizacji WRPO 2014+, w celu 

przedstawienia zrealizowanych działań; 

12) wykorzystania sms jako kanału komunikacji. Zasadne jest, w związku z tym, zbudowanie bazy 

numerów telefonów wszystkich osób, które kontaktują się z IZ WRPO 2014+ (przez cały okres 

trwania Programu). Dzięki sms osoby te mogą być informowane o szkoleniach, konferencjach, 

naborach wniosków, ale też organizowanych w ich okolicy imprezach. 
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Abstract  

In the period from July to December 2014 the Public Profits Sp. z o. o. research agency carried out 

an evaluation study titled “Evaluation of the informational and promotional initiatives of the 

Wielkopolska Regional Operational Program 2007-2013” commissioned by the Marshal’s Office of the 

Wielkopolska Region. 

The aim of the study was to evaluate the informational and promotional initiatives carried out as 

part of WROP 2007-2013 in terms of their utility and effectiveness, efficiency and communication 

retention, as well as building social awareness regarding European Funds and the European Union 

among the primary target groups. 

In order to achieve reliable results and provide an exhaustive answer to the research problems, 

according to the primary rule of conducting evaluation studies, a methodological triangulation 

method was applied: at the level of techniques and methods of data gathering and at the level of 

the research team. 

As a result of the conducted studies, specific tasks were realized regarding: evaluation of the 

achievement of informational and promotional initiatives goals established in the WROP 2007-2013 

Communication Plan; evaluation of the results of using the WROP 2007-2013 informational and 

promotional tools, identification of informational requirements in the area of WROP 2014+ 

promotion and establishment of premises for the WROP 2014+ Communication Strategy. 

The result of the conducted research works was a catalog of conclusions and recommendations 

regarding the future financial perspective of the EU in 2014-2020.  

The conducted study shows, that a decisive majority of the representatives of all target groups has 

come across the terms of European Funds and Wielkopolska Regional Operational Program. 

However, their level of detailed knowledge regarding EF and WROP is varied. The lowest level of 

knowledge is exhibited by citizens who are not beneficiaries of the WROP, while the highest, quite 

obviously, is shown by beneficiaries of the WROP 2007-2013. It is worth noting that nearly 40% of 

citizens of the Wielkopolska region show no interest in expanding their knowledge of EF and WROP, 

which leads to the conclusion, that efforts should focus on the dissemination of information 

showcasing the positive effects of EF and WROP initiatives, which directly affect the citizens of the 

Wielkopolska region, so as to arouse their interest in the presented subject matter. 

It should be emphasized, that all respondents, regardless of their affiliation to a given target group, 

recognize the influence of EF and WROP on the development of the Wielkopolska province and the 

changes taking place in their immediate surrounding, as well as – although to a lesser degree, feel 

the personal benefits of the functioning of European Funds. The changes, which result from the 

functioning of EF, are noticed the most by respondents in areas associated with infrastructure in 

general, road infrastructure, newly established businesses, support of business enterprises and all 

types of course and training organization.  

The results of the conducted study show, that of all the available sources of information 

representatives of all target groups most prefer the Internet and the media – primarily television 

and press, while beneficiaries additionally take advantage of training courses and direct contact 

with WRPO Managing Institution. It is also important to note the fact, that the surveyed target 

group representatives search for specific information regarding: access conditions which enable 

them to apply for subsidies, schedules of tenders or information on training courses. Analysis of 

good practices in informational and promotional activities has shown, that when planning initiatives 

which are to be highly effective, one must primarily take into account such factors, as: recurrence 

and regularity of initiatives, creativity and self-reliance, material gratification, satisfaction 

associated with completing a challenge or properly selected information communication tools. It 

should be remembered, that such tools also require certain improvements. A website should be 



 
 

19 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

more adapted to the needs of visitors (according to the guidelines presented in the report), while 

training courses should to a larger extent take the form of workshops. 

The study results show, that effective tools to communicate with potential and current 

beneficiaries also include: 1) conferences and seminars, primarily attended by public administration 

representatives; 2) promotional campaigns, exemplified by “European Lessons” (PL- Lekcje 

europejskie); 3) EF Information Points. The conducted media analysis also shows, that informational 

and promotional communications – respectively in 82% and 98% of cases – reached their target 

groups specified in the Communication Plan. It is recommended for the WROP MI to continue 

activities aimed at popularizing the topic of EF and WROP in the media and, in the instance of 

promotional media publications, the campaign should take into consideration media outlets 

preferred by current and potential beneficiaries, in order to increase the probability of information 

being noticed by the target recipients. 

The following report presents a summary of the most significant study results regarding:  

 the target groups’ level of knowledge regarding EF and WROP 2007 - 201,  

 the effectiveness and utility of informational and promotional tools used, as well as the 

retention of informational and promotional initiative results.  

It also presents:  

 the most important requirements and information sources preferred in the EU’s 2014-2020 

financial perspective, taking into consideration the specific needs of potential beneficiaries 

regarding WROP 2014+ initiatives financed from the ESF, 

 an analysis of good informational and promotional campaign practices in other regions of the 

country and selected European Union states. 

1. The level of knowledge of target groups regarding EF and WROP 2007–2013 

1.1. Citizens of the province 

A significant majority of the Wielkopolska province’s citizens has come across the terms “European 

Funds” or “EU Funds”. This group comprises 82,8% of the whole. One in four citizens of the 

Wielkopolska province is able to spontaneously provide at least one operational program by name 

(24,2%) – mainly HC OP (Human Capital Operational Program) and RADP (Rural Area Development 

Program). All the while, the rate of familiarity with WROP was 24,9%.  

From the perspective of goals specified in the Communication Plan for 2007-2013, the most 

important factor is the recognition of EU funds in general and recognition of benefits associated 

with their use, i.e. recognition/appreciation of their role. The conducted studies show, that nearly 

2/3 of surveyed Wielkopolska province citizens are of the opinion, that European Funds contribute 

to the development of the province, while every third respondent “more or less agrees” with this 

statement. In other words, the citizens of Wielkopolska recognize the effect of European Funds on 

the changes occurring in the province (94,5% in total). On the other hand, the share of respondents 

who notice personal benefits resulting from the functioning of European Funds (45,5%) is close to 

the share of respondents who do not notice such influence, however the percentage of the latter is 

slightly higher (51,6%). The most frequently listed benefits include: improvement of infrastructure 

in the place of residence (46,7%), funds for newly established businesses and subsidies for 

entrepreneurs (12,3% each). Respondents also point to the possibility of attending training courses 

and internships financed from EU funds, as well as scholarships, including the Erasmus program 

popular among university and college students. 

Additionally, as evidenced by the nationwide surveys ordered by the Ministry of Infrastructure and 

Development, citizens of Wielkopolska clearly recognize the influence of European Funds on 

agriculture in their region. This conclusion is supported by a high rate of farmers being indicated as 

the group most frequently and most easily acquiring EU subsidies, as well as the respondents’ 

belief, that agriculture is most frequently co-financed from EU subsidies.  
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In relation to the identified level of knowledge concerning EF and WROP, and the recognition of the 

European Funds’ role, it is essential to communicate the names and titles of operational programs 

in combination with specific goals or possibilities provided by a given program and examples of 

achievable benefits. Communication built in such a way has a chance to be remembered thanks to 

the program’s intended effect, as well as its name. 

 

1.2. WROP 2007 – 2013 Beneficiaries 

Nearly all surveyed WROP 2007-2013 beneficiaries, which should be obvious, are familiar with and 

understand the terms “European Funds”, “EU Funds” (95,4%) and “Wielkopolska Regional 

Operational Program” (91,6%). All the while, the average level of the respondents’ own knowledge 

regarding WROP 2014+ was 3,28 (school grading scale), which is a relatively low grade. Their 

knowledge of European Funds is at a similar, rather low level – 3,02.  

Comparing various groups of beneficiaries it can be concluded, that public administration 

representatives assess their knowledge regarding EF, WROP, as well as JESSICA and JEREMIE 

initiatives higher than others (and most of all, significantly higher than entrepreneurs). 

Beneficiaries also confirm the effect of European Funds on social and economic progress of the 

Wielkopolska province. WROP beneficiaries are strongly convinced of the effect of European Funds 

on the region’s development. 81,0% of respondents recognize the changes resulting from the 

realization of investments financed from European Funds, most often pointing to the development 

of infrastructure in general (44,2%) or development and modernization of road infrastructure 

(35,1%). 

The most recognizable institution (94,6% of responses) among those which accept applications for 

subsidies from European Funds is the Marshal’s Office of the Wielkopolska Province.  

1.3. Social Partners 

Non-government organizations 

The knowledge level of non-government organizations regarding operational programs is highly 

varied and dependent on the specific entities’ experience with applying for funds and their 

experience with executing projects. In the opinion of some respondents, WROP 2007-2013 is not a 

Program dedicated towards non-government organizations.  

NGO representatives who took part in the application and project realization process could not 

point to any institution responsible for implementing the Operational Program in the region. What is 

interesting, respondents who showed familiarity with such entities more often listed Poznań 

Employment Office, rather than the Marshal’s Office. Respondents unanimously stated, that OP, 

including WROP contribute to the development of regions, however, in the respondents’ opinion this 

development is most apparent in the area of infrastructure (improvement in the quality of roads, 

construction of bicycle routes, building of sewage systems, etc.). 

Business-related institutions 

Business-related institutions have extensive knowledge regarding EF and OP, especially in areas 

which are the subject of interest of small and medium businesses. In this context the most 

frequently listed Operational Programs were: IE OP, HC OP, as well as WROP, as well as, to a lesser 

extent: RDOP, I&E OP. These programs are primarily well known by representatives of institutions 

which have applied for funds or prepared applications for businesses in the area of a given OP. Less 

extensive knowledge on the topic is shown by representatives of technology parks, business 

incubators, or surety funds. 

BRI representatives are familiar with institutions responsible for the implementation of EF in the 

region. Concerning WROP, the most frequently listed institution was the Marshal’s Office, however 

individual respondents have also pointed to the Provincial Fund for Environment Protection and 

Water Management.  
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BRI representatives have a positive opinion of EF and, thanks to the function they hold (opinion 

leaders), they simultaneously create a favorable image of the Funds in their environment. In the 

opinion of BRI representatives, European Funds and the WROP have caused significant changes in 

the economic environment (primarily understood as improvement of the inhabitants’ quality of life) 

and strengthened the potential of Polish businesses.  

In the EU’s new financial perspective it is worth to consider tightening cooperation with BRI-s as 

opinion leaders, establishing selected BRI-s in the Wielkopolska province as ambassadors of the 

WROP, especially in the area of disseminating information about WROP and of the areas of support 

dedicated to entrepreneurs and organized tenders.  

Students’ Unions 

In the previous 2007-2013 financial perspective there were no separate communications regarding 

EF directed towards students.  

The students’ knowledge regarding EF and OP (including WROP 2007-2013) is low – they do not 

distinguish the European Social Fund from the European Regional Development Fund, nor do they 

differentiate between individual Operational Programs. They most often associate them with 

funds/subsidies for establishing one’s own business enterprise. Students are not aware of where to 

acquire information regarding EF. 

Students are, however, aware that European Funds directly contribute to the development of the 

province and improvement of the region’s inhabitants’ quality of life. 

2. The effectiveness and usefulness of utilized informational and promotional tools 

2.1. Training courses and informational meetings 

In the 2007-2013 perspective realized projects included training courses regarding specific actions, 

as well as specialized ones primarily regarding the correct execution and rules for accounting of 

projects and preparing applications for funding.  

The trainings garnered significant interest among current and potential beneficiaries. Analyses 

show, that the most highly evaluated were aspects, such as: the method of organizing the training 

course, selection of persons conducting the training, method of transferring knowledge, as well as 

relevance of information provided (average at a level of 3,9). The usefulness of information 

acquired received a similar mark. The lowest grade was received by the form of training courses 

and the comprehensive nature of acquired information.  

The studies also show that training courses influenced the quality of applications for funding and 

grant application forms, as well as the efficiency of project execution.  

In accordance with the suggestions of survey respondents, it is recommended to develop the form of 

workshops in the area of applications and execution of projects, as well as proper staff selection. 

It is also worth considering publication of instructional/training videos online (e.g. on the WROP 

2014+ website, a You Tube channel), and in case of large interest, the incorporation of e-learning 

platforms or online streaming of training courses. 

It is also recommended to continue studies of training requirements in order to gather accurate 

information regarding the scope of training courses and their specifics. The questionnaire used 

could be made available on the new WROP 2014+ website. 
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2.2. Conferences and seminars 

The beneficiaries of WROP 2007-2013 positively assess the technical quality of conferences and 

seminars. However, only 46,5% of respondents confirm the acquisition of information essential to a 

correct application and project execution process. The form and more generalized content of 

information provided as part of conferences and seminars is more positively received by 

beneficiaries in the public administration sector and business support institutions, non-government 

organizations and partnerships. 

As a result, when promoting participation in conferences and seminars one should to a greater 

degree emphasize their role as sources of specific and general information. It is worth to consider 

the possibility of organizing post-conference workshops for those interested. 

 

2.3. The www.wrpo.wielkopolskie.pl online service 

The www.wrpo.wielkopolskie.pl website was deemed as one of the most useful information tools. 

The largest number of positive grades were given to such aspects, as: relevance of presented 

information, technical content of the website and usefulness of available information.  

Users of the website most often search for tender schedules and document templates, e.g. 

application forms, applications for funding, etc. The survey conducted among beneficiaries shows 

that knowledge acquired thanks to information contained on the website enabled an increase in 

quality of the filed grant applications, applications for funding and efficiency of project execution. 

However, the study also shows a lack of certain content in the area of funding acquisition within 

WROP, especially helpful for persons preparing applications for funding for the first time.  

Results of the study indicate five solutions which can be implemented in order to increase the 

utility of the website: 1) building a clearer and more intuitive website, adapted to the needs of 

recipients, 2) using the website as a channel for communicating information dedicated for specific 

target groups, e.g. via a newsletter, the possibility for the users to mark specific thematic areas of 

support, in which they intend to execute projects, in order to receive propositions to take part in 

selected tenders, 3) creating a section for the purpose of collecting all good practices, 4) improving 

the search engine operation and enabling contact with the website’s creators, as well as 

establishing a privacy policy, 5) proper archiving of documents and highlighting their up to date 

versions. 

 

2.4. European Fund information desks 

The 11 European Fund Information Desks were useful tools for direct, individual informational and 

promotional communication of the WROP Managing Institution with current and potential 

beneficiaries. The EFID-s fulfilled all the tasks set out in the Communication Plan in terms of: access 

to informational publications and information and promotion materials, access to professional 

information on procedures and criteria applicable when selecting and executing a project, access to 

direct, telephone and electronic consultation (free of charge service).  

EFID-s constitute one of the most effective sources of information on EF and WROP. It seems that 

one of the conditions influencing their informational effectiveness are not only the competences 

and skills of the people employed, but also the team’s workload. This variable measured by the 

numbers of visitors (44 075), telephone inquiries for information desks (83 433) and number of 

responses to questions sent via e-mail (11 161) shows the scope of the issue. Supplementing that 

data with information acquired in studies of the fluctuation of the applicants’ interest in the 

Information Desks’ offer it should be concluded, that there is a need for a situational increase of 

the team’s size. Otherwise, the satisfaction of applicants visiting the Information Desks will be far 

from ideal. 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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It is additionally recommended: 1) to continue to encourage personal visits at the Information 

Desks, as direct contact brings the best results. Initiatives promoting this channel of communication 

with the Desk should also be undertaken by the Information Desk employees themselves: 2) to 

conduct training courses for EFID employees regarding current operational programs and guidelines, 

3) to introduce regular EFID functioning evaluation. The effect of regular EFID monitoring should b 

distributed among the employees and recommendations presented in the reports should be 

implemented. 

 

2.5. Selected promotional initiatives, including European Lessons, Contests intended for the 

youth and for journalists 

Information accumulated through the study make it possible to highly assess the organization of 

European Lessons, contests intended for the youth “The youth know about funds”, as well as the 

contest intended for journalists. Respondents underline, that the above actions should be continued 

in similar forms. The study proved that European Lessons were an effective method of reaching the 

youth with information on the European Union and European Funds. Participation in lessons 

significantly improved the knowledge of students on topics associated with EU subsidies and 

increased interest in this area. 

The study also confirmed familiarity with the contests for journalists organized by the Marshal’s 

Office regarding EU topics. It showed that organization of such contests does not have to necessarily 

translate to increased coverage of the topic of the EU among journalists due to their particular 

interests, and specific articles are not being written nor materials prepared especially for such 

contests. The willingness to participate in a contest may, however, translate to the quality of 

created publications, amount of time devoted to work on a given article or material. 

It is recommended to further organize the European Lessons and contests for the youth in the form 

adopted so far, as they are a very effective method of reaching the youth with information on 

European Funds. It is worth to maintain the idea of contests at schools, in order for the European 

Lessons to become a “tradition”, not once-off events. 

It seems reasonable to direct attention towards journalists from smaller towns, as this may serve to 

further promote the use of European Funds in all of the Wielkopolska region. 

 

2.6. Effect of the Media 

Usefulness of information and promotion carriers 

Informational and promotional communications were mostly directed towards target groups listed in 

the Communication Plan. In this study the communications developed and published at the initiative 

of the editorial offices (further called informational communications) and promotional ones, i.e. 

developed and published by the sponsor, namely the Marshal’s Office or beneficiaries (further called 

promotional communications) are analyzed separately.  

When it comes to the subject matter of EF, 82% of informational publications potentially reached 

the group of current and potential beneficiaries, as well as social and business partners. For the 

subject matter of WROP that value was 83%. 

On the other hand, promotional communications on the topic of EF reached the abovementioned 

target groups in 98% of cases, and communications regarding WROP – in 99% of cases. The entire 

communication also reached the target group comprised of the public opinion. 

The cost of reaching the target group with the promotional message is expressed as an estimated 

return on the investment made, in the case of the press and the “Nasz Region” newsletter, it 

reached 443%, which means that every one PLN spent was returned fourfold. In the case of radio 

and television, that return was 145%, which means that every PLN spent resulted in a gain of 0,45 

PLN in advertising.  
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It is estimated that the informational materials developed and published at the initiative of 

individual editorial offices on the topic of EF would require an expense of 11,5 million PLN, while 

the informational communication on the topic of WROP would cost 6,1 million PLN.  

In the case of the communication regarding EF, the average cost of reaching 1000 people from the 

target groups would equal 61,96 PLN, while on the topic of WROP – 95,57 PLN. 

Content of communication  

Informational publications on the topic of European Funds most often dealt with beneficiaries and 

investments associated with the Program. That subject matter was also the most popular in case of 

the topic of WROP.  

The tone of the informational publications (by editorial offices) on the topic of European Funds, as 

well as WROP 2007-2013, was very positive. Critical publications constituted merely 0,1% of the 

overall communication. The effect of the WROP brand in informational publications was visible in 

approximately 1/3 of published materials. The WROP brand is most often present in the “Polska – 

Głos Wielkopolski” daily newspaper. Also active in this regard were “Gazeta Wyborcza – Poznań” 

and “Panorama Leszczyńska”. With the exception of year 2007, when the occurrence of the WROP 

brand in informational publications was a rarity, its presence was noted in at least 200 publications 

per year. However, the presence of the WROP brand in informational publications was at a 

moderate level, still, taking into account that it was not subject to particular promotion it can be 

concluded that its share in publications regarding the topics of EF and WROP was relatively high. 

In the analyzed media: press, radio and television, there were 685 promotional materials on the 

subject matter of European Funds and 579 publications regarding WROP released in the years 2007-

2013. 90% of the EF publications took the space of an article and 10% were the size of a paragraph.  

Similarly to informational publications, promotional publications regarding European Funds also 

most frequently dealt with beneficiaries and investments associated with the Program. The topis 

was also the most popular in case of the WROP subject matter.  

Parallel to promotional media publications, it is recommended for the WROP MA to continue 

initiatives intended to popularize the subject matter of EF and WROP in the media in order to 

increase the probability of the information being noticed by target groups. It should, however, be 

noted that other factors, including readership, viewership and listening figures also influence the 

effectiveness of communication measured, for example, by the indicators describing the level of 

knowledge.  

For media planning it is recommended to use reliable tools in this area, e.g. PBC. 

The studies show that the primary promotional tool of the EF and WROP subject matter was the 

“Polska – Głos Wielkopolski” daily newspaper and the “Nasz Region” newsletter. However, due to 

the importance of the “Gazeta Wyborcza – Poznań” newspaper in reaching the target groups 

desirable from the perspective of the WROP communication plan, it seems justified to undertake 

intense actions also in this outlet. 

 

3. Retention of informational and promotional campaign results 

In accordance with the term of retention adopted in the study, understood as the lasting effects of 

informational and promotional initiatives over a longer time, it is a phenomenon which cannot be 

outright determined by a numerical value. The retention of informational and promotional 

initiatives is evidenced by the correct retention of significant contents of the communicated 

information.  

The general set trend regarding the extensiveness and correctness of retained information can be 

defined as positive. This means that in subsequent years, despite slight fluctuations, the correctness 

and extensiveness of retained information increases, however the retention of older information is 

lower compared to newer information, which is a completely natural occurrence.  
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Despite this phenomenon, the increase in knowledge regarding European Funds was primarily 

influenced by promotional initiatives taken in the early period encompassed by the analysis. 

Information received earlier had more of an effect on the level of knowledge compared to 

information acquired later.  

The descriptions of remembered informational and promotional initiatives given by beneficiaries 

were characterized by a higher degree of correctness compared to the ones by citizens. On the 

other hand, public administration representatives had more accurate knowledge compared to 

entrepreneurs and business owners. Additionally, the descriptions of informational and promotional 

initiatives given the current and potential beneficiaries also were more extensive compared to the 

ones given by citizens. 

The accuracy level of analyzed informational and promotional initiative descriptions, as well as 

their extensiveness is higher in regards to actions undertaken as part of WROP, than for other 

programs. 

Based on the conducted studies and expert knowledge of the Contractor it can be concluded, that 

factors which influence the achieved level of retention, identified by the extensiveness and 

accuracy of remembered information, are and will be:  

 time – as it passes, the percentage of remembered informational and promotional initiatives 

falls,  

 the level of interest in information on European Funds and Operational Programs.  

The report titled “Study of the effects of informational and promotional initiatives related to 

European Funds...” prepared for the Ministry of Infrastructure and Development regarding a similar 

area of study shows, that from the perspective of recent years interest in the topic of EF does not 

rise, and the percentage of respondents who show very large interest in the subject matter does not 

change. Curiosity, willingness and need to search for information is not as high, as at initial stage of 

implementing EU Funds in Poland. Society is more familiar with the notion of whom the funds are 

addressed to, what initiatives /projects they can be used for, what procedures are associated with 

applying for funds and accounting for EU projects – some respondents even declare personal 

participation in such projects. 

In order to achieve a high retention level of knowledge on EF and WROP 2014+, emphasis at the 

beginning of perspective 2014-2020 should be put on the distribution of more general 

information/messages on EF and WROP 2014+. It is worth to direct informational and promotional 

initiatives to enable them to reach the largest possible number of recipients within a given target 

group. In order to raise the knowledge of current and potential beneficiaries, it is necessary to 

broaden the range of knowledge transferred and, especially as time passes – provide specific target 

groups with more detailed information. 

Steps should further be taken towards raising the beneficiaries’ willingness to promote the executed 

projects, as well as informing the public about WROP and EF through highlighting the 

ongoing/completed investments financed within the operational program in question, since it is 

shown by the conducted analyses, that contact with information regarding the carried out 

investments most contributes to the increase in knowledge regarding EF and WROP. 

It is also recommended to maximize direct contact with a given promotional initiatives, as it has a 

positive influence on the perception of changes which occur thanks to the application of EU Funds in 

its closest environment. 
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4. Requirements and information sources preferred in the EU’s 2014-2020 financial 

perspective  

4.1. Inhabitants of the province 

Nearly 40% of surveyed inhabitants of the Wielkopolska province feel no need to perceive their 

knowledge regarding European Funds (39,7%). Respondents who are interested in EF would rather 

search for information on who, how and for what purpose can receive subsidies from European 

Funds. This conclusion indicates a worthwhile direction of promotional initiatives in the new 

program period. 

The survey shows, that primarily young and middle-aged people are interested in the notion of 

acquiring funding. 

The comprehensibility level of informational messages of most popular information sources 

regarding EU funds is as follows: television broadcasts (45,4% indications, average comprehensibility 

rating - 3,07), Internet (44,1%, with an average comprehensibility rating - 3,17) and press (22,6% 

and 3,17 respectively). 

The most common sources of information on European Funds and Operational Programs are 

television broadcasts (45,4%) and the Internet (44,2% of the total indications). In third place the 

respondents place the press (22,6%). The Internet is the most popular among young people, while 

older people and pensioners are most likely to acquire their information from television, the press 

and radio. 

4.2. Beneficiaries of WROP 2007 – 2013 as potential beneficiaries of WROP 2014+ 

WROP beneficiaries are more interested in receiving support in the areas of: Environment, 

Infrastructure for human capital and Education. Entrepreneurs, as one of the important groups of 

beneficiaries, primarily express interest in the area of Innovative and Competitive Economy. The 

Social exclusion area arouses the least interest of WROP beneficiaries.  

When distinguishing detailed needs, WROP beneficiaries primarily search for information regarding 

schedules of tenders, in terms of EF 2014-2020, as well as WROP 2014+. In the second instance 

respondents point to information associated with the topic of training courses.  

As a result, the informational initiatives in the new perspective should incorporate the interest of 

beneficiaries in these areas, particularly emphasizing the promotion of WROP 2014+ initiatives in 

the “Social exclusion” area. It is recommended to prepare detailed information regarding EF 2014+ 

and WROP 2014+ for future beneficiaries and introduce them to schedules of tenders, their intended 

target groups and planned training courses. It is recommended to prepare training courses in the 

area of changes in guidelines and methodology of project management applied in the new financial 

perspective, as well as ensure continued monitoring of training needs. 

 

The media (radio, press, TV) are not highly popular outlets for information regarding EF 2014+ and 

WROP 2014+. Respondents mostly wish to acquire knowledge regarding EF 2014-2020 and WROP 

2014+ from the Marshal’s Office of the Wielkopolska Province, training courses and the Internet. In 

situations when the incorporation of regional media is necessary to promotion activities, the most 

effective press outlets for communicating with WROP beneficiaries (also for the purposes of 

communicating content related to WROP 2014+) are Gazeta Wyborcza with a regional insert and 

Głos Wielkopolski. Locally, respondents more readily read Przegląd Koniński, Nowy Tygodnik Pilski, 

Gazeta ABC from Leszno and Ziemia Kaliska. On the other hand, regional radio stations with the 

highest listening figures include: Radio Merkury, Radio Centrum – Kalisz and Radio Konin. The most 

often watched regional television station in the Wielkopolska region is TVP Poznań, while in the 

Poznań city sub-region and surrounding area the WTK station is highly popular.  
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The study has shown however, that due to a high percentage of respondents who only watch 

nationwide channels, regional television stations are not an effective communication outlet. 

For that reason it is recommended to primarily use the newspapers Gazeta Wyborcza with the 

regional insert and Głos Wielkopolski, and Ziemia Kaliska in case of the Kalisz subregion, for the 

purposes of promotion in the press.  

Due to considering traditional media as a less effective outlet for information, it is recommended to 

send out press releases to those newspapers, magazines (or their websites), which are directly 

associated with a given target group, e.g. specific trade magazines or local press. 

In terms of radio promotion and information, efforts should focus on contact via Radio Merkury, 

Radio Centrum – Kalisz and Radio Konin. 

It is recommended to use the regional television station TVP Poznań in the Wielkopolska region in 

general, and additionally WTK in Poznań.  

 

The use of websites dealing with regional topics is varied in terms of the sub-regions of 

Wielkopolska. In Poznań the most popular website is epoznan.pl, while in the Poznań sub-region, 

apart from epoznan.pl the website poznan.pl is also popular among WROP beneficiaries. 

Respondents from the Konin sub-region use the local website lm.pl, while in the Kalisz sub-region a 

fairly popular site is the locally edited ostrowwlkp.info and wlkp24.info. On the other hand in the 

Leszno sub-region users most often visit the website elka.pl. It is also worth noting, that one in four 

WROP beneficiaries have accounts on one of the available social websites and primarily use 

Facebook. 

For Internet communication it is recommended to take into consideration the diversity of websites 

in terms of Wielkopolska sub-regions. The epoznan.pl and poznan.pl websites should be primarily 

used in Poznań, with lm.pl in the Konin sub-region and ostrowwlkp.info and wlkp24.info in the 

Kalisz sub-region. 

 

4.3. Other potential WROP 2014+ beneficiaries  

The self-assessment of nearly half of the surveyed potential beneficiaries’ level of knowledge 

regarding WROP 2014+ was considered low. The most frequent reasons for failure to apply for 

funding in the 2007-2013 perspective were – in the opinion of potential beneficiaries: lack of 

sufficient information regarding WROP activities, lack of experience in applying for EU grants, 

excessive bureaucracy and issues with accumulating the financial means for one’s own contribution. 

Nearly half of the respondents (47%) stated, that information regarding WROP 2014+ and EF is not 

available. Only 28,0% positively assessed the availability of WROP 2014+ information, while 30,5% 

said the same about EF. The described phenomena are understandable due to the ongoing, at the 

time of the study, period of negotiating the program with the European Commission. 

The internet, brochures, training courses, EFID-s, the Marshal’s Office, websites (including regional 

institution websites) and Gazeta Wyborcza are the most popular sources of information regarding 

European Funds 2014-2020 and WROP 2014+ for potential beneficiaries. Gazeta Wyborcza with the 

regional insert and Głos Wielkopolski should, in light of the study, be considered the most effective 

press channels of communicating with potential WROP beneficiaries. In the Kalisz sub-region it is 

worth incorporate the Ziemia Kaliska newspaper in informational activities, as well as Nowy 

Tygodnik Pilski in the Piła sub-region, and Gazeta ABC in the Leszno sub-region. On the other hand, 

Radio Merkury, Radio Centrum – Kalisz, Radio Gniezno and Radio ELKS are the stations most 

frequently listened to in the sub-regions of Wielkopolska, but there is a high percentage of 

respondents who listen to nationwide radio station. The most often watched television stations 

among potential beneficiaries is TVP Poznań, although the other popular stations include: WTK – in 

Poznań and the Poznań sub-region; TV Wielkopolska in the Konin sub-region; with the most popular 
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being nationwide TV stations and channels. Additionally, when listing websites they use to gain 

information on the new financial perspective, respondents include: epoznan.pl, ostrowwlkp.info, 

lm.pl, wirtualny konin.pl, zycie.pila.pl, warp.org.pl, elka.pl, leszno24.pl. 

Studies show, that the new informational activities offer for potential beneficiaries must be 

associated with the varying expectations of recipients and the key to achieving that goal is 

systematic monitoring of their needs and organization of training courses thematically adapted to 

expectations. At the first stage of implementing WROP it is recommended to inform potential WROP 

2014+ beneficiaries, who have so far used funding available within Human Capital Operational 

Program, of the changes made in the Program’s implementation in the region.  

More efforts should be made in order to activate information channels through local press and trade 

magazines to reach target groups.  

It is recommended to use a website as a channel for communicating information dedicated for 

specific target groups, e.g. through the newsletter, possibility to select a thematic area of support 

in which potential beneficiaries wish to execute projects. This would result in users receiving e-

mails with proposals to take part in selected tenders. 

It is recommended to introduce training courses on the topic of filling out applications 

electronically. Implementation of training courses in the form of workshops for potential 

beneficiaries should be considered. It is also recommended to provide sources of information 

(during courses), which can be used by potential beneficiaries to find answers to more specific 

questions. In case of training courses, it is worthwhile to more broadly use the possibilities of the 

Internet (courses available on a You Tube channel and e-learning). 

 

4.4. Requirements of and information sources for non-government organizations 

NGO representatives did not have particularly extensive knowledge regarding WROP 2014+, as not 

many of them were familiar with the existing project published on the program’s website, and those 

who came in contact with it noted the excessively complex language of the message and 

incompleteness of information. Non-government organization representatives also associate WROP 

2014+ with investments in infrastructure and it is desirable to also inform that target group of other 

areas of support.  

For non-government organizations the primary and preferred sources of information on WROP are: 

the Internet, training courses, as well as direct contact with employees of the Authority responsible 

for implementation. There is a reported need to introduce training courses for small non-

government organizations in the area of drawing up projects in the financial perspective for 2014-

2020 (filling out applications for grants, preparation of project documentation). Regional media 

were considered by non-government organization representatives as the least effective in promoting 

the program.  

Analysis shows that NGO representatives do not have clearly specified informational needs in the 

area of training topics. However, the conducted studies indicate, that non-government 

organizations are primarily interested in acquiring information on tenders dedicated for them. 

Communication regarding such tenders should at minimum contain the following information: who 

is the tender’s addressee, what is the intended purpose of subsidies, what is the deadline for 

application submission, what is the amount of own contribution which an applying entity must 

provide. NGO-s should be encouraged to apply for funds in the “Social exclusion” area. It is 

important to encourage non-government organizations to establish public-private partnerships 

with local authority units operating to the benefit of local communities.  

Information regarding tenders should be formulated in a comprehensible language which 

facilitates understanding of the message by a non-government organization with no prior 

experience in applying for EU funding. 



 
 

29 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

It should be emphasized in the EF 2014+ communication, that the institution responsible for 

providing information regarding ESF is the Marshal’s Office, not the Provincial Employment Office. 

The informational and promotional communication dedicated for that target group should include 

basic information regarding WROP 2014+ and implementing institutions, as well as reference the 

website as a source of information on the Program and related tenders. 

 

4.5. Requirements of and information sources for business-related institutions  

BRI representatives evaluating the WROP Program’s website concluded, that it should be 

continuously updated, with easy access to communications regarding the changing guidelines, as 

well as possibility to view archival messages. BRI-s need clear and accurate announcements 

regarding tenders with specified schedules for application submission, target groups and clearly 

defined initiatives which can be funded.  

According to BRI representatives, the rule should be to use simple language in the messages and 

announcements addressed to entrepreneurs (the message should be prepared for a reader not 

familiar with EU nomenclature) and introduce a direct system of communication (e.g. sms, e-mail). 

The primary preferred sources of information regarding EF and WROP 2014+ are: the Program’s 

website, training courses and conferences, newsletter, trade press. Study results show, that training 

courses in this target group should be conducted in a workshop form and incorporating the Internet 

(e-learning and YouTube) and new technologies (smartphone and mobile phone applications). BRI 

representatives who participated in training courses and informational meetings indicate the need 

for their diversification due to a varying level of knowledge of entities applying for EU funding. BRI 

representatives recommend specialization of EFID employees in terms of Operational Programs, 

similar to the Polish Agency for Enterprise Development. In the case of BRI-s, traditional media, 

especially the press, are not particularly significant in the process of informing of EF. 

In the opinion of BRI representatives, in the subsequent financial perspective it is also 

recommended to introduce new methods of communicating and promoting the Program. 

It is recommended to organize separate informational meetings for entities who are beneficiaries, 

and for entities who deal in drawing up, submitting and accounting for applications.  

 

4.6. Requirements of and information sources for students  

A communication for students must contain a clear and specific message, without official jargon, 

including information regarding the possibilities of receiving funding, conditions which have to be 

fulfilled, as well as what such funding can be allocated towards. It is important for the 

informational communications aimed at students to present concrete information regarding the 

possibilities which European Funds offer students and/or graduates. Students are predisposed to 

finding offers which cater to them, e.g. regarding the possibility of acquiring funding for 

establishing and developing their own business enterprise and receiving any detailed information 

related to this.  

When searching for information on EU Funds, students choose the Internet as their most important 

source of information on the subject.  

In the subsequent financial perspective emphasis should be placed on contact with career centers, 

study groups, business incubators and the distribution of information regarding EF by those entities. 

In order to improve the possibility of reaching young people, including students, with the 

informational and promotional message, it is recommended: 1) to broadcast promotional spots in 

cinemas and on social websites, 2) to organize cultural events at universities (e.g. concerts, film 

screenings) combined with the opportunity to acquire information regarding European Funds.  
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5. Specification of the informational needs of potential beneficiaries regarding WROP 

2014+ in terms of activities financed from the ESF 

The 2014-2020 financial perspective assumes incorporation into WROP of tasks which have so far 

been executed as part of the HCOP from ESF. It is therefore important to provide a message to 

potential WROP beneficiaries regarding the scope of ESF support, that in the future financial 

perspective information will be published primarily on the websites of the Managing Institutions 

(namely the Marshal’s Office). 

It should be noted, that when realizing informational and promotional initiatives regarding ESF 

projects, one must consider the two target groups – potential beneficiaries (project providers) and 

potential final beneficiaries. Particular emphasis should by put on actions dedicated to people who 

are either socially excluded or at risk of social exclusion. 

At the first stage of WROP implementation it is recommended to inform potential WROP 2014+ 

beneficiaries, who have so far used funds available as part of the HCOP, of changes introduced in 

the Programs’ implementation in the region. Such information should be published on the Provincial 

Employment Office and Marshal’s Office websites. At a subsequent stage of implementing the 

Program, after introducing the tender procedure, it is recommended to inform potential project 

participants of the possibility to gain informational aid in the form of training courses, consulting 

and EFID-s (direct and telephone contact). It is recommended o provide information regarding 

projects carried out with ESF funds to entrepreneurs, indicating specific opportunities provided by 

WROP 2014+ activities financed from the ESF, e.g.: possibility of sending one’s own employees to 

training courses or, on the other hand, a possibility to accept employees for internships or 

apprenticeships. 

It is recommended to: 1) add a tab on the website intended for potential participants of programs 

financed from the ESF, 2) specialize employees of Information desks, taking into consideration the 

specific nature of the WROP 2014+ activities in question, 3) launching “open days” aimed 

exclusively towards final projects funded from the ESF; 

 

6. Good informational and promotional initiatives practices in other regions of the 

country and selected European Union states 

From the conducted analyses of good practices – domestic, as well as foreign – it can be concluded 

that the effectiveness of informational and promotional initiatives is decided by: 

 their recurrence and regularity. An example of effective action can be, for example, the “Youth 

know about funds” contest. Participants of that initiative have several times taken part in 

European Lessons, as well as the contest, considering them to be interesting opportunities for 

development. They have also encouraged their peers to participate,  

 creativity and self-reliance – a good form of reaching the youth is the introduction of classes 

conducted by the school – innovative lessons which are a departure from school standards, 

which arouses the interest of students, 

 material benefits – rewards are a strong motivating factor in favor of participating in all contest 

based forms of EF and ROP promotion, 

 satisfaction derived from standing up to a challenge and the feeling of time well spent, 

 properly selected information conveyance tools.  

Polish and foreign experiences indicate, that originality of an idea determines the success of 

promotion. Based on the conducted analysis it is recommended for the WROP MA to consider using 

the following solutions:  

1) modification of the website, implementation of a multi-language version and version for the 

visually impaired. The Program’s website should contain links to the fanpage, Instagram, 
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Twitter, YouTube channel, etc.; 

2) establishment of an official Instant Messaging number (WROP 2014+) functioning as part of the 

EFID (in the first Program execution stage), active during the WROP 2014+ Management 

Authority working hours. An important function of Instant Messaging is the possibility to set a 

status with information, e.g. a starting date for funding application submissions; 

3) use of a “Virtual tour” as an initiative directed towards the public in general; 

4) adaptation of the website for use with mobile devices; 

5) inclusion of a “virtual consultant” tool on the website. This specifically means a communication 

channel with one of the employees responsible for promotion of WROP 2014+, who would 

answer questions of interested parties in real time; 

6) broader use of the fanpage tool based on the existing WROP. Wielkopolska OK” fanpage;  

7) setting up a WROP 2014+ account on Instagram; 

8) taking advantage of the possibility of communication via GoldenLine; 

9) palling a series of radio broadcasts regardign WROP 2014+ with content adjusted to the needs of 

the new financial perspective. It is recommended to also conduct a contest which involves the 

listeners throughout a longer period of time; 

10) establishment of a “brand hero” – the hero of WROP 2014+ (a character accompanying the 

initiatives carried out within the Program), e.g. a goat, which would walk around during picnics 

or be placed in front of investments similarly to the Silesian “hands”; 

11) development of one, consistent multimedia presentation showing in a condensed manner the 

possibilities provided by WROP 2014+. The presentation should be available on the website, be 

discussed durign training courses, fairs (and all other meetings), or school visits. The 

presentation should be updated after each consecutive year of the WROP 2014+ in order to 

present the actions carried out; 

12) use of text messaging as a communication channel. It is therefore justified to develop a 

telephone number database of all people who are in contact with the WROP 2014+ Managing 

Authority (throughout the entire Program’s duration). Thanks to text messages such persons can 

be informed of training courses, conferences, application receipt, and events organized in their 

area. 
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WPROWADZENIE 

Cele i kryteria ewaluacji 

Niniejsze badanie, zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zostało 

zrealizowane w celu oceny działań informacyjnych i promocyjnych zrealizowanych w ramach WRPO 

2007-2013 pod kątem ich użyteczności oraz skuteczności, efektywności i trwałości dotarcia oraz 

budowania świadomości społecznej o Funduszach Europejskich i Unii Europejskiej. Zrealizowane 

badania stanowiły podstawę do sformułowania rekomendacji na kolejną perspektywę finansową 

2014-2020. Zamawiający sformułował następujące cele badawcze: 

 Cel 1. Ocena wykonania celów działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych w Planie 

komunikacji WRPO na lata 2007-2013. 

 Cel 2. Ocena rezultatów zastosowania narzędzi informacyjno-promocyjnych WRPO 2007-

2013. 

 Cel 3. Identyfikacja potrzeb informacyjnych w zakresie promocji WRPO 2014+. 

 Cel 4. Opracowanie przesłanek dla Planu komunikacji WRPO 2014+. 

Badanie objęło zjawiska występujące w latach 2007-2013 na obszarze województwa wielkopolskiego 

z projekcją na lata 2014-2020. W badaniu wykorzystane zostały materiały źródłowe, w tym 

dokumenty strategiczne (unijne, krajowe i regionalne) oraz wyniki badań, w tym wyniki badań 

ewaluacyjnych zlecanych przez IZ WRPO, a także ekspertyzy, opracowania naukowe, źródła 

statystyczne zawierające treści związane (bezpośrednio i pośrednio) z przedmiotem niniejszego 

badania. 

Głównymi kryteriami oceny, jakimi posłużono się w trakcie przeprowadzania badania ewaluacyjnego 

są:  

 Skuteczność – kryterium skuteczności pozwoliło ocenić, do jakiego stopnia cele komunikacji 

zdefiniowane w Planie komunikacji WRPO na lata 2007-2013 zostały osiągnięte (skutki 

zamierzone), a także jakie były dodatkowe skutki (rezultaty) prowadzonych działań 

informacyjno-promocyjnych w stosunku do poszczególnych grup docelowych. 

 Efektywność – kryterium efektywności pozwoliło ocenić tzw. „ekonomiczność”, czyli stosunek 

poniesionych nakładów (N) do uzyskanych rezultatów (R) bezpośrednich oraz uzyskanych 

efektów oddziaływania.  

 Trwałość – w odniesieniu do działań informacyjno-promocyjnych oznacza utrzymywanie się ich 

efektów w dłuższej perspektywie czasowej. Trwałość może przejawiać się w zapamiętywaniu 

istotnych treści komunikatów, pozostawaniu w pozytywnym stosunku do istotnych kwestii 

będących przedmiotem komunikacji. 

 Użyteczność – kryterium użyteczności rozumiane jest jako bilans istotnych konsekwencji 

(korzyści i strat) wynikających z oddziaływań informacyjno – promocyjnych w stosunku do 

potrzeb grup docelowych związanych z jakością i dostępem do informacji oraz dysfunkcjami 

procesu komunikacji. Kryterium to pozwoliło ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie za 

pomocą narzędzi i instrumentów przewidzianych w Planie odpowiada potrzebom grup 

docelowych 

Ogólny przebieg działania 

Badaniem objęto: beneficjentów WRPO 2007-2013, potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+, 

mieszkańców województwa wielkopolskiego, liderów społecznych i partnerów społeczno - 

gospodarczych, w tym: przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, 

samorządu studenckiego, uczestników konkursów : dziennikarskiego, na najlepszą pracę 

magisterską, „Młodzi wiedzą o funduszach”, fotograficznego, uczestników kampanii informacyjno-

promocyjnych, w tym, uczestników rajdów rowerowych, dziennikarzy, przedstawicieli WUP Poznań 
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oraz instytucji udzielających wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL, przedstawicieli 

UMWW, WFOŚiGW oraz IZ RPO innych województw: małopolskiego, śląskiego i lubelskiego. 

Proces badawczy obejmował 5 etapów. 

Etapy realizacji badania 

Rysunek 1. Etapy procesu badawczego 

 

Przedmiotowe badanie rozpoczął etap mający na celu opracowanie wstępnej Koncepcji badania, 

która została przekazana Zamawiającemu. Następnie miało miejsce spotkanie warsztatowe z 

udziałem Zamawiającego, w wyniku którego zgodnie ze zgłoszonymi uwagami została opracowana 

ostateczna wersja Koncepcji badania (Produkt 1). Zgodnie z zapisami SOPZ jednym z elementów 

Koncepcji było wyszczególnienie problemów badawczych. Pierwszy etap badania zakończył się 

przyjęciem przez Zamawiającego ostatecznej wersji Produktu 1.  

Etap II badania składał się z trzech podstawowych elementów: 

 przeprowadzenie badania desk research 1 w celu wstępnego rozwiązania problemów 

badawczych wynikających z zadań, 

 opracowanie informacji o wynikach badania przeprowadzonego w etapie II (produkt 2), 

 opracowanie narzędzi badawczych (produkt 2). 

Etap ten polegał głównie na projektowaniu narzędzi badawczych oraz przeprowadzeniu analizy 

danych zastanych. Początkowo zostały opracowane wstępne wersje narzędzi badawczych, zarówno 

do badań ilościowych, jak i jakościowych. Następnie po uwzględnieniu uwag Zamawiającego zostały 

skonstruowane ostateczne wersje opisywanych narzędzi badawczych. Na poziomie II etapu badania 

została także przeprowadzona analiza danych zastanych – desk research 1. Etap ten zakończył się 

przyjęciem przez Zamawiającego Produktu 2, tj. ostatecznych wersji wszystkich narzędzi 

badawczych oraz informacji o wynikach badań przeprowadzonych w II etapie.  

Etap III objął: 

 przeprowadzenie badania CATI mieszkańców województwa, 

 przeprowadzenie badania CAWI/CATI beneficjentów WRPO 2007-2013, 

 przeprowadzenie badania CAWI/CATI potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+, 

 przeprowadzenie badania FGI wśród organizacji pozarządowych, 

 przeprowadzenie badania FGI wśród instytucji otoczenia biznesu, 

 przeprowadzenie badania FGI wśród samorządów studenckich, 

a następnie: 

 przeprowadzenie badania FGI WUP Poznań, instytucji udzielających wsparcia w ramach PO 

KL komponent regionalny,  

 opracowanie informacji o wynikach badań przeprowadzonych w etapie III (produkt 3). 

III etap badania polegał na realizacji podstawowej części badania. Zostały przeprowadzone badania 

ilościowe oraz część badań jakościowych – FGI. Kolejne prace dotyczyły opracowania danych 
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otrzymanych w wyniku realizacji opisywanych badań. Opracowane wyniki zostały przekazane 

Zamawiającemu. Po uwzględnieniu zgłoszonych uwag Zamawiający przyjął ostateczną wersję 

opracowania, tj. Produkt 3.  

Etap IV badania obejmował następujące elementy: 

 przeprowadzenie badania desk research z zastosowaniem analiz statystycznych,  

 przeprowadzenie badania IDI wśród dziennikarzy zajmujących się problematyką FE, 

 przeprowadzenie badania IDI wśród pracowników PI, 

 przeprowadzenie badania IDI wśród Pracowników Wydziału Informacji i Promocji innych 

Urzędów Marszałkowskich,  

 przeprowadzenie badania IDI wśród uczestników akcji promocyjnych, 

 przeprowadzenie badania desk research 2, 

 przeprowadzenie badania desk research 3, 

a następnie: 

 przeprowadzenie badania IDI wśród pracowników UMWW (OIPiS DPR),  

 przeprowadzenie badania z zastosowaniem metody studium przypadku, 

 opracowanie Informacji o wynikach badań przeprowadzonych w etapie IV (produkt 4). 

Prace w IV etapie badania koncentrowały się na uzupełnieniu badań podstawowych. Zostały 

przeprowadzone badania jakościowe – IDI, opracowane wstępne wersje wyników poszczególnych 

badań oraz przeprowadzone badania desk research 2 i 3. Następnie Zamawiający przekazał uwagi do 

wstępnej wersji Produktu 4, po wprowadzeniu niezbędnych korekt Zamawiający zaakceptował 

ostateczną wersję Produktu 4, tj. informacje o wynikach badań przeprowadzonych w etapie IV. 

Ostatnia faza badania (V etap) objęła: 

 przeprowadzenie badania desk research 4, 

 przeprowadzenie panelu ekspertów, 

 opracowanie Raportu końcowego (produkt 5). 

V etap badania ma na celu przygotowanie Raportu końcowego, tj. Produktu 5. Prace głównie 

koncentrowały się na opracowaniu wstępnej wersji Raportu końcowego wraz z Tabelą rekomendacji 

oraz Propozycją działań informacyjno-promocyjnych dla WRPO 2014+. Następnie informacje 

przedstawiano i poddano analizie oraz ocenie przez Panel ekspertów, w wyniku którego opracowano 

ostateczną wersję Raportu końcowego. Przyjęcie Produktu 5, tj. Raportu końcowego jest 

potwierdzone protokołem odbioru, tożsamym z zakończeniem badania. 

 

Szczegółowa Koncepcja badania znajduje się w załączniku nr 1. 
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WYNIKI BADANIA 

Część I. Efekty wpływu działań informacyjno – promocyjnych IE WRPO w latach 2007 - 

2013 

Zadanie 1. Ocena poziomu wiedzy o FE oraz WRPO 2007-2013 oraz ocena skuteczności  

i efektywności realizacji Planu komunikacji, w odniesieniu do beneficjentów WRPO 

2007-20131  

1. Wiedza o Funduszach Europejskich i Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 

Samoocena wiedzy o FE i WRPO 

Poziom wiedzy respondentów na temat Funduszy Europejskich zbadano m.in. poprzez samoocenę 

jej poziomu2. W ocenie respondentów ich wiedza o Funduszach Europejskich jest na średnim 

poziomie („trójkowym” w skali szkolnej) - 3,02. Poziom samooceny wiedzy o Programach 

Operacyjnych finansowanych z Funduszy Europejskich jest niższy i sytuuje się poniżej „trójki” 

(2,91). Na tym tle lepiej wypada samoocena wiedzy o Wielkopolskim Regionalnym Programie 

Operacyjnym na lata 2007-2013, które wskaźnik osiągnął wartość 3,28. Informacje te zawarte 

zostały w Tabeli nr 1 znajdującej się w załączniku 7.  

Porównując różne grupy respondentów na podstawie wyników testów statystycznych dokonanych na 

podstawie wyników badania metodą CAWI można stwierdzić, że przedstawiciele administracji 

publicznej znacznie wyżej niż pozostali (a przede wszystkim znacznie wyżej niż przedsiębiorcy) 

oceniają swoją wiedzę o FE, PO, WRPO oraz o inicjatywach JESSICA i JEREMIE.  

W ujęciu podregionalnym należy wskazać, iż beneficjenci WRPO z podregionu leszczyńskiego 

znacznie wyżej oceniają swoją wiedzę o Programie niż badani z Poznania. Co więcej, wyżej niż 

poznańscy beneficjenci swoją wiedzę na temat Funduszy Europejskich oceniają także badani z 

podregionu pilskiego.  

Odnosząc wyniki badania samooceny wiedzy do liczby zatrudnionych zidentyfikowano iż, wiedza 

beneficjentów WRPO reprezentujących podmioty zatrudniające 250 osób i więcej jest wyżej 

oceniana, niż w przypadku mniejszych podmiotów3.  

Rozpoznawalność terminów Fundusze Europejskie, Fundusze Unijne, Wielkopolski Regionalny 

Program Operacyjny 

W badaniu sprawdzano także znajomość określeń „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze Unijne”. 

Terminy te zostały zrozumiane i rozpoznane przez ogromną większość (95,4%) respondentów. 

Szczegółowe dane zostały przedstawione w załączniku nr 6 na wykresie nr 1. Podobnie też nazwa 

„Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny” jest znana przeważającej większości – ponad 90% 

(91,6%). Jedynie nieliczni badani nie znają tej nazwy, 5,0% udzieliło odpowiedzi „nie wiem, nie 

pamiętam”, zaś 1,8% respondentów w ogóle nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie (załącznik nr 6, 

wykres nr 2). Testy statystyczne wskazują, że przedstawiciele administracji publicznej deklarują 

znajomość tego określenia znacznie częściej niż przedsiębiorcy.  

                                                           
1 W realizacji zadania wykorzystano następujące metody/techniki badawcze: analiza danych zastanych, 
CAWI/CATI beneficjentów WRPO 2007 – 2013, IDI wśród dziennikarzy zajmujących się problematyką FE, IDI 
wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW 
2 Oceny dokonywano na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało najniższy poziom wiedzy, zaś 5 – najwyższy. 
3 Wykonano test Kruskalla-Wallisa, istotność asymptotyczna=0,02, df=3, współczynnik Chi-kwadrat=15,279. 
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Znajomość Funduszy Europejskich i programów operacyjnych 

Uczestniczący w badaniu beneficjenci WRPO 2007 – 2013, poproszeni o wymienienie z nazwy 

znanych Funduszy Europejskich lub programów operacyjnych finansowanych z FE częściej od nazw 

funduszy wskazywali nazwy programów regionalnych, w tym WRPO (48,0% odpowiedzi). Wynik ten 

należy wyjaśnić typem grupy respondentów - najczęściej wskazywali na WRPO dlatego, że byli oni 

jego beneficjentami i właśnie ten Program znają najlepiej i z tego względu ich spontaniczna 

znajomość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego była najwyższa. Tabela 2 

przedstawiająca szczegółowe dane znajduje się w załączniku numer 7.  

W następnej kolejności beneficjenci WRPO wskazali Program Operacyjny Kapitał Ludzki (35,2%) oraz 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (30,8%). Stosunkowo wysoki odsetek odpowiedzi 

dotyczył Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (23,6%) oraz Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (20,4%). Najniższe wskazania uzyskały: Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 (0,8%), Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (0,4%) oraz Program 

Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (0,4%). Te ostatnie wskazania wynikają zapewne z faktu, iż 

Programy te dopiero są uruchamiane, niektóre z nich są jeszcze w fazie konsultacji społecznych, 

więc nie miały szansy pojawić się w powszechnej świadomości. Mimo to, przez niektórych już 

zostały zauważone.  

Identyfikując z kolei znajomość Funduszy Europejskich, beneficjenci WRPO wskazali na Europejski 

Fundusz Społeczny (43,0%), który jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, 

wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i 

społeczną. Mniejszy odsetek odpowiedzi dotyczył Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(26,2%). 

Przeprowadzone testy statystyczne będące korelacjami odpowiedzi respondentów z badania CAWI 

wskazują, że grupą beneficjentów, którzy posiadają najniższy poziom wiedzy o Programach 

Operacyjnych i Funduszach Europejskich są przedsiębiorcy. Nazwy programów operacyjnych i 

funduszy unijnych znacznie częściej niż przedstawiciele firm podają reprezentanci administracji 

publicznej, służb publicznych innych niż administracja, instytucje ochrony zdrowia, organizacje 

społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji oraz instytucje wspierające biznes, 

organizacje pozarządowe.. Należy dodać, że najczęściej nazwy konkretnych FE i PO podawali 

respondenci z administracji publicznej. Co więcej, istotnie wyższa znajomość nazw Funduszy 

Europejskich i programów operacyjnych cechuje także podmioty średnie i duże, tj. zatrudniające 50 

osób i więcej. 

Znajomość obszarów wsparcia 

Wyniki badań wskazują, że w opinii beneficjentów WRPO kojarzony jest przede wszystkim z 

udzielaniem wsparcia dla rozwoju przedsiębiorstw (87,0% wskazań) oraz ze współfinansowaniem 

inwestycji drogowych (69,6%). Trzeci, najczęściej wymieniany obszar to promocja regionalnej 

gospodarki (54,4%). Niecała połowa uczestników ankiety internetowej wymienia również wśród 

obszarów wspieranych w ramach WRPO: gospodarkę wodno-ściekową, ochronę przyrody oraz 

turystykę. Co czwarty badany zaznaczył ochronę przeciwpowodziową (24,4%) oraz infrastrukturę 

lotniczą (24,0%). Te obszary są najmniej kojarzone z WRPO. Wszystkie uzyskane wyniki 

zamieszczono w Tabeli 3 znajdującej się w załączniku nr 7.  

Znajomość instytucji zaangażowanych w dystrybucję środków unijnych 

Wśród instytucji, do których można składać wnioski o dotacje z Funduszy Europejskich, respondenci 

badania najczęściej wskazywali na Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (aż 94,6% 

odpowiedzi). W dalszej kolejności, z dużo niższym odsetkiem wskazań, respondenci wymieniali 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (37,2% wskazań), Wojewódzki Urząd Pracy w 

Poznaniu (34,0%) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (33,6%). 

Najrzadziej wskazywano na ośrodki pomocy społecznej (2,6%) oraz Wielkopolską Agencję Rozwoju 
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Regionalnego (1,6%). Odpowiedzi respondentów zamieszczono w Tabeli 4 znajdującej się w 

załączniku nr 7. 

Testy statystyczne dokonane na podstawie wyników badania CAWI wskazują, że najwięcej typów 

instytucji, do których można składać wnioski o dotacje z FE wymieniają beneficjenci WRPO będący 

przedstawicielami administracji publicznej oraz służb publicznych inne niż administracja, instytucje 

ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji.  

Znajomość źródeł informacji o FE i WRPO 

Beneficjenci zarówno na etapie aplikowania o środki, jak i realizacji projektów, w przypadku chęci 

pozyskania informacji najczęściej korzystali z ineternetu – stroany www.wrpo.wielkopolskie.pl 

(66,1% wskazań – etap aplikacji, 57,8% - etap realizacji projektu). Ponadto na etapie aplikacji 

beneficjenci korzystali z takich źródeł, jak: doradcza firma komercyjna (48,6%), szkolenia 

organizowane przez UMWW (32,7%), broszury informacyjne (22,9%), PIFE 21,7%). Na podstawie 

uzyskanych danych możemy powiedzieć, że 70,4% objętych badaniem beneficjentów WRPO 

zadeklarowało, że pozyskane informacje zachęciły ich do aplikowania o środki, natomiast zaledwie 

2,8% respondentów wskazało, że pozyskane informacje zniechęciły ich do aplikowania o środki, 

blisko 19% respondentów nie wyraziło swojej opinii. Świadczy to wysokiej skuteczności działań 

informacyjno-promocyjnych podejmowanych w stosunku do potencjalnych beneficjentów w latach 

2007-2013. 

Z kolei na etapie realizacji projektów główne źródła informacji stanowiiły: UMWW (54,4%), doradcze 

firmy komercyjne (39,0%), szkolenia orgaznizowane przez UMWW (22,0%). 

2. Ocena dostępności funduszy europejskich 

Jeżeli chodzi o dostępność Funduszy Europejskich, w większości badani uznają, że środki unijne są 

względnie dostępne. Brak zgody większości badanych dotyczy stwierdzenia „Fundusze Europejskie 

są dostępne tylko dla wybranych”. Tu odsetek badanych zdecydowanie odrzucających to zdanie 

wynosi 15,2%, a raczej odrzucających – 33,8%. Należy także zaznaczyć, że przedsiębiorcy znacznie 

częściej niż przedstawiciele administracji samorządowej uważają, iż Fundusze Europejskie są 

dostępne tylko dla wybranych. Innymi słowy przedstawiciele podmiotów uczestniczących w badaniu 

uznają, że środki unijne mają niekiedy charakter ograniczony tylko do pewnych grup podmiotów.  

Szczegółowe dane zostały przedstawione w załączniku nr 6 na wykresie nr 3. 

3. Ocena roli funduszy europejskich w opinii beneficjentów 

W ocenie beneficjentów WRPO, Fundusze Europejskie spełniają pozytywną rolę w rozwoju 

województwa: sprzyjają rozwojowi Wielkopolski, umożliwiają rozwój wielkopolskich 

przedsiębiorstw, a także wpływają na poprawę warunków infrastrukturalnych. Beneficjenci WRPO, 

uczestniczący w badaniu w najwyższym stopniu zgadzają się ze stwierdzeniem wskazującym, iż 

„Fundusze Europejskie” to szansa dla naszego województwa” (59,2% ogółu zdecydowanie zgadza się 

i 26,6% raczej się zgadza). W drugiej kolejności badani uznają, że „umiejętne korzystanie ze 

środków unijnych pozwoli na podniesienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw”.  

W wyniku uśrednienia odpowiedzi respondentów4, którzy musieli odnieść się do poszczególnych 

twierdzeń dotyczących Funduszy Europejskich dowiadujemy się, że najwyższe średnie oceny 

uzyskało stwierdzenie mówiące o tym, że „Fundusze Europejskie to szansa na rozwój dla naszego 

województwa” – 3,43. W dalszej kolejności oceny były następujące: 

 Umiejętne korzystanie ze środków unijnych pozwoli na podniesienie konkurencyjności 

wielkopolskich przedsiębiorstw: 3,38; 

 Dzięki funduszom unijnym, w moim mieście poprawiły się warunki infrastrukturalne: 3,37; 

 Fundusze Europejskie pozwalają rozwiązywać realne problemy Wielkopolski: 3,24; 

                                                           
4 Przyjmując skalę od 1 do 4, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie się nie zgadzam”, zaś 4 – „zdecydowanie się 
zgadzam. Uśrednione oceny zostały dokonane z wyłączeniem odpowiedzi „trudno powiedzieć”. 
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 Fundusze Europejskie są dostępne tylko dla wybranych: 2,39.  

Szczegółowe dane zostały przedstawione w załącznikach nr 6 na wykresie nr 4 i 5.  

4. Świadomość rezultatów wsparcia środkami z Funduszy Europejskich 

Wyniki badania obejmującego beneficjentów WRPO pozwalają stwierdzić, że zdecydowana 

większość badanych – aż 81,0% respondentów dostrzega już w najbliższym otoczeniu zmiany 

będące efektem realizacji inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich. Przeciwnego zdania 

jest zaledwie niecałe 2,0% badanych. Do najczęściej wymienianych zmian, które zauważyli 

respondenci zostały zaliczone: rozwój infrastruktury ogółem (44,2%), rozbudowa, modernizacja 

infrastruktury drogowej (35,1%), rozwój firm, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw (16,3%) 

oraz modernizacja i budowa nowych obiektów (10,9%). Szczegółowe wskazania respondentów 

znajdują się w Tabeli 5 znajdującej się załączniku 7. 

Niemalże wszyscy potwierdzają wpływ Funduszy Europejskich na progres społeczno-gospodarczy 

województwa wielkopolskiego, w tym aż 64,4% zdecydowanie zgadza się z tym stwierdzeniem, a 

29,4% raczej się zgadza, jedynie niecałe 2,0% badanych jest odmiennego zdania. Nieliczni badani – 

6,2%, którzy nie potwierdzają wpływu Funduszy Europejskich na rozwój Wielkopolski, swoją decyzję 

argumentują twierdzeniem o ograniczonym i utrudnionym dostępie do funduszy, wskazują także na 

marnowanie przyznanych środków. Odpowiedzi respondentów obrazuje Wykres 6 znajdujący się w 

załączniku 6. 

Z kolei, wśród najważniejszych przejawów oddziaływania Funduszy Europejskich na rozwój 

województwa wielkopolskiego respondenci zwracają uwagę przede wszystkim na rozbudowę i 

modernizację infrastruktury drogowej (44,6%), rozwój infrastruktury ogółem (44,2%) oraz na 

poprawę konkurencyjności firm i rozwój przedsiębiorczości (27,6%). Wszystkie wskazywane przez 

respondentów odpowiedzi znajdują się w Tabeli 6 w załączniku 7. 

Wskazać należy także iż, jak wynika z przeprowadzonych testów statystycznych, przedstawiciele 

podmiotów, które zatrudniają 250 osób i więcej, znacznie częściej niż pozostali wskazują na 

następujące obszary, z którymi kojarzony jest WRPO: 

 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

 Infrastruktura drogowa 

 Modernizacja kolei 

 Rozwój transportu miejskiego 

 Ochrona przyrody 

 Wsparcie infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku. 

Na podstawie testów statystycznych opartych na wynikach odpowiedzi na pytanie o znajomość 

obszarów lub działań wspieranych z WRPO, przedsiębiorcy znacznie częściej niż pozostali wskazują 

na te obszary WRPO, w ramach których udzielane jest wsparcie dla firm (tj. wsparcie 

przedsiębiorstw).  

5. Ocena skuteczności prowadzonych działań informacyjno – promocyjnych 

Wyniki badań na beneficjentach WRPO 2007-2013 wskazują na wysoką skuteczność prowadzonych 

działań informacyjno – promocyjnych. Poddani badaniu beneficjenci wskazali (72% pozytywnych 

wskazań), że uzyskane przez nich informacje wpłynęły pozytywnie na przebieg realizacji projektu. Z 

przeprowadzonej analizy danych wynika, że 15,8% respondentów wskazało, że pozyskane informacje 

umożliwiły im bezproblemową realizację projektu. Największa grupa spośród beneficjentów WRPO 

wskazała, że pozyskane informacje okazały się pomocne przy rozwiązywaniu pojawiających się 

problemów, zapobiegając ich eskalacji (56,2%), natomiast tylko 11,2% respondentów zadeklarowało, 

że pozyskane dane okazały się niewystarczające lub bezużyteczne. 

Przytoczone dane świadczą o wysokiej użyteczności działań, a także skuteczności przekazywanych 

informacji dotyczących zasad realizacji i rozliczania projektów. 



 
 

41 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

Szczegółowe informacje znajdują się na wykresie nr 7 w załączniku 6. 

Wnioski: 

 Beneficjenci WRPO są silnie przekonani o wpływie Funduszy Unijnych na rozwój regionu.  

 81,0% respondentów dostrzega zmiany będące efektem realizacji inwestycji finansowanych z 

Funduszy Europejskich najczęściej wskazując na rozwój infrastruktury ogółem (44,2%), czy 

rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej (35,1%).  

 Najbardziej rozpoznawaną instytucją (94,6% odpowiedzi), wśród tych, do których można 

składać wnioski o dotacje z Funduszy Europejskich jest Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego. Instytucja ta była najbardziej rozpoznawalna we wspomnianym kontekście już 

w czasie trwania WRPO 2007-2013, a pod koniec tego okresu jeszcze bardziej umocniła swoją 

pozycję w świadomości beneficjentów jako dysponent środków unijnych. 

 

Rekomendacje: 

 Ze względu na niepełny poziom wiedzy w obszarze konkretnych programów europejskich oraz 

znajomości instytucji przyznających dotację z FE, wśród przedsiębiorców i małych organizacji 

rekomendowane jest sprecyzowanie komunikatów przeznaczonych do tych grup i bardziej 

kompleksowe informowanie ich o działaniach podejmowanych w ramach WRPO. 

 Ze względu na fakt, iż wiedza o WRPO wśród jego beneficjentów ogranicza się często do 

znajomości obszarów wsparcia odpowiadających potrzebom i interesom respondentów, 

rekomendowane jest dołączanie bardziej ogólnych treści na temat Programu do komunikatów 

wysyłanych/ przygotowywanych bezpośrednio dla specyficznych grup docelowych. Nie 

rekomenduje się tworzenia ujednoliconych form (maili, komunikatów, artykułów prasowych) 

informujących o działaniach w ramach WRPO. Przygotowywane komunikaty i stosowane 

narzędzia powinny być, w miarę możliwości konstruowane pod kątem konkretnego adresata – 

grupy docelowej. Powinny zawierać informacje, które dotyczą tylko i wyłącznie wybranej 

grupy. 

 Biorąc pod uwagę fakt, iż szkolenia są skuteczną formą komunikacji z beneficjentami, należy 

zadbać o ich dobrą i przemyślaną organizację. Rekomendowane jest informowanie 

beneficjentów z odpowiednim wyprzedzeniem, a w przypadku dużego zainteresowania, 

wykorzystanie np. platform e-learningowych lub streamingu szkolenia w Internecie. 
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Zadanie 2. Ocena poziomu wiedzy o FE oraz WRPO 2017-2013 oraz skuteczności realizacji Planu 

komunikacji, w odniesieniu do organizacji pozarządowych5 

1. Wiedza o Funduszach Europejskich i Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 

Znajomość Funduszy Europejskich i programów operacyjnych 

Z pogłębionej analizy jakościowej, z przeprowadzonych wywiadów zogniskowanych z 

przedstawicielami organizacji pozarządowych wynika, że ich poziom wiedzy na temat programów 

operacyjnych jest bardzo zróżnicowany i zależny od doświadczenia podmiotów w aplikowaniu o 

środki i w realizacji projektów. W ramach spontanicznej znajomości PO najczęściej wymieniano PO 

KL, w dalszej kolejności WRPO, wskazano także POIiŚ oraz PROW. Istotne jest to, że respondenci 

zapytani o programy operacyjne finansowane ze środków UE wymieniali często również inne 

programy, w ramach których składali wnioski i/lub realizowali projekty lub zamierzają aplikować w 

przyszłości, np.: Program Kultura, Program Kreatywna Europa, FIO. 

Respondenci reprezentujący organizacje pozarządowe, które nie realizowały projektów 

finansowanych z FE, nie potrafili wymienić spontanicznie żadnego z funduszy europejskich. 

Pozostali badani wymienili zarówno EFS, jak i EFRR. Pojedynczym respondentom znany był również 

FS.  

Co istotne, respondenci mylili pojęcia funduszy europejskich (FE) i programów operacyjnych (PO). 

Pytani o programy wymieniali nazwy funduszy. WRPO był rozpoznawany jedynie wśród 

przedstawicieli tych instytucji, które aplikowały lub realizowały projekty w ramach tego Programu. 

Poziom spontanicznej znajomości FE oraz PO koreluje z niskim poziomem wiedzy dotyczący FE oraz 

WRPO.  

Znajomość obszarów wsparcia 

Badanych poproszono o wskazanie konkretnych projektów dofinansowanych z FE. Wyniki badania 

pokazują, że znaczna część respondentów zna takie projekty ze swojego otoczenia. Uczestnicy FGI 

wymieniali zazwyczaj nie więcej niż dwa projekty. Kojarzone projekty dotyczą przede wszystkim 

zmian w zakresie infrastruktury, inwestycji drogowych i budowlanych, rewitalizacji ośrodków 

miejskich, wreszcie działań w obszarach kultury i edukacji.  

Wszystkie ścieżki w arboretum, promenada nad jeziorem w Kórniku, stoją tam tablice informujące 

o tym (…). Rewitalizacja rynku w Kórniku w tej chwili się odbywa, to jest z programu Jessica/ FGI 

przedstawiciel fundacji 

Kanalizacja całego obszaru Puszczy Zielonka, z funduszu spójności, bardzo duży projekt, 5 gmin 

razem wziętych/ FGI przedstawiciel stowarzyszenia 

Remont autostrady w kierunku Leszna, wszystkie wiadukty na autostradowej obwodnicy Poznania, 

oznaczone są tylko flagami, bo nie ma potrzeby stawiania tam dużej tablicy./ FGI przedstawiciel 

stowarzyszenia 

Przedłużenie Pestki, bezpłatne Wi-Fi na terenie mniejszych miejscowości/ FGI przedstawiciel 

stowarzyszenia 

Budzik kulturalny realizowany przez Urząd Marszałkowski/ FGI przedstawiciel stowarzyszenia 

Respondenci jednogłośnie stwierdzili, że PO, w tym WRPO przyczyniają się do rozwoju regionu, przy 

czym w opinii respondentów rozwój ten jest najbardziej widoczny w obszarze infrastruktury 

(poprawa jakości dróg, budowa ścieżek rowerowych, budowa kanalizacji, itd.). 

Co jednak warte uwagi, w opinii części badanych, WRPO nie jest Programem dedykowanym do 

organizacji pozarządowych, ponieważ obejmuje raczej duże projekty inwestycyjne, wymagające 

wysokich nakładów finansowych i zaangażowania znacznych zasobów ludzkich. Przeciwnego zdania 

byli przedstawiciele jednostek, które realizowały projekty w ramach WRPO, ale przyznają, że 

                                                           
5 W realizacji zadania wykorzystano następujące metody/techniki badawcze: analiza danych zastanych, FGI 
wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych, IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW 
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realizacja tego typu projektów wymaga posiadania znaczących zasobów finansowych i 

zaangażowania. 

Znajomość instytucji zaangażowanych w dystrybucję środków unijnych 

Znaczna grupa przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy nie brali udziału w procesie 

aplikowania i realizacji projektów, nie potrafiła wskazać instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie 

PO w regionie. Co interesujące - badani, którzy wykazali się znajomością takich podmiotów częściej 

wymieniali poznański WUP, niż UMWW.  

2. Ocena dostępności informacji o WRPO 

Niewątpliwie, czynnikiem wpływającym na skuteczność działań komunikacyjnych IZ WRPO wobec 

organizacji pozarządowych jest dobór stosowanych narzędzi komunikacji skierowanych do tej grupy. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, dla organizacji pozarządowych podstawowymi i 

preferowanymi źródłami informacji na temat WRPO są: Internet, szkolenia, a także bezpośredni 

kontakt z pracownikiem Urzędu odpowiedzialnego za wdrażanie programu. 

Pierwszy krok to jest Internet, ale żeby wyjaśnić wątpliwości trzeba się z kimś spotkać i pogadać./ FGI 

przedstawicie stowarzyszenia 

Szkolenia bezpłatne odpowiadające na pytanie gdzie i na jakich zasadach fundacja albo 

stowarzyszenia mogą ubiegać się o środki. Również konsultacje bezpośrednie gdzie mniejsze 

stowarzyszenia mogą przyjść pozyskać poradę prawną./ FGI przedstawicie stowarzyszenia 

Na stronach ogłoszenia aktualizowane./ FGI przedstawicie fundacji 

Przedstawiciele podmiotów realizujących projekty w ramach WRPO zadeklarowali, że najczęściej 

korzystali ze strony www.wrpo.wielkopolskie.pl, którą również ocenili pozytywnie. Szczególnie 

docenili dużą przejrzystość formy przekazu informacji i jej intuicyjność. Twierdzono jednak 

niekiedy, że strona jest skierowana do osób posiadających doświadczenie w pozyskiwaniu środków.  

W opinii respondentów w kolejnej perspektywie finansowej w działaniach kierowanych do 

organizacji pozarządowych należy wykorzystać pocztę elektroniczną jako sposób przekazu 

informacji na temat konkursów, a także zasad realizacji projektu, czy informacji o dostępnych 

szkoleniach. Rekomendowaną formą takiej komunikacji jest newsletter. 

Newsletter jest dobrą formą, nie trzeba zaglądać na stronę/ FGI przedstawiciel stowarzyszenia 

Nie każdy codziennie wchodzi na stronę www. Czasami można przegapić termin konkursu. Jeżeli 

Urząd wysłałby informację do wszystkich organizacji pozarządowych wówczas każdy byłby 

poinformowany./ FGI przedstawiciel stowarzyszenia 

Jednym z kanałów komunikacji i informacji analizowanych w ramach badania były też szkolenia i 

spotkania informacyjne. Szkolenia są jednym z trzech narzędzi przekazu informacji uznawanych za 

najskuteczniejsze przez przedstawicieli IZ WRPO. Aby jednak poziom zadowolenia z ich jakości był 

coraz większy, zdaniem reprezentantów organizacji pozarządowych będących bezpośrednimi 

uczestnikami tych inicjatyw, należy wziąć pod uwagę sugerowaną przez nich konieczność 

zróżnicowania prowadzonych szkoleń ze względu na stan wiedzy przedstawicieli aplikujących 

podmiotów, a także wprowadzenie formy warsztatowej pozwalającej na poruszanie bardziej 

szczegółowych zagadnień, umożliwiającej zadawanie szczegółowych pytań w trakcie spotkania i 

praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. 

Ja brałam udział w szkoleniu w momencie, kiedy już zostałam beneficjentem. Szkolenia pomogły mi 

zdobyć wiedzę nt. rozliczeń, które są bardzo skomplikowane. Uważam, że takich szkoleń powinno 

być więcej i powinny być one bardziej intensywne./ FGI przedstawiciel fundacji 

Bardzo liczyłam na te szkolenia, ale właściwie na teorii się skończyło, nie było praktyki, zabrakło 

tego, wyszłam rozczarowana. Lepiej żeby to była forma warsztatów/ FGI przedstawiciel 

stowarzyszenia 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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Niektórzy spośród respondentów jako jedno z preferowanych źródeł informacji wskazali kontakt 

bezpośredni lub telefoniczny z pracownikiem UMWW oraz z przedstawicielami Punktów 

Informacyjnych Funduszy Europejskich. W opinii niektórych respondentów mających doświadczenia 

w kontaktowaniu się z pracownikami PI, informacje przekazywane za pomocą tego narzędzia 

zazwyczaj były na ogólnym poziomie. Ponadto, według badanych brakuje wytycznych, co do 

praktycznego zastosowania informacji podczas pisania konkretnego wniosku, czy realizacji 

konkretnego projektu. 

Myślę, że PI mają rację bytu, bo nie każdy jest biegły w posługiwaniu się komputerem 

i przeglądarkami internetowymi, niektórzy wolą porozmawiać/ FGI przedstawiciel fundacji 

W natłoku informacji w Internecie osoba z punktu informacyjnego może łatwiej poprowadzić osobę 

zainteresowaną./ FGI przedstawiciel stowarzyszenia 

3. Świadomość rezultatów wsparcia środkami z Funduszy Europejskich 

Skojarzenia z FE w przypadku przedstawicieli tej grupy są nacechowane zarówno pozytywnie, jak i 

negatywnie. Z jednej strony FE kojarzone są z szansą na rozwój regionu, wyrównaniem szans. Z 

drugiej jednak strony, łączy się je z nadmierną biurokracją, czy dużymi wymaganiami, jakie trzeba 

spełnić w procesie aplikacji i realizacji projektów. 

4. Ocena skuteczności prowadzonych działań informacyjno – promocyjnych 

W ramach analizy skuteczności działań informacyjno – promocyjnych prowadzonych przez IZ WRPO 

w stosunku do organizacji pozarządowych, na podstawie opinii uczestników FGI dokonano 

Identyfikacji braków informacyjnych dot. WRPO 2007-2013. Pozwoliło to też na określenie 

zapotrzebowania na działania informacyjno-promocyjne WRPO w kolejnej perspektywie. Wyniki 

badań prowadzonych pod tym kątem wskazują, że respondentom brakowało specjalistycznego 

wsparcia, ukierunkowanego na rozwiązywanie i konsultacje w zakresie bardzo wąskich i 

zindywidualizowanych problemów. Respondenci przyznawali, że istnieją liczne drogi kontaktu z 

konsultantami (np. w Punktach Informacyjnych FE), ale brakuje im bardzo konkretnych odpowiedzi 

na pytania pojawiające się podczas wypełniania wniosków. Przytoczono też pomysły respondentów 

na poprawę oferty informacyjnej WRPO. Były to propozycje wprowadzenia indywidualnego 

poradnictwa w formie bezpośredniej lub telefonicznej, a także organizowania „paneli ekspertów”, 

w trakcie których specjaliści z danych dziedzin odpowiadaliby np. na wcześniej przesłane lub na 

bieżąco zadawane pytania6. 

Należy też podkreślić, że znacząca część respondentów reprezentujących NGO biorących udział w 

FGI zadeklarowała, że nie posiada doświadczenia w aplikowaniu o środki z FE. Podczas spotkania ta 

grupa respondentów o swoich preferencjach wypowiadała się ogólnie, nie oceniając poszczególnych 

narzędzi, z którymi nie miała dotychczas styczności. Ci z badanych, którzy deklarowali znajomość 

WRPO i narzędzi komunikowania byli zdania, że treść przekazywanych informacji związanych z 

procesem aplikowania o środki unijne i organizowanymi konkursami powinna być formułowana w 

bardziej przystępnym języku. Ta potrzeba dotyczy w szczególności pierwszego kontaktu odbiorcy z 

komunikatem przekazywanym przez PIFE. 

Z prowadzonych badań również wynika, że negatywnym aspektem, mogącym wpływać na niską 

absorbcję środków UE przez organizacje pozarządowe jest posiadanie przez znaczną część takich 

podmiotów niewielkiego potencjału organizacyjnego i finansowego. Przedstawiciele organizacji 

pozarządowych twierdzili, że częściej sięgają po inne źródła finansowania nie wymagające 

zaangażowania dodatkowej kadry pracowniczej i wysokich nakładów finansowych (np. z Funduszy 

Norweskich). 

Według przedstawicieli NGO mogą wystąpić trudności w dotarciu z przekazem do potencjalnych 

beneficjentów WRPO 2014+ poprzez regionalne media tradycyjne, w tym radio, telewizję, prasę 

                                                           
6 Raport z badań „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez 
Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013”, PBS, Sopot 
2008, s 50.  
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oraz wszelkiego rodzaju wkładki do gazet. Większość osób zadeklarowała, że w pierwszej kolejności 

poszukuje informacji za pośrednictwem Internetu.  

Objęci badaniem przedstawiciele organizacji pozarządowych zostali również poproszeni o ocenę 

wybranych artykułów prasowych o charakterze informacyjnym i promocyjnym zawierających treści 

dotyczące WRPO na lata 2007-2013. Respondentom rozdano wycinki prasowe z informacjami 

dotyczącymi WRPO (zarówno artykuły promocyjne jak i informacyjne (odredakcyjne) o 

zróżnicowanej tematyce i formie przekazu informacji) oraz karty ocen na skali od 1 do 5 

uwzględniające takie aspekty jak: czytelność informacji, atrakcyjność dla potencjalnych 

beneficjentów/beneficjentów Programu. Następnie, poproszono ich aby zapoznali się z każdym z 

prezentowanych tekstów, a następnie wystawili oceny od 1 do 5. Zadanie to służyło wskazaniu, 

który z przedstawionych artykułów uczestnicy wywiadu zogniskowanego uznali za najbardziej, a 

który z kolei wydał im się najmniej atrakcyjny i dlaczego. Jak wynika z uzyskanych ocen, 

respondenci najlepiej oceniają artykuły prezentujące interesujące ich zagadnienia, czyli związane z 

charakterem działalności, w obrębie której funkcjonuje dana organizacja, a także posiadające 

ciekawą, atrakcyjną wizualizację dostosowaną do treści artykułu, podobnie jeśli chodzi o jego tytuł, 

który powinien przyciągać uwagę czytelnika.  

Przyjęto także, iż czynnikiem identyfikującym skuteczność prowadzonych działań informacyjno – 

promocyjnych jest znajomość kampanii informacyjno-promocyjnych IZ WRPO prowadzonych w 

latach 2007-2013. Badanie wykazało, iż ich rozpoznawalność wśród przedstawicieli organizacji 

pozarządowych jest niewielka. Po emisji w ramach znajomości wspomaganej, spoty były na ogół 

raczej pozytywnie oceniane przez respondentów. Najwyższe oceny wśród przedstawicieli organizacji 

pozarządowych zdobył spot „Turystyka”. W opinii niektórych respondentów tego typu działania 

służą przede wszystkim kreowaniu pozytywnego wizerunku FE, natomiast w mniejszym stopniu 

przekazywaniu konkretnej wiedzy na temat FE i WRPO. Także zaprezentowane działania w ramach 

kampanii „Wielkopolska OK” na lata 2007-2013 nie były znane respondentom. Kampania została 

jednak bardzo pozytywnie oceniona po jej emisji w trakcie badania. Najlepsze oceny zdobyły takie 

elementy jak: parki kreacji i rajdy, czy meble miejskie WRPO (najwyższa ocena jeśli chodzi o 

atrakcyjność i innowacyjność takiej formy promocji). Najniższe oceny i najmniej przychylnych opinii 

zebrały takie nośniki informacji jak citylighty, plakaty. 

Wnioski 

 W opinii części badanych, WRPO 2007-2013 nie jest Programem dedykowanym do organizacji 

pozarządowych. Negatywnym aspektem, wpływającym na niską absorbcję środków UE przez 

organizacje pozarządowe jest posiadanie przez znaczną część takich podmiotów niewielkiego 

potencjału organizacyjnego i finansowego.  

 Poziom wiedzy organizacji pozarządowych na temat programów operacyjnych jest bardzo 

zróżnicowany i zależny od doświadczenia podmiotów w aplikowaniu o środki i realizacji 

projektów.  

 Reprezentanci NGO, którzy nie brali udziału w procesie aplikowania i realizacji projektów, 

nie potrafili wskazać instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie PO w regionie. Co 

interesujące, badani, którzy wykazali się znajomością takich podmiotów częściej wymieniali 

poznański WUP, niż UMWW.  

 Respondenci jednogłośnie stwierdzili, że PO, w tym WRPO przyczyniają się do rozwoju 

regionu, przy czym w opinii respondentów rozwój ten jest najbardziej widoczny w obszarze 

infrastruktury (poprawa jakości dróg, budowa ścieżek rowerowych, budowa kanalizacji, itd. 

 Respondentom brakowało konkretnych odpowiedzi na pytania pojawiające się podczas 

wypełniania wniosków, a co z tym związane specjalistycznego wsparcia, ukierunkowanego na 

rozwiązywanie i konsultacje w zakresie bardzo wąskich i zindywidualizowanych problemów. 

Zaproponowano więc wprowadzenie indywidualnego poradnictwa w formie bezpośredniej lub 

telefonicznej, a także organizowania „paneli ekspertów”. Zwrócono też uwagę, że treść 
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przekazywanych informacji związanych z procesem aplikowania o środki unijne i 

organizowanymi konkursami powinna być formułowana w bardziej przystępnym języku. 

 

Rekomendacje: 

 Z przeprowadzonej analizy potrzeb informacyjnych organizacji pozarządowych wynika, że w 

tej grupie docelowej należy promować WRPO jako program dedykowany również do NGO’s, 

np. poprzez prezentację konkretnych typów projektów.  

 Informacje dotyczące konkursów powinny być sformułowane przystępnym językiem, 

umożliwiającym zrozumienie przez organizację pozarządową nie posiadającą doświadczenia 

w aplikowania o środki UE. 

 Rekomendowane jest wykorzystanie Internetu jako podstawowego źródła komunikowania się 

z tą grupą docelową (np. poprzez mailing, informacje zamieszczone na stronach 

dedykowanych NGO’s). 

 W procesie przekazu informacji adresowanym do tej grupy docelowej wskazane jest również 

wykorzystanie takich kanałów jak PIFE oraz szkolenia ogólne dotyczące procesu aplikowania 

(preferowane w formie warsztatów). 

 Rekomendowane jest promowanie partnerstw pomiędzy organizacjami pozarządowymi i JST 

w celu realizacji projektów odpowiadających na zapotrzebowanie społeczności lokalnych oraz 

promowanie tej idei. 

 

Zadanie 3. Ocena poziomu wiedzy o FE oraz WRPO 2017-2013 oraz ocena skuteczności 

realizacji Planu komunikacji, w odniesieniu do instytucji otoczenia biznesu7 

1. Wiedza o Funduszach Europejskich i Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 

Znajomość funduszy europejskich i programów operacyjnych  

Dane zebrane w ramach desk research pogłębiono w badaniach jakościowych. Na ich podstawie 

można wnioskować, że instytucje otoczenia biznesu mają wysoki poziom wiedzy na temat FE i PO 

szczególnie w obszarach mogących być przedmiotem zainteresowania małych i średnich 

przedsiębiorców. W tym kontekście, najczęściej wymienianymi PO były: PO IG, PO KL, WRPO, w 

dalszej kolejności PROW, POIiŚ.  

Niektórzy respondenci mieli też problem z rozróżnieniem programów wdrażanych na poziomie 

centralnym i regionalnym. Za program wdrażany na poziomie regionu został uznany przez część 

respondentów POIG. Spośród funduszy znane są zarówno EFS, jak również EFRR, przy czym w 

świadomości respondentów w większym stopniu zakorzeniony jest EFS (częściej wspominany 

spontanicznie podczas dyskusji).  

WRPO znają przede wszystkim przedstawiciele tych instytucji, które aplikowały o środki lub 

przygotowały wnioski dla przedsiębiorców w ramach tego PO. Uczestniczącym w spotkaniu 

respondentom znane było również zestawianie logotypów obowiązujące beneficjentów WRPO. 

W opinii części badanych, WRPO nie jest Programem bezpośrednio dedykowanym do IOB, raczej 

pośrednio przez wsparcie, jakie oferuje aplikującym przedsiębiorcom. To programy takie jak PO IG  

i PO KL były w większym stopniu związane z przedmiotem działalności tych instytucji. 

My go realizujemy [WRPO], ale on jest, czy on jest skierowany do nas? On nie jest po to, żebyśmy 

my się rozwijali, tak, tylko po to, żeby rozwijała się przedsiębiorczość, w naszym przypadku, a my 

jesteśmy tylko operatorem tego Programu./ FGI przedstawiciel IOB 

                                                           
7 W realizacji zadania wykorzystano następujące metody/techniki badawcze: analiza danych zastanych, FGI 

wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych, IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW FGI 
wśród przedstawicieli IOB, IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW 
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Przedstawiciele IOB wykazują się również znajomością konkretnych projektów ze swojego 

otoczenia, przy czym respondenci mówili głównie o znajomości projektów realizowanych w ramach 

Działania 1.1 i 1.2 WRPO, a także wspomnieli o inicjatywach Jeremie i Jessica. 

Program przedsiębiorców, którzy korzystali na przykład z naszych usług/ FGI przedstawiciel IOB 

To znamy te projekty przedsiębiorstw poszczególnych. 

Mi się bardzo podobał projekt Concordii, odnowienie tej drukarni od środka.  

Po pierwsze z bardzo dużą inicjatywą, która jest realizowana w ramach WRPO jest inicjatywa 

Jeremie i Jessica 

Znajomość obszarów wsparcia  

Respondenci zapytani o obszary wsparcia w pierwszej kolejności jako takie uznali instrumenty 

finansowe. I tak, spontanicznie została wymieniona np. inicjatywa JEREMIE. Jeśli chodzi o 

przedsiębiorców, według opinii respondentów, Program ukierunkowany jest głównie na nowe 

technologie i innowacje oraz ponownie na możliwość korzystania z instrumentów finansowych, 

takich jak poręczenia i pożyczki. W drugiej kolejności wymieniane były inwestycje drogowe, 

znacznie rzadziej inwestycje z zakresu edukacji, kultury, czy zdrowia.  

Znajomość instytucji zaangażowanych w dystrybucję środków unijnych 

Przedstawicielom IOB znane są instytucje odpowiedzialne za wdrażanie FE w regionie. Jeśli chodzi 

o WRPO najczęściej wymieniany był UMWW, przy czym pojedyncze osoby wskazały również 

WFOŚiGW. Przedstawiciele IOB w trakcie spotkania często powoływali się na współpracę z PARP - 

znacznie częściej niż na współpracę z UMWW. 

2. Ocena dostępności informacji o WRPO 

Na podstawie badań można stwierdzić, że IOB są grupą docelową zorientowaną na czynne 

poszukiwanie informacji na temat FE, szczególnie zaś te instytucje które prowadzą działalność 

doradczo-szkoleniową kierowaną do przedsiębiorców. Dlatego, przedstawiciele IOB posiadają 

znaczną wiedzę o Programach skierowanych do tych przedsiębiorców, których wspierają w procesie 

aplikowania o środki. Śledzą też wszelkie działania komunikacyjno – informacyjne generowane w 

WRPO.  

Odnośnie dostępności informacji dotyczących nowej perspektywy, według przedstawicieli IOB na 

stronie internetowej powinno zostać udostępnione streszczenie (ogólny zarys nowego WRPO). 

Obecnie jest dostępna jedynie wersja Programu ulegająca zmianom.  

Projekt, projekt WRPO, który na razie ciężko przeczytać, gdyż jest to obszerny dokument, to jest 

na razie tylko takie przeglądanie./ FGI przedstawiciel IOB 

Poza tym dostał 400 uwag, więc nie wiadomo, czy jest aktualny czy bardziej może wprowadzić  

w błąd. / FGI przedstawiciel IOB 

Należy podkreślić, że w przypadku IOB ważne jest zaangażowanie tych jednostek w proces 

komunikowania. Respondenci zgodzili się z tym, że należy nawiązywać współpracę z IOB jeśli chodzi 

o przekaz informacji na temat WRPO, obszarów wsparcia dedykowanych do przedsiębiorców i 

organizowanych konkursów. 

3. Świadomość rezultatów wsparcia środkami z Funduszy Europejskich 

Jeśli chodzi o pierwsze skojarzenia z FE, w przypadku przedstawicieli IOB koncentrują się one 

zarówno na pozytywnych aspektach takich jak: szansa na rozwój, jak i na negatywnych, do których 

należą: długość procedury konkursowej i biurokracja. Należy jednak podkreślić, że w wypowiedziach 

respondentów dominowały pozytywne skojarzenia. W opinii przedstawicieli IOB WRPO jest 

Programem: 

kształtowanym przez samorząd województwa, konsultowanym ze społeczeństwem, zgodnym ze 

strategią rozwoju województwa, zróżnicowanym jeśli chodzi o odbiorców, adresowanym do 

przedsiębiorców [na podstawie wypowiedzi uczestników FGI_IOB].  
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Objęci badaniem przedstawiciele IOB pozytywnie oceniają FE, a dzięki pełnionej funkcji (liderów 

opinii) są jednocześnie kreatorami takiego właśnie wizerunku Funduszy w otoczeniu. Sami określają 

siebie jako instytucje, których nie trzeba do nich przekonywać. W opinii przedstawicieli IOB, 

zarówno Fundusze Europejskie jak i WRPO wywarły bardzo duże zmiany w otoczeniu (rozumiane 

przede wszystkim jako poprawa jakości życia mieszkańców) i wzmocniły potencjał polskich 

przedsiębiorstw. Bardzo pozytywnie została również oceniona inicjatywa JEREMIE. 

4. Ocena skuteczności prowadzonych działań informacyjno – promocyjnych 

W ramach badań FGI dokonano także analizy skuteczności działań prowadzonych przez IZ WRPO w 

stosunku do IOB, a pośrednio w stosunku do przedsiębiorców. Na podstawie opinii uczestników 

badań dokonano oceny poszczególnych kanałów informacji, jako głównych – zdaniem Wykonawcy – 

determinant skuteczności. Jako podstawowe źródła informacji na temat WRPO uczestnicy wywiadu 

wskazywali: Internet, Newsletter, szkolenia i konferencje organizowane dla pracowników IOB. Mniej 

istotnym źródłem informacji okazały się media tradycyjne.  

W opinii respondentów obecnie funkcjonująca strona jest przejrzysta, warto natomiast byłoby  

w przyszłości w większym stopniu zadbać o aktualność informacji i łatwą dostępność do 

komunikatów o zmieniających się wytycznych. Zdaniem części badanych należy wyraźnie rozdzielić 

informacje historyczne od aktualnych. Są to rekomendacje do rozpatrzenia przy planowaniu zmian 

na stronie www w ramach nowej perspektywy 2014+.  

Wygląda archaicznie ale pod względem przejrzystości nie ma problemu. Nie wiem czy zwykły 

człowiek znajdzie informacje, co do kwalifikowalności, które zmieniają się co miesiąc, tym 

bardziej, że jest po 20 nieaktualnych wersji. Strona zawiera nieaktualne informacje, historyczne, 

warto byłoby to rozdzielić./ FGI przedstawiciel IOB 

Pojawiają się informacje, a dopiero na dole jest data aktualizacji, np. rok 2011. Ktoś przeczyta 

cały artykuł, a dopiero na koniec dowie się, że jest sprzed 3 lat./ FGI przedstawiciel IOB 

W opinii respondentów bardzo ważnym źródłem informacji jest Newsletter, który pozwala 

pozyskiwać aktualne informacje na temat organizowanych konkursów. W przypadku ich otrzymania, 

nie ma konieczności codziennego odwiedzania strony www. Według niektórych przedstawicieli IOB, 

Newslettery są jednak zbyt mocno przeładowane informacjami.  

Wnioski: 

 Instytucje otoczenia biznesu dysponują dużą wiedzą na temat FE i PO szczególnie w 

obszarach mogących być przedmiotem zainteresowania małych i średnich przedsiębiorców. W 

tym kontekście, najczęściej wymienianymi PO były: PO IG, PO KL, WRPO, w dalszej kolejności 

PROW, POIiŚ. Programy te znają przede wszystkim przedstawiciele tych instytucji, które 

aplikowały o środki lub przygotowały wnioski dla przedsiębiorców w ramach tego PO. 

 Przedstawicielom IOB znane są instytucje odpowiedzialne za wdrażanie FE w regionie. Jeśli 

chodzi o WRPO najczęściej wymieniany był UMWW, przy czym pojedyncze osoby wskazały 

również WFOŚiGW. Przedstawiciele IOB pozytywnie oceniają FE, a dzięki pełnionej funkcji 

(liderów opinii) są jednocześnie kreatorami przychylnego wizerunku Funduszy w otoczeniu.  

 W opinii przedstawicieli IOB, Fundusze Europejskie i WRPO wywarły bardzo duże zmiany w 

otoczeniu (rozumiane przede wszystkim jako poprawa jakości życia mieszkańców) i 

wzmocniły potencjał polskich przedsiębiorstw.  

 Jako podstawowe źródła informacji na temat WRPO uczestnicy wywiadu wskazywali: 

Internet, Newsletter, szkolenia i konferencje organizowane dla pracowników IOB. Mniej 

istotnym źródłem informacji okazały się media tradycyjne. W przyszłości warto byłoby w 

większym stopniu zadbać o aktualność informacji i łatwą dostępność do komunikatów o 

zmieniających się wytycznych w najpopularniejszych kanałach informacji. 

 Mankamentem wskazywanym w ocenie strony internetowej był brak udostępnionego 

Generatora Wniosków Aplikacyjnych na stronie www w wersji elektronicznej. 

 Przedstawiciele IOB, jako uczestnicy szkoleń i spotkań informacyjnych, wskazali na 
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konieczność ich zróżnicowania ze względu na różny stan wiedzy jednostek aplikujących o 

środki unijne.  

 

Rekomendacje: 

 W kolejnej perspektywie finansowej rekomendowane jest prowadzenie nowych sposobów 

komunikowania i promowania Programu za pomocą Internetu poprzez: internetowe serwisy 

społecznościowe - blogi i mikroblogi, a także advertainment, advergaming, Ad Words w 

Google, banery itp. 

 Rekomendowane jest stosowanie prostego języka w przekazach/komunikatach adresowanych 

do przedsiębiorców, z którymi bezpośrednio współpracują IOB (przekaz powinien być 

komunikatem przygotowanym dla odbiorcy nie znającego nomenklatury unijnej) oraz 

wprowadzenie bezpośredniego systemu komunikacji (np. sms, e-mail). 

 Rekomendowane jest komunikowanie się z IOB za pośrednictwem takich źródeł jak: strona 

WWW, szkolenia (w tym specjalistyczne) i konferencje, Newsletter, prasa branżowa. 
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Zadanie 4. Ocena poziomu wiedzy o FE oraz WRPO 2017-2013 oraz ocena skuteczności 

realizacji Planu komunikacji, w odniesieniu do przedstawicieli samorządów 

studenckich uczelni wyższych lub ich jednostek8 

Plan Komunikacji WRPO na lata 2007-2013 przewiduje dla środowisk uczelni wyższych, w tym także 

studentów zastosowanie głównie wspólnych dla wszystkich grup docelowych, sposobów dotarcia z 

informacją. Przewidziano jednak także działanie adresowane bezpośrednio do studentów: 

zorganizowanie konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Funduszy Europejskich.  

1. Wiedza o Funduszach Europejskich i Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 

Znajomość Funduszy Europejskich i programów operacyjnych 

Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań FGI z przedstawicielami samorządów studenckich, 

wiedza studentów o Funduszach Europejskich jak i Programach Operacyjnych (w tym o 

Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 2007-2013) jest niska. Badani nie odróżniają 

Europejskiego Funduszu Społecznego od Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie 

rozróżniają też poszczególnych Programów Operacyjnych. Potrafią wymienić niektóre nazwy 

programów np. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – respondenci kojarzą, że dofinansowanie jest 

skierowane na obszary wiejskie, ale na jakiego typu działania już nie.  

Znajomość obszarów wsparcia 

Badani przedstawiciele samorządów studenckich charakteryzowali się także niską znajomością 

obszarów wsparcia w ramach FE czy WRPO. Ponadto błędnie wskazywali na projekty dotyczące 

modernizacji infrastruktury, jako te które miały być realizowane w ramach PO KL. Warto jednak 

zaznaczyć, że respondenci potrafili poprawnie wskazać, że w ramach środków unijnych można było 

pozyskać dofinansowanie np. na modernizację i budowę dróg, modernizację kolei, wsparcie uczelni 

czy jednostek naukowych w postaci doposażenia czy modernizacji budynków, jednak nie wiedzieli z 

jakich konkretnie programów operacyjnych można było pozyskać dane środki. 

Znajomość instytucji zaangażowanych w dystrybucję środków unijnych 

Badani przedstawiciele samorządów studenckich nie posiadali obszernej wiedzy odnośnie instytucji 

zaangażowanych w dystrybucję środków unijnych, wśród najczęściej podawanych wskazań w 

przedmiotowym zakresie pojawiały się takie instytucje, jak Powiatowe Urzędy Pracy, urzędy miasta 

czy Urząd Wojewódzki.  

2. Ocena dostępności informacji o WRPO 

Badanym przedstawicielom samorządów studenckich trudno było dokonać oceny dostępności 

informacji o FE czy WRPO, ponieważ zdecydowana większość z nich tak naprawdę nie była 

zainteresowana pozyskiwaniem tego typu informacji. Nie mniej jednak respondenci wskazywali na 

styczność z przedmiotowymi informacjami, głównie za pośrednictwem mediów – telewizja, prasa. 

Należy również zaznaczyć, że jako preferowane główne źródło informacji o FE i WRPO badani 

wybraliby Internet, nie wskazując przy tym żadnego konkretnego portalu. Szukając informacji 

posłużyliby się wyszukiwarką poprzez wpisanie danej frazy.  

3. Świadomość rezultatów wsparcia środkami z Funduszy Europejskich 

Badani są przekonani o tym, że dotacje mają na celu pobudzenie i przyspieszenie rozwoju 

gospodarczego regionu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że badani studenci pytani o rozumienie 

wyrażenia Fundusze Europejskie wskazywali na pozytywne konotacje, takie jak rozwój, szansa, 

inwestycje. 

                                                           
8 W realizacji zadania wykorzystano następujące metody/techniki badawcze: analiza danych zastanych, FGI 
wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych, IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW FGI 
wśród przedstawicieli IOB, IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW, FGI wśród przedstawicieli 
samorządów studenckich, IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW 
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Pomimo braku szczegółowej wiedzy o Funduszach Europejskich i Programach Operacyjnych wszyscy 

badani przedstawiciele samorządów studenckich zauważają wpływ dotacji unijnych na rozwój 

regionu. Studenci, choć jak sami przyznają nie wiedzą, z jakich programów były i są realizowane 

dane inwestycje, to mają świadomość, że fundusze w bezpośredni sposób przyczyniają się do 

rozwoju województwa oraz podniesienia jakości życia mieszkańców regionu. Badani spontanicznie 

potrafili wskazać kilka takich inwestycji: 

Na uczelniach wszelkie sprzęty i również pieniądze na projekty badawcze … pomijając fakt różnych 

dofinansowań na uczelni, gdzie przy komputerach można znaleźć naklejki, to też wśród znajomych, 

którzy korzystali z dofinansowań otwierając własną działalność gospodarczą./FGI przedstawiciel 

samorządu studenckiego  

Na mojej uczelni (przyp. aut. Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu) na pewno 

aula na Świętym Marcinie jest zbudowana za pieniądze unijne./FGI przedstawiciel samorządu 

studenckiego 

Generalnie Poznań to jedna wielka budowa, przecież ja pamiętam Antoninek, jak to wyglądało a 

teraz, widać, że coś się dzieje w tym Poznaniu i jeszcze Wydział Stomatologii na ul. 

Bukowskiej./FGI przedstawiciel samorządu studenckiego  

Jakieś inwestycje, remonty, budowanie tych wszystkich dróg, szybkiego tramwaju, linii na 

Franowo./FGI przedstawiciel samorządu studenckiego 

4. Ocena skuteczności prowadzonych działań informacyjno – promocyjnych 

O skuteczności działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w stosunku do środowisk 

studenckich można wnioskować na podstawie poziomu ich wiedzy o Funduszach Europejskich i 

znajomości podstawowych pojęć związanymi z funduszami, a także ich skojarzeń z tymi 

określeniami. Nie bez znaczenia wydają się też inne niż funduszowe zainteresowania tego 

środowiska. 

Przedstawiciele samorządów studenckich uczestniczący w badaniu dokonali oceny tych form 

informowania i promowania tematyki funduszy europejskich, które były stosowane w okresie 

trwania WRPO 2007 – 2013. Wypowiadając się na temat już istniejących źródeł promowania 

tematyki unijnej wśród studentów, respondenci sugerowali, by skuteczniej informować o konkursie 

na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Funduszy Europejskich. Było tak dlatego, że mimo, że 

pozytywnie ocenili oni pomysł organizacji tego konkursu, nigdy o nim nie słyszeli. Respondenci 

zaproponowali promocję konkursów np. poprzez dystrybucję plakatów, ulotek, broszur na 

uczelniach, informowanie promotorów, organizację stoisk, spotkań o charakterze informacyjnym.  

Studenci pozytywnie ocenili także konkurs „Zatrzymane w kadrze” będący częścią kampanii 

„Wielkopolska OK”. Mimo, że respondenci biorący udział w badaniach fokusowych nie wykazali 

spontanicznej znajomości przedmiotowej kampanii (okazało się, że tylko jedna osoba kojarzy 

konkurs; jego idea została jednak pozytywnie oceniona także przez osoby, które wcześniej o nim nie 

słyszały), uznali konkurs za dobrą formę promocji funduszy unijnych.  

Na pozytywną ocenę respondentów zasłużyło także wykorzystanie citylightów, które są ich zdaniem 

skuteczną i czytelną formą przekazu. Zgodnie potwierdzali, że jest to przekaz, który mimowolnie 

trafia do odbiorcy. 

Wśród form informacji i promocji, które zostały skrytykowane przez respondentów znalazły się 

plakaty oraz zaprojektowane w ramach kampanii „Wielkopolska OK” meble miejskie w kształcie 

napisu WRPO. Przedstawiciele samorządów studenckich uznali, że plakaty powieszone na słupach 

informacyjnych nikną w gąszczu wielości przekazów reklamowych. Nie jest to zatem skuteczna 

forma przekazu dla tej grupy docelowej. Z podobnych powodów – braku przejrzystości przekazu i 

uzyskania czytelnych informacji – studenci skrytykowali wspomniane meble miejskie. Inicjatywa 

była dla nich niezrozumiała, nie kojarzy się z tematyką funduszy unijnych. 

 



 
 

52 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

Wnioski  

 Wiedza studentów o Funduszach Europejskich jak i Programach Operacyjnych (w tym o 

Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 2007-2013) jest niska. Nie odróżniają 

oni Europejskiego Funduszu Społecznego od Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

nie rozróżniają też poszczególnych Programów Operacyjnych. 

 Studenci mają świadomość, że fundusze europejskie w bezpośredni sposób przyczyniają się 

do rozwoju województwa oraz podniesienia jakości życia mieszkańców regionu. 

 Poszukując informacji na temat Funduszy Europejskich, studenci nastawieni są na 

odnalezienie dostosowanych do nich propozycji. Zainteresowani są głównie dowiedzeniem się 

jakie są możliwości pozyskania środków na otwarcie oraz rozwój własnej działalności 

gospodarczej (i pozyskaniem wszystkich szczegółowych informacji z tym związanych). 

 Potencjalni odbiorcy odczuwają przesyt materiałami promocyjnymi w formie ulotek, broszur, 

albumów. Często zawarte w nich informacje są na bardzo ogólnym poziomie, przez co nie są 

w stanie odpowiedzieć na pytania/potrzeby odbiorców i w większości są one wyrzucane zaraz 

po ich otrzymaniu. Dodatkowo w przypadku albumów koszty ich wydania zazwyczaj są 

relatywnie wysokie, a rzeczywisty odbiór znikomy. 

 Na podstawie wyników badań FGI ze studentami należy stwierdzić, że spoty będące 

elementami kampanii „Zmieniliśmy Wielkopolskę” charakteryzują się niską 

rozpoznawalnością wśród tej grupy. 

 Konkursy fotograficzne, promujące inwestycje sfinansowane ze środków WRPO spotkały się z 

dużą akceptacją ze strony badanych. 

 Poszukując informacji na temat Funduszy Unijnych studenci wybierają Internet jako 

najważniejsze dla nich źródło przedmiotowych wiadomości.  

 Pracownicy UMWW i WFOŚiGW dostrzegają preferencje i potrzeby informacyjne studentów - 

zostaną one, w zależności od preferencji wyznaczanych przez KE i MIiR, uwzględnione w 

realizacji działań informacyjno-promocyjnych wobec tej grupy docelowej 

 

Rekomendacje 

 W celu zwiększenia możliwości dotarcia z przekazem informacyjno-promocyjnym do młodych 

osób, w tym studentów rekomenduje się emitowanie spotów w kinach, na stronach portali 

społecznościowych.  

 W celu zwiększenia zainteresowania tematyką Funduszy Europejskich młodych osób, w tym 

studentów rekomenduje się organizowanie na uczelniach wydarzeń o charakterze 

kulturalnym (np. koncertów, projekcji filmów) połączonych z możliwością pozyskania 

informacji o Funduszach Europejskich. Należy pamiętać aby przekazy informacyjne 

skierowane do studentów przedstawiały konkretne informacje o możliwościach, jakie dają 

studentom i/lub absolwentom Fundusze Europejskie.  

 Rekomenduje się dalszą organizację konkursów fotograficznych, mających na celu wyłonienie 

najlepszej fotografii obrazującej inwestycję z WRPO. Jednocześnie zaleca się stałą 

aktualizację formuły konkursu dostosowując ją do aktualnych trendów – np. zamiast 

„Zatrzymane w kadrze” – „Selfie na tle inwestycji unijnej”. 

 Należy zracjonalizować umieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych. Narzędzie to 

można wykorzystywać selektywnie np. przy promowaniu/ogłaszaniu informacji o wydarzeniu 

np. na uczelni czy innych instytucjach. Uwzględniać należy inny poziom skuteczności 

plakatów w mobilnych punktach informacyjnych a inny w poczekalniach 

 Należy ograniczyć ilość publikacji materiałów drukowanych, jedynie do tych, które przez 

stosunkowo długi okres czasu będą aktualne i użyteczne oraz adresowanych do 

poszczególnych grup odbiorców. 

 Zaleca się większą promocję konkursów na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Funduszy 

Europejskich. Promocja konkursu na uczelni poprzez wykorzystywanie banerów, kontakty z 

kadrą – promotorami, umieszczanie informacji na tablicach informacyjnych oraz promocję 
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wykorzystującą portale społecznościowe. 

 W tworzeniu spotów reklamowych kampanii promujących fundusze unijne rekomenduje się 

wzięcie pod uwagę pięciu cech, które decydują o skuteczności przekazu informacji do 

studentów. Tymi cechami są: czytelność i spójność przekazu; prawdziwość i łatwość 

utożsamienia się z historią tam przekazywaną; dobra jakość produkcji; nowatorskość formy 

przekazu oraz rzeczowość przekazywanych informacji. 

 W celu zwiększenia skuteczności spotów promujących inwestycje finansowane z FE 

rekomenduje się zwiększenie natężenia emisji przedmiotowych publikacji reklamowych. 

Należy zaznaczyć, że rekomendacja ta powinna być zrealizowana głównie poprzez 

zwielokrotnienie emisji spotów w telewizjach regionalnych, wydłużenie trwania kampanii 

oraz wyświetlanie filmów reklamowych na nośnikach outdoorowych – telebimach.  
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Zadanie 5. Ocena poziomu wiedzy o FE oraz WRPO 2017-2013 oraz ocena skuteczności 

realizacji Planu komunikacji, w odniesieniu do mieszkańców województwa9 

1. Wiedza o Funduszach Europejskich i Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 

Samoocena wiedzy o Funduszach Europejskich i Wielkopolskim Regionalnym Programie 

Operacyjnym 

Z reprezentatywnych badań na próbie mieszkańców województwa wielkopolskiego wynika, że 

respondenci oceniają swoją wiedzę o Funduszach Europejskich na poziomie 2,42. Wyniki 

przedstawiono w Tabeli 7 znajdującej się w załączniku 7. Jeszcze niżej badani oceniają swoją 

znajomość Programów Operacyjnych finansowanych z Funduszy Europejskich i wiedzę o 

Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 (odpowiednio 1,96 oraz 

1,70).  

Testy statystyczne wskazują, że mężczyźni znacznie wyżej niż kobiety. oceniają swój poziom 

wiedzy na temat Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Co więcej, swoją wiedzę 

o Funduszach Europejskich oraz Programach Operacyjnych wyżej oceniają osoby z wykształceniem 

wyższym, a także osoby, które korzystały z dotacji unijnych.  

Rozpoznawalność terminów Fundusze Europejskie, Fundusze Unijne, Wielkopolski Regionalny 

Program Operacyjny 

Większość Wielkopolan (82,8%) kojarzy i zna znaczenie określeń „Fundusze Europejskie” czy 

„Fundusze unijne”. 7,5% badanych zna wspomniane określenia, lecz nie wie, co one oznaczają, zaś 

prawie co dziesiąty respondent nigdy się z nimi nie spotkał (9,4%). Nieliczni (0,4%) nie potrafili 

jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Dane zostały przedstawione na wykresie 8 w załączniku 

6. 

Przeprowadzone testy statystyczne wskazują, że odsetek osób znających określenia „Fundusze 

Europejskie” lub „Fundusze Unijne” najwyższy jest w grupach wiekowych od 25 do 34 lat i od 35 do 

44 lat (88,9% i 88,2%), najniższy zaś w grupie osób mających 65 lat i więcej (72,1%). Ponadto, 

znajomość tych sformowań - co zrozumiałe - wyższa jest w przypadku osób posiadających 

wykształcenie wyższe, rozumiane jako posiadanie tytułu co najmniej magistra lub legitymowanie się 

ukończeniem studiów podyplomowych (94,3 % i 100%). Dodatkowo, testy statystyczne wskazują, że 

osoby z wykształceniem ogólnokształcącym, wraz z osobami z wykształceniem wyższym, która i 

znacznie częściej niż pozostałe grupy wykształceniowe spotkały się i wiedzą co oznacza określenie 

„Fundusze Europejskie”.  

Z analizy źródeł zastanych (wyniki pochodzą z grudnia 2008 roku, z badania ewaluacyjnego „Ocena 

dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję 

Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013”10 

dowiadujemy się, że o WRPO słyszało 32% badanych, a 65% że nie, natomiast 3% nie miało zdania. 

Warto zaznaczyć, że najwyższy odsetek pozytywnych odpowiedzi występował u osób dorosłych w 

wieku 40-59 lat, a najmniejszy wśród młodzieży. 

                                                           
9 W realizacji zadania wykorzystano następujące metody/techniki badawcze: analiza danych zastanych, FGI 
wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych, IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW FGI 
wśród przedstawicieli IOB, IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW, FGI wśród przedstawicieli 
samorządów studenckich, IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW, CATI mieszkańców 
województwa, IDI wśród dziennikarzy zajmujących się problematyką FE, IDI wśród pracowników UMWW (OPiS 
DRP) 
10 Raport z badań „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez 
Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013”, PBS, Sopot 
2008 r. 
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Z pewnością wspomagana znajomość nazw Funduszy Europejskich lub programów operacyjnych11 

byłaby istotnie wyższa, co potwierdzają także wyniki uzyskane w odpowiedziach na kolejne pytanie, 

które dotyczyło kontaktu badanych z określeniem „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny”. 

Wyniki wskazują, że już co czwarty badany mieszkaniec Wielkopolski spotkał się z nazwą 

„Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny” (24,9% ogółu, podczas gdy znajomość spontaniczna 

wynosiła zaledwie 0,7%). Innymi słowy, nazwa Programu jest kojarzona przez część Wielkopolan i 

sam termin jest rozpoznawalny przez respondentów przy badaniu znajomości wspomaganej. 

Niemniej jednak taka znajomość jest wskaźnikiem raczej słabej więzi z WRPO. Można jednak 

powiedzieć, że Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny został przez część Wielkopolan 

dostrzeżony. Dane przedstawia wykres 9 w załączniku 6. 

Nazwa Programu jest w największym stopniu znana osobom w wieku od 45 do 54 lat (28,9%) i od 55 

do 64 lat (29,0%), w najniższym zaś – młodzieży w wieku do 19 lat (11,6%). Zależność pomiędzy 

znajomością nazwy „WRPO” a wiekiem badanych potwierdzają testy statystyczne. Osoby młode, 

w wieku od 15 do 19 lat istotnie częściej niż osoby w wieku od 55 lat wzwyż wskazują, że nie 

spotkały się z tym określeniem. Ponadto, osoby z wykształceniem wyższym12 istotnie częściej niż 

pozostałe grupy wykształceniowe wskazują, że spotkały się z tym sformułowaniem. Znajomość 

nazwy WRPO istotnie częściej cechuje także osoby pracujące, posiadające własną działalność 

gospodarczą oraz rolników i emerytów, a także osoby, które mają doświadczenia związane 

z korzystaniem z dotacji unijnych.  

Respondenci którzy znali nazwę „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny” najczęściej 

wskazywali na telewizję, prasę i Internet jako źródła styczności z tym określeniem. Wszystkie 

odpowiedzi prezentuje Tabela 8 umieszczona w załączniku 7.  

Znajomość Funduszy Europejskich i programów operacyjnych 

Chcąc dowiedzieć się tego, jaka jest wiedza Wielkopolan o Funduszach Europejskich i Programach 

Operacyjnych należy przeanalizować odpowiedzi na pytanie z prośbą o wymienienie z nazwy 

znanych im Funduszy Europejskich lub programów operacyjnych finansowanych z FE (pytanie miało 

na celu zbadanie spontanicznej znajomości, co oznacza, że ankieter nie wyczytywał respondentowi 

nazw funduszy i programów i oczekiwał na samodzielne ich wskazanie przez badanych). Uzyskane 

wyniki zamieszczono w Tabeli 9 znajdującej się w załączniku 7.  

Prawie 30% mieszkańców województwa wielkopolskiego potrafi spontanicznie wymienić 

przynajmniej jedną nazwę Funduszu Europejskiego lub programu operacyjnego. Najczęściej 

wskazywanym programem był: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PO KL (6,9%) oraz Program 

Rozwój Obszarów Wiejskich- PROW (5,0%). 4,8% badanych nie identyfikuje Programów Operacyjnych 

z projektami realizowanymi w ich ramach. Co trzeci badany mieszkaniec województwa 

wielkopolskiego spontanicznie nie potrafił wymienić żadnych Funduszy Europejskich lub programów 

operacyjnych (32,7%), a jeszcze większy odsetek nie udzielił jednoznaczniej odpowiedzi na tak 

postawione pytanie („nie wiem/ trudno powiedzieć”: 43,2%).  

Należy jednak podkreślić, że badania znajomości spontanicznej, szczególnie odnoszące się do 

tematów niecodziennych zwykle przynoszą podobne rezultaty.  

Znajomość instytucji zaangażowanych w dystrybucję środków unijnych 

Na podstawie badań można stwierdzić, że najbardziej znanymi instytucjami, do których można 

składać wnioski o dotacje z Funduszy Europejskich są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (34,1% wskazań) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (33,9%). W 

dalszej kolejności respondenci najczęściej wspominali o urzędach gmin (32,6%), powiatowych 

urzędach pracy (29,1%) oraz Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu (28,5%). Najrzadziej 

                                                           
11 Ankieter wyczytuje respondentowi nazwy z dostępnej kafeterii i pyta, czy badany spotkał się ze wskazanym 
określeniem 
12 W tym wypadku rozumianym jako posiadanie tytułu co najmniej magistra lub będąc absolwentem studiów 
podyplomowych. 
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wskazywano na instytucje rządowe, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Istotną grupę 

stanowią osoby, które nie potrafiły odpowiedzieć na pytanie o miejsce, w którym można składać 

wnioski o dotację z Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim i te, które wskazały na 

odpowiedź „żadne” – co piąty badany (20,2%).  

Warto wspomnieć o wynikach testów statystycznych, które wskazują, iż wyższą znajomością 

instytucji, w których można składać wnioski o dotacje w Wielkopolsce cechują się kobiety.  

2. Ocena dostępności funduszy europejskich 

Nieco ponad 44% badanych mieszkańców Wielkopolski nie zgodziło się ze stwierdzeniem, iż FE są 

dostępne tylko dla wybranych, przy czym blisko 42% respondentów wskazywało raczej na ich 

ekskluzywność. Szczegółowe dane zostały zamieszczone na Wykresie nr 10, w załączniku nr 6. 

3. Świadomość rezultatów wsparcia środkami z Funduszy Europejskich 

Ogólne postawy wobec Funduszy Europejskich 

Wyniki badań danych zastanych w odniesieniu do postaw respondentów wobec FE wskazują, że 

Wielkopolanie widzą w funduszach unijnych szansę na rozwój (93,5% pozytywnych wskazań) oraz 

możliwość rozwiązywania realnych problemów Wielkopolski (81,9% pozytywnych odpowiedzi). 

Respondenci wskazują też, że umiejętne korzystanie ze środków unijnych pozwoli na podniesienie 

konkurencyjności przedsiębiorstw (86,7% pozytywnych wskazań), a 78,8% mieszkańców Wielkopolski 

uważa, że dzięki funduszom unijnym poprawiły się warunki infrastrukturalne. Dane obrazuje Wykres 

11 w załączniku 7. 

Stosunek Wielkopolan do Funduszy Europejskich można określić jako pozytywny. Oceniając stosunek 

respondentów do różnych stwierdzeń na skali od 1-413 otrzymujemy następujące wyniki: 

 najwyższe średnie oceny uzyskało stwierdzenie mówiące o tym, że „Fundusze Europejskie to 

szansa na rozwój dla naszego województwa” – 3,61; 

 stwierdzenie „Umiejętne korzystanie ze środków unijnych pozwoli na podniesienie 

konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw” otrzymało średnią 3,56; 

 stwierdzenie „Dzięki funduszom unijnym, w moim mieście poprawiły się warunki 

infrastrukturalne” otrzymało średnią 3,27; 

 stwierdzenie „Fundusze Europejskie pozwalają rozwiązywać realne problemy Wielkopolski” 

otrzymało średnią 3,26; 

 stwierdzenie „Fundusze Europejskie są dostępne tylko dla wybranych” otrzymało średnią 

2,44.  

Szczegółowe dane zostały zaprezentowane na Wykresie nr 12 w załączniku nr 7. 

Podobne wnioski badawcze zgodne są z interpretacją wcześniej wykonanych badań desk research. 

Badania14, które obejmowały próbę mieszkańców Wielkopolski i zostały przeprowadzone w 2008 r. 

wskazują, że mieszkańcy Wielkopolski widzą w funduszach unijnych szansę na rozwój (90% 

pozytywnych wskazań) oraz możliwość rozwiązywania realnych problemów ich regionu (81% 

pozytywnych odpowiedzi). Respondenci wskazali też, że umiejętne korzystanie ze środków unijnych 

pozwoli na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw (88% pozytywnych wskazań), a 65% osób 

uważa, że dzięki funduszom unijnym poprawiły się warunki infrastrukturalne.  

Na podstawie testów statystycznych można powiedzieć, że zgoda ze stwierdzeniem „Umiejętne 

korzystanie ze środków unijnych pozwoli na podniesienie konkurencyjności wielkopolskich 

przedsiębiorstw” jest istotnie wyższa w przypadku osób w wieku od 55 lat i powyżej 65 lat niż w 

                                                           
13 Gdzie 1 oznacza „zdecydowanie się nie zgadzam”, zaś 4 – „zdecydowanie się zgadzam”. Uśrednione oceny 
zostały dokonane z wyłączeniem odpowiedzi „trudno powiedzieć”. 

14 Raport z badań „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez 

Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013”, PBS, Sopot 
2008 
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przypadku osób od 15 do 44 lat. Innymi słowy, osoby starsze cechuje silna wiara w efektywność 

środków unijnych w kontekście rozwoju wielkopolskich firm.  

Inną ciekawą zależnością, potwierdzoną testami statystycznymi jest korelacja pomiędzy akceptacją 

twierdzenia, że „Fundusze Europejskie to szansa na rozwój dla naszego województwa”, a wielkością 

miejsca zamieszkania. Mieszkańcy wsi i małych miasteczek (do 9 tys. osób) istotnie częściej stoją na 

stanowisku, że środki unijne wpłyną na rozwój Wielkopolski, niż mieszkańcy Poznania. Z kolei 

określenie „Fundusze Europejskie są dostępne tylko dla wybranych” ma więcej „zwolenników” 

wśród osób, które nigdy nie korzystały z dotacji unijnych.  

Świadomość korzyści osobistych 

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego są podzieleni w odczuwaniu osobistych korzyści z 

funkcjonowania Funduszy Europejskich oraz zmian jakie dzięki nim zachodzą. Wyniki badań 

wskazują, że udział osób dostrzegających osobiste korzyści wynikające z funkcjonowania Funduszy 

Europejskich (45,5%) jest zbliżony do udziału badanych, którzy tego wpływu nie odczuwają, 

niemniej jednak odsetek tych drugich jest nieco wyższy (51,6%). Warto wspomnieć o wynikach 

testów statystycznych, które wskazują, ze osobiste korzyści istotnie częściej dostrzegają osoby w 

wieku od 20 do 44 lat, pracujące, a także mieszkańcy miasta Poznania.  

Osoby, które dostrzegały osobiste korzyści najczęściej upatrywały ich w poprawie infrastruktury w 

miejscu zamieszkania (46,7%). Co ósmy badany wskazuje na środki dla nowopowstających 

przedsiębiorstw oraz dotacje dla przedsiębiorców (po 12,3%). Co dziesiąty badany dostrzegający 

osobiste korzyści miał szanse skorzystać z kursów, szkoleń i staży finansowanych ze środków 

unijnych. Istotny odsetek badanych (7,5%) wskazuje na stypendia, w tym popularny wśród 

studentów program stypendialny Erasmus. Ten dostrzegają przede wszystkim osoby młode, w wieku 

studenckim (20-24 lata) oraz kobiety. Odpowiedzi respondentów prezentuje Tabela 10 umieszczona 

w załączniku 7.  

Świadomość korzyści w najbliższym otoczeniu 

Z kolei zmiany w swoimi najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystywaniu Funduszy Europejskich 

dostrzega aż ¾ badanych mieszkańców Wielkopolski. Co piąty nie dostrzega tych zmian, a prawie 5% 

nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Testy statystyczne wskazują, że bardziej 

sceptyczne są kobiety, mężczyźni częściej dostrzegają zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. Owe 

korzyści istotnie częściej widzą również osoby młode, w wieku do 34 lat, a także osoby 

z wykształceniem średnim, wyższym15.  

Ci badani, którzy deklarowali dostrzeganie zmian w swoim otoczeniu będących konsekwencją FE 

wskazywali najczęściej na zmiany infrastrukturalne (prawie ¾ odpowiedzi). Pozostałe efekty 

oddziaływania FE uzyskały już znacznie mniej wskazań, przy czym do drugich najczęściej 

wymienianych należą dotacje dla przedsiębiorców (8,5%). Wskazywane w trzeciej kolejności, 

renowacje budynków (5,6%) to również zmiana infrastrukturalna. Badani zauważają także wpływ 

Funduszy Unijnych na rozwój szkolnictwa wyższego, w tym fundowanie stypendiów i tworzenie 

nowych kierunków (5,5%). Wyniki przedstawiono w Tabeli 11 znajdującej się w załączniku 7. 

Na postawie badań można stwierdzić także, że nie ma większych różnic w powyższych wskazaniach 

respondentów z różnych podregionów województwa wielkopolskiego. Tendencje ogólnowojewódzkie 

w pewnym stopniu pokrywają się z tendencjami w poszczególnych podregionach, zatem najwięcej 

respondentów dostrzega zmiany infrastrukturalne. Warto jednak odnotować wyniki 

przeprowadzonych testów statystycznych, które wskazują na dwie zależności istotnie statystycznie. 

Pierwsza z nich wskazuje, że mieszkańcy podregionów konińskiego, pilskiego i leszczyńskiego 

znacznie częściej niż mieszkańcy Poznania dostrzegają efekty oddziaływania Funduszy Europejskich 

w postaci dotacji dla przedsiębiorców. Druga zależność statystyczna widoczna jest kiedy 

analizujemy odpowiedzi respondentów na pytanie o zmiany w rozwoju szkolnictwa wyższego, w tym 

                                                           
15 W tym wypadku rozumianym jako posiadanie tytułu do co najmniej magistra lub będąc absolwentem studiów 
podyplomowych. 
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fundowania stypendiów i tworzenia nowych kierunków. Mieszkańcy podregionu leszczyńskiego 

znacznie częściej niż kaliskiego wskazują na tę kwestię.  

Świadomość korzyści dla rozwoju województwa 

Prawie 2/3 badanych mieszkańców województwa wielkopolskiego zdecydowanie uważa, Fundusze 

Europejskie przyczyniają się do rozwoju województwa, a co trzeci „raczej zgadza się” z tym 

stwierdzeniem. Innymi słowy, niezależnie od siły przekonania, Wielkopolanie widzą wpływ Funduszy 

Europejskich na zachodzące zmiany w województwie (94,5% ogółu). Nieliczne były głosy wskazujące 

na brak wpływu FE na rozwój województwa (zdecydowanie nie – 2,0%, raczej nie – 3,6%). Warto 

dodać, że testy statystyczne nie wykazują żadnych zależności istotnych statystycznie pomiędzy 

oceną wpływu Funduszy Europejskich na rozwój Wielkopolski a cechami społeczno-demograficznymi 

badanych. Respondenci, którzy zauważają wpływ FE na rozwój województwa najczęściej wskazywali 

na polepszenie infrastruktury w mieście (62,9%) jako najczęstszy przejaw tych zmian. Na tę kwestię 

częściej zwracali uwagę mieszkańcy Poznania. Co ósmy zwraca uwagę na ogólny rozwój i promocję 

regionu (12,0%). W trzeciej kolejności mieszkańcy województwa wielkopolskiego zwracali uwagę na 

poprawę warunków bytowych (7,6%). Odpowiedzi respondentów znajdują się w Tabeli 12 

umieszczonej w załączniku 7. 

Analiza badania „Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy 

Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań. Edycja 2014” 

W celu przeprowadzenia głębszej analizy wyników badania mieszkańców województwa 

wielkopolskiego metodą CATI i zestawienia ich z wynikami w innych regionach Polski 

przeprowadzono analizę wyników badań pt. „Badanie efektów działań informacyjnych i 

promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru 

tych działań. Edycja 2014” przeprowadzonych przez Realizacja Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju.  

Metodologia badań 

Ogólnopolskie badanie „Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy 

Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań. Edycja 2014” zostało 

zrealizowane techniką osobistego wywiadu kwestionariuszowego ze wspomaganiem komputerowym 

(CAPI) w dniach 11.06-21.07.2014. Badanie miało charakter jednoetapowy, dedykowany (nie było 

realizowane w ramach pomiarów typu omnibus). Badaniem została objęta reprezentatywna próba 

mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. Próba została dobrana w taki sposób, aby zapewnić 

reprezentatywność również na poziomie każdego z 16 województw. Szacunkowy błąd pomiaru dla 

próby wojewódzkiej nie przekroczył 5% przy przedziale ufności 95%. Badanie zostało zrealizowane 

na 6325-osobowej reprezentacją mieszkańców Polski (w tym Wielkopolska N=398) w wieku 15 lat i 

więcej. Próba miała charakter kwotowo–losowy i została dobrana z bazy adresowej TERYT. 

Warstwowanie próby uwzględniło wielkości miejscowości oraz ich rozmieszczenie w ramach 

województw Polski, a także rozkłady płci i wieku. Podstawą warstwowania próby i późniejszego 

ważenia wyników były dane demograficzne populacji mieszkańców Polski – publikowane przez GUS, 

aktualne na dzień 30 czerwca 2013 r. 

W badaniu zastosowano dobór próby typu random-route (tzw. ustalonej ścieżki).16 

 

Z kolei badanie regionalne zostało zrealizowane techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego 

komputerowo (CATI) wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego. Badanie telefoniczne 

zrealizowano w okresie od 8 do 20 września 2014 roku. Badania z mieszkańcami Wielkopolski miały 

charakter reprezentatywny, jego wyniki można z dużym prawdopodobieństwem – równym 

przedziałowi ufności - uogólniać na całą populację generalną. W przedmiotowym badaniu przedział 

                                                           
16 „Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa 
oraz analiza społecznego odbioru tych działań. Edycja 2014”, Warszawa 2014, s.22-24 
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ufności został przyjęty na poziomie 0,95. W celu zapewnienia jak najwyższej reprezentatywność, 

przy doborze próby użyta została metoda warstwowo-losowa. Po to, by umożliwić porównywanie 

otrzymanych wyników z wynikami cyklicznych badań realizowanych przez Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju pn. „Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat 

Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań”, kryteria 

podziału populacji na poszczególne warstwy były adekwatne w stosunku do tych stosowanych w 

badaniach zlecanych przez ministerstwo. Liczebność głównej próby badawczej ustalono na 1067 

jednostek. Na podstawie dokonanych obliczeń dla poziomu istotności α = 0,05, poziom 

przypuszczalnego maksymalnego błędu frakcji w ramach głównej części badania wyniósł 3%. 

Operatem był spis telefonów stacjonarnych i komórkowych mieszkańców Wielkopolski, który 

pochodził z baz komercyjnych i znajduje się w posiadaniu Wykonawcy. Szczegółowe informacje 

odnośnie metodologii przeprowadzonego badania znajdują się Koncepcji badania w załączniku nr 1. 

*** 

Porównując wyniki badań należy zwrócić uwagę na różnice metodologiczne, które warunkują 

trafność i rzetelność uzyskanych wyników:  

 W przypadku badania regionalnego, a więc realizowanego na zlecenie UMWW, maksymalny 

poziom błędu statystycznego wynosił 3%, natomiast w przypadku badania ogólnopolskiego 

poziom błędu był wyższy i dla poszczególnych województw wynosił 5%.  

 W przypadku badań regionalnych respondenci byli w ramach doboru losowani w poszczególnych 

warstwach za pomocą losowania prostego (jest to lepsze rozwiązanie), natomiast w przypadku 

badań ogólnokrajowych zastosowano metodę typu random-route (tzw. ustalonej ścieżki) – w tym 

wypadku uwzględnić należy również niekorzystny wpływ tzw. „wiązkowania”.  

 W przypadku badań regionalnych operat miał nieznacznie odmienny zakres niż w przypadku 

badań ogólnokrajowych (w badaniach regionalnych korzystano ze spisu abonentów telefonów, 

natomiast w badanich krajowych respondenci losowani byli z bazy adresowej opartej o rejestr 

TERYT).  

 W przypadku badań regionalnych próba była znacznie większa niż w badaniach krajowych. 

Zatem, porównywanie wyników badań powinno uwzględniać m.in. przedziały wyznaczane przez 

granice błędów zakładanych w poszczególnych badaniach. 

Wiedza o funduszach i znajomość tematyki Funduszy Europejskich oraz konkretnych programów 

Wyniki badania ogólnopolskiego wskazują, że 65% Wielkopolan słyszało i zna określenie „Fundusze 

Europejskie” (jest to wynik sytuujący region nieznacznie powyżej średniej dla wszystkich 

województw). Wynik ten jest niższy niż uzyskany z badaniach regionalnych metodą CATI gdzie 82,8% 

deklaruje znajomość tego określenia. Stosunkowo niski odsetek znających wspomniane określenie 

uzyskany przez Wielkopolskę w badaniach ogólnopolskich może być wyjaśniony niskim 

deklarowanym zainteresowaniem tematyką funduszy unijnych w tym regionie. Jedynie 11% 

mieszkańców województwa interesuje się w stopniu dużym i bardzo dużym tematyką Funduszy 

Europejskich, co stanowi obok lubuskiego, podkarpackiego, lubelskiego i łódzkiego najmniejszy 

odsetek osób bardzo i w ogóle interesujących się tą tematyką. Ten wynik zgadza się z wnioskami z 

badania regionalnego wskazującego, że wysoki procent respondentów (39,7%) nie ma potrzeby 

poszerzania swojej wiedzy na temat funduszy. 

W badaniu zleconym przez MIiR mieszkańcy Wielkopolski osiągają stosunkowo słabe wyniki także w 

kontekście wiedzy na temat oceny własnej wiedzy na temat FE. Wielkopolanie osiągnęli wynik 7% co 

sytuuje ich wśród województw najniżej oceniających swoją wiedzę na temat funduszy. Również w 

przypadku badań regionalnych samoocena poziomu wiedzy własnej odnośnie FE wypadła bardzo 

nisko – średnia 2,42.17 Taki wynik współgra z niską znajomością Wielkopolan przynajmniej jednej 

nazwy Programu Operacyjnego: w tym regionie jedynie 31% respondentów znała taki program (to 

                                                           
17 Badani dokonywali oceny na skali 1-5, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, a 5 najwyższą. 
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niski wynik, bo najlepiej wypadające województwa, takie jak pomorskie czy świętokrzyskie osiągały 

wyniki rzędu 60-50%). W zestawieniu z badaniami regionalnymi sytuacja kształtuje się podobnie, w 

przypadku dokonanych pomiarów w Wielkopolsce okazało się, że 28,5% badanych potrafi 

spontanicznie wymienić nazwę Programu Operacyjnego i tutaj w odróżnieniu do badań 

zrealizowanych na zlecenie MIiR, gdzie najczęściej wymieniany jest Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, w badaniach regionalnych najczęściej wskazywany był Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki (6,9% wskazań), a PROW (5,0% wskazań) zajął drugie miejsce).  

Wskazując na obszary, które są dla mieszkańców województwa wielkopolskiego najważniejszymi i 

najpopularniejszymi w kontekście otrzymywania dotacji, należy wskazać przede wszystkim na 

rolnictwo. W pytaniu o grupy osób lub podmiotów mogą ubiegać się o dotację z Funduszy 

Europejskich Wielkopolanie przede wszystkim (52%) wskazywali na rolników przewyższając znacznie 

inne województwa wskazujące na ten obszar (średnia dla kraju wyniosła 40%).  

Instytucje kojarzone z Funduszami Europejskimi 

Jak wynika z ogólnopolskich badań, w porównaniu z innymi województwami mieszkańcy 

Wielkopolski stosunkowo często wskazują na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako 

instytucję odpowiedzialną za wnioski o dotację (20% respondentów z regionu na nią wskazało, co 

jest jednym z najwyższych wyników w kraju dla tego właśnie podmiotu). Wynik ten pokrywa się 

również z przeprowadzonymi badaniami na poziomie regionalnym, gdzie Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa również była najczęściej wymienianym podmiotem, gdzie można aplikować 

o dotację unijną (34,4% wskazań). Warto dodać, że w badaniach przeprowadzonych na poziomie 

regionalnym na drugim miejscu w przypadku podmiotów, do których można było składać wnioski o 

dotacje uplasował się UMWW (33,9% wskazań). 

Łatwość w uzyskaniu dotacji i równość w dostępie do nich 

Z badań ogólnopolskich wynika, że tylko nieliczni mieszkańcy kraju (województwa świętokrzyskiego) 

są wyraźnie częściej przekonani o tym, że każdy ubiegający się o dotację z FE ma jednakowe szanse 

na jej otrzymanie (44%). Wyraźnie więcej osób sceptycznie nastawionych jest do kwestii równości 

szans w rywalizacji o przyznanie dotacji, zaliczają się do nich m. in. mieszkańcy województwa 

wielkopolskiego (a także śląskiego, podlaskiego czy pomorskiego). W przypadku badań 

przeprowadzonych na poziomie regionalnym blisko 42% badanych uznało, że FE dostępne są jedynie 

dla wybranych, przeciwnego zdania było 44,2% respondentów. Dalej, na co wskazują wyniki badań 

ogólnopolskich, respondenci zapytani o grupę osób/ potencjalnych beneficjentów, którym łatwiej 

jest otrzymać taką dotację mieszkańcy Wielkopolski najczęściej (34%) wskazywali na grupę 

rolników. Ten wynik znacznie przewyższa średnią krajową wskazań na tą grupę (22%) i zgadza się z 

wcześniejszymi wynikami, które wskazują, że mieszkańcy tego regionu uważają rolnictwo za obszar 

najbardziej dotowany przez Unię Europejską. 

Poza posiadaniem znaczących obiekcji co do równości w dostępie do środków unijnych, 

Wielkopolanie bardzo rzadko wskazują także na stwierdzenie, że łatwo jest uzyskać dotację. 

Jedynie 7% mieszkańców tego województwa (jeden z najniższych wyników) wskazało na taką 

odpowiedź (średnia dla Polski wyniosła 10%). Stosunkowo negatywnie wypada także deklaracja 

Wielkopolan w stosunku do planów o ubieganie się o wsparcie w ramach Funduszy Europejskich? 

Odpowiedzi twierdzącej udzieliło jedynie 12% respondentów co sytuuje województwo na jednej z 

ostatnich pozycji w kraju (średnia 16%).  

Stosunek do Funduszy Europejskich i korzyści wynikające z ich oddziaływania 

Jak wynika z ogólnopolskich badań, zdecydowana większość Wielkopolan (88%) jest zdania, że 

Fundusze Europejskie odgrywają jakąś rolę w rozwoju Polski (średnia dla Polski - 88%), a 85% z nich 

wskazuje, że FE przyczyniają się do rozwoju Polski (średnia dla kraju 84%). Najczęściej 

wymienianym przez mieszkańców tego regionu obszarem, korzyści było rolnictwo w postaci dotacji 

dla rolników (35%) oraz ogólny rozwój gospodarki (34%). Bardzo pozytywnie mieszkańcy Wielkopolski 

oceniają wpływ Funduszy Europejskich na rozwój województwa: 45% z nich zgodziło się z tym 
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stwierdzeniem, co jest w porównaniu ze średnią krajową dla wszystkich województw (34%) bardzo 

wysokim wynikiem. W przeprowadzonych badaniach na poziomie regionalnym ten wynik okazał się 

jeszcze lepszy, gdyż tutaj 94,5% (suma odpowiedzi zdecydowanie tak 61,3% i raczej tak 33,2%) 

badanych mieszkańców Wielkopolski uznało, że FE przyczyniają się do rozwoju ich regionu. 

W badaniu ogólnopolskim mieszkańcy Wielkopolski wyróżnili się wysokimi wskazaniami w kontekście 

pozytywnych opinii na temat poprawy jakości życia Polaków dzięki Funduszom Europejskim: aż 81% 

z nich zgodziło się z tym stwierdzeniem (średnia wynosi 75%). Co ciekawe, pomimo przekonania o 

ogólnym pozytywnym wpływie FE na jakość życia, Wielkopolanie nie zawsze dostrzegają zmiany w 

swoim najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystywaniu Funduszy – z tym stwierdzeniem zgodziło się 

60% respondentów, a średnia krajowa dla tego pytania wyniosła 68%. Dla porównania w badaniach 

na poziomie regionalnym aż 75,4% respondentów potwierdziło dostrzeganie zmian w swoim 

najbliższym otoczeniu będących wynikiem wykorzystywania FE. 

Zarówno w badaniu ogólnopolskim, jak i regionalnym respondentów zapytano także o odczuwanie 

osobistych korzyści z Funduszy Europejskich lub ze zmian, jakie dzięki nim zachodzą i tak z badań 

ogólnopolskich wynika, że 56% Wielkopolan zgadza się z tym stwierdzeniem (średnia dla Polski 

wyniosła 57%), z kolei z badań zrealizowanych na poziomie regionalnym wynika, że jedynie 45,5% 

potwierdza odczuwanie osobistych korzyści wynikających z efektów funkcjonowania FE.  

Źródła informacji o Funduszach Europejskich preferowane przez respondentów 

Wyniki badań ogólnopolskich wskazują, że dla 60% Wielkopolan telewizja jest najczęstszym źródłem 

otrzymywania informacji dotyczących Funduszy Europejskich. Warto odnotować, że w porównaniu z 

resztą województw rzadko wybieranymi źródłami są ulotki (5% wskazań) oraz szkolenia (1%). Na tle 

pozostałych regionów Wielkopolska wyróżnia się także wysokim odsetkiem (44%) wskazań na 

telewizję w kontekście preferowanych w przyszłości źródeł informacji na temat Funduszy. 

Również badania regionalne potwierdzają, że najczęściej wybieranym źródłem informacji o FE i 

WRPO przez Wielkopolan jest telewizja (45,4% wskazań), na drugim miejscu uplasował się Internet 

(44,2%). Podobnie źródła takie jak ulotki (3,3% wskazań) czy szkolenia (1,5% wskazań) okazały się 

mało popularnym źródłem informacji o FE i WRPO. Z badań regionalnych wynika, że w przyszłości 

Wielkopolanie za najbardziej pożądane źródła informacji o FE uznali Internet (38,3% wskazań) oraz 

telewizję (30,3%). 

Odpowiadając na pytanie o to, czego konkretnie chcieliby dowiedzieć się z telewizji, prasy, radia i 

Internetu na temat Funduszy Europejskich, w badaniach ogólnopolskich mieszkańcy województwa 

wielkopolskiego najczęściej (22%) wskazywali na sposoby pozyskiwania funduszy, dotacji, warunków 

ich przyznawania, z kolei w badaniach regionalnych najczęściej (39,9%) wskazywali na kto, na co i 

jak może uzyskać dotację z Funduszy Europejskich. Odpowiedzi Wielkopolan można uogólnić 

stwierdzając, że poszukują oni konkretnych i praktycznych informacji. Należy zaznaczyć, że bardzo 

rzadko (w porównaniu z innymi województwami) mieszkańcy Wielkopolski poszukują informacji 

gdzie złożyć wnioski czy zasięgnąć informacji (jedynie 3% wskazań – badania ogólnopolskie, 8,2% 

wskazań – badania regionalne). Tak niski wynik może być spowodowany faktem, iż w województwie 

wielkopolskim informacje takie jak miejsce składania wniosków o dotację czy źródło poszerzania 

wiedzy na temat FE są szeroko i ogólnie dostępne. Powyższa hipoteza może być potwierdzona 

wynikami badania ogólnopolskiego dotyczącymi odpowiedzi respondentów na pytanie o dostęp do 

rzetelnych i dokładnych informacji o Funduszach Europejskich. W badaniach ogólnopolskich 

Wielkopolanie bowiem najwyższej ze wszystkich mieszkańców ocenili ten dostęp: 17% z nich 

odpowiedziało, że jest łatwy lub bardzo łatwy (średnia krajowa to 13%). Jednocześnie mieszkańcy 

tego województwa najrzadziej wskazywali, że dostęp ten jest trudny bądź bardzo trudny. Z kolei w 

badaniach regionalnych aż 44,2% respondentów nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że FE są dostępne 

tylko dla wybranych. Podobnie pozytywny obraz działań informacyjnych i promocyjnych w 

województwie wielkopolskim przynosi analiza odpowiedzi na pytanie o zrozumiałość i czytelność 

przekazu o FE. Mieszkańcy tego regionu w 55% odpowiedzieli, że są one raczej lub zdecydowanie 

przystępne (uzyskując tym samym jeden z najwyższych wyników w kraju). Wyniki badania 
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regionalnego wskazują, że poziom zrozumiałości przekazów informacyjnych najbardziej popularnych 

źródeł czerpania informacji o środkach unijnych kształtuje się następująco: audycje telewizyjne 

(45,4% wskazań), Internet (44,2%), prasa (22,6%). 

Podsumowanie 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na niską wiedzę Wielkopolan odnośnie FE, także w 

zestawieniu z poziomem wiedzy mieszkańców pozostałych regionów. Znajomość nazw Programów 

Operacyjnych również nie jest domeną Wielkopolan. Badania potwierdzają także, że Wielkopolanie 

wsparcie płynące z FE główne kojarzą z dotacjami na rolnictwo. Potwierdza to utożsamianie Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako jednej z najczęściej wymienianych instytucji, do 

której można składać wnioski aplikacyjne, jak również, na co wskazują badania ogólnopolskie, 

wyboru obszaru związanego z rolnictwem, jako tego, które zostało najbardziej dotowane. 

Warto zauważyć, że pomimo relatywnie niewysokiego poziomu wiedzy dotyczącej FE, mieszkańcy 

Wielkopolski dostrzegają korzyści, które są efektem wykorzystywania środków z FE. Korzyści te są 

związane ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu badanych i postrzegane są głównie jako rozwój 

regionu, a nie osobiste zyski, które w bezpośredni sposób płyną do danego mieszkańca. 

Przeprowadzone badania pokazały, że zdecydowana większość Wielkopolan dostrzega wpływ FE na 

rozwój regionu, pod tym względem plasując się w czołówce województw potwierdzających 

zaistniały progres w rozwoju. Tym samym można się pokusić o stwierdzenie, że Wielkopolanie mimo 

nieposiadania zbyt dużej szczegółowej wiedzy o Funduszach Europejskich, są euroentuzjastami, 

przekonanymi o wpływie FE na rozwój nie tylko całego kraju, ale także samej Wielkopolski, 

najbliższego otoczenia, a nawet życia osobistego.  

 

4. Ocena skuteczności prowadzonych działań informacyjno – promocyjnych 

Co ciekawe, pomimo dość niskich ocen wiedzy respondentów na temat funduszy unijnych, prawie 

40% (39,9%), z nich nie ma potrzeby poszerzania swojej wiedzy na ten temat. Pozostała część 

wskazuje na konkretne zagadnienia, które chciałaby zgłębić. Szczegóły zamieszczono w Tabeli 13 

znajdującej się w załączniku 7.  

Największym zainteresowaniem mieszkańców województwa wielkopolskiego cieszy się tematyka 

pozyskiwania środków unijnych – badani są zainteresowani informacją o tym, kto, na co i jak może 

uzyskać dotację z Funduszy Europejskich (39,9% ogółu). Tą tematyką zainteresowani są przede 

wszystkim młodzi i mieszkańcy Wielkopolski w średnim wieku. Istotnie mniejsza grupa chciałaby 

dowiedzieć się ile pieniędzy z Funduszy Europejskich pozostało oraz ile już zostało wydane (13,2%), 

a także czegoś o przedsięwzięciach, które są realizowane z Funduszy Europejskich (11,2%). Warto 

podkreślić, że prawie 40% grupę badanych, którzy nie mają potrzeby pogłębiania swojej wiedzy w 

zakresie Funduszy Unijnych tworzą głównie osoby w wieku 55 lat i więcej.  

Chcąc dowiedzieć się więcej o wykorzystywanych przez mieszkańców Wielkopolski źródłach 

informacji o funduszach unijnych przeanalizowano ich odpowiedzi na pytanie o zrozumiałość 

przekazów zamieszczonych we wskazanych przez nich źródłach18.  

Na podstawie wyników badań można powiedzieć, że najbardziej zrozumiałe informacje o 

Funduszach Europejskich gwarantują: szkoły i uczelnie (3,62), tablice informujące o realizowanych 

inwestycjach (3,60) oraz udział w szkoleniach tematycznie związanych z tematyką Funduszy 

Europejskich (3,56). Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że szkoły i uczelnie, tablice informacyjne 

oraz szkolenia jako źródło pozyskania informacji o środkach unijnych były wskazane nielicznie 

(kolejno: 0,9%, 2,3% i 1,5% ogółu badanych). W dalszej kolejności, najbardziej zrozumiały 

i przystępny język przekazu informacji o FE dotyczy podręczników i kompendiów wiedzy (3,50), oraz 

                                                           
18 oceny dokonano na skali od 1 do 4, gdzie 1 oznaczało „zupełnie niezrozumiałe”, zaś 4 – „w pełni zrozumiałe”; 

w celu uproszczenia czytania wyników dokonano uśrednienia uzyskanych odpowiedzi, z wyłączeniem 
odpowiedzi „trudno powiedzieć” 
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reklamy (3,47). Warto zauważyć, że wśród wymienionych tutaj źródeł informacji o Funduszach 

Europejskich dominują kanały sprofesjonalizowane, celowo nastawione na ten cel.  

Dane obrazuje Wykres 13 w załączniku 6. 

Poziom zrozumiałości przekazów informacyjnych najbardziej popularnych źródeł czerpania 

informacji o środkach unijnych kształtuje się następująco: 

 audycje telewizyjne (45,4% wskazań): 3,07; 

 Internet (44,2%): 3,16; 

 prasa (22,6%): 3,17.  

Dane zostały zamieszczone na wykresie 14 w załączniku 6. 

Należy jeszcze wspomnieć o wynikach testów statystycznych, które wskazują, że najwyższe oceny 

dotyczące zrozumiałości i przystępności języka w przypadku audycji telewizyjnych oraz Internetu 

wskazały osoby młode, w wieku od 20 do 24 lat.  

Poza wcześniej wspomnianymi źródłami informacji o funduszach unijnych, respondenci mieli okazję 

uzyskać wiadomości w przedmiotowym zakresie także za pośrednictwem narzędzi wykorzystanych w 

kampaniach lub akcjach informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich. Wyniki 

badań wskazują, że 13,5% ogółu badanych pamięta takie wydarzenia (pytanie miało charakter 

ogólny, tzn. nie pytano o konkretne kampanie lub akcje, których nazwy lub opisy mogłoby wspomóc 

pamięć respondentów i wówczas odsetek ten mógłby być wyższy). Dane obrazuje Wykres 15 w 

załączniku 6. 

Respondenci, którzy zadeklarowali znajomość kampanii lub akcji informacyjno-promocyjnych 

najczęściej (14,6% wskazań) wskazywali na korzystanie z dotacji lub wsparcia oferowanego w 

ramach Funduszy jako przedmiot danego komunikatu. W drugiej kolejności respondenci wspomnieli 

o reklamach, działaniach medialnych nie konkretyzując ich (13,2%). Działania informacyjno-

promocyjne dostrzegano także w przypadku inwestycji infrastrukturalnych (5,6%), a także ogólnie 

związanych z rozwojem gospodarczym (4,2%). Odsetek tych głosów jest jednak stosunkowo niski. 

Dane zostały zamieszczone w Tabeli 14 w załączniku 7. 

Badanie wykazało, iż kampanie informacyjno – promocyjne wpływały na poziom wiedzy 

respondentów. W celu dokonania oceny tego zjawiska/ W opinii badanych, kontakt z wydarzeniami 

dotyczącymi Funduszy Europejskich w przypadku co czwartego badanego wpłynął na wzrost jego 

wiedzy o środkach unijnych (26,0%), w tym 12,3% zdecydowanie potwierdza taki efekt, zaś 13,7% - 

raczej go dostrzega. 18,5% respondentów odpowiadających na pytanie o ocenę oddziaływania akcji i 

kampanii informacyjno-promocyjnych na ich wiedzę o Funduszach Unijnych nie zauważa wzrostu, w 

tym 7,5% - zdecydowanie nie, zaś 11,0% - raczej nie. 2,1% badanych nie potrafiło udzielić 

odpowiedzi na to pytanie („nie wiem/ trudno powiedzieć”). Należy jednak zaznaczyć, że ponad 

połowa badanych nie odpowiedziała na to pytanie (53,4%). Szczegółowe dane zostały zamieszczone 

na wykresie 16, w załączniku 6. 

Analiza przyszłych preferencji respondentów dotyczących źródeł informacji o Funduszach 

Europejskich nie przynosi zaskoczeń. Podobnie, jak w przypadku odpowiedzi na pytanie o źródła, z 

jakich badani do tej pory czerpali informacje o Funduszach Europejskich, najbardziej pożądanymi 

są: Internet (38,3% ogółu) oraz audycje telewizyjne (30,3%). W trzeciej kolejności respondenci 

wskazywali na prasę (19,2%). Audycje radiowe o tematyce Funduszy Europejskich są atrakcyjne dla 

zaledwie 7,8% badanych mieszkańców województwa wielkopolskiego. Takie źródła informacji jak 

ulotki, punkty informacyjne, szkolenia czy reklamy są pożądane przez garstkę badanych (7% i mniej 

wskazań). Grupę badanych, którzy nie poszukują informacji o Funduszach Europejskich tworzy 15,9% 

ogółu, z czego zdecydowana większość z nich to osoby w wieku 55 lat i więcej. Nieco ponad 7% 

respondentów nie potrafiło jednoznacznie wskazać pożądanego źródła informacji o Funduszach 

Europejskich. Dane znajdują się w Tabeli 15, w załączniku 7. 

Wnioski: 

 Zdecydowana większość mieszkańców województwa wielkopolskiego spotkała się ze 
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sformułowaniem „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze Unijne”. Grupę tę tworzy aż 82,8% 

ogółu. Niemniej jednak prawie co dziesiąty respondent nigdy się nie spotkał się z takimi 

określeniami (9,4%). 

 Co czwarty mieszkaniec województwa potrafi spontanicznie wymienić przynajmniej jedną 

nazwę programu operacyjnego (24,2%). Najczęściej wskazywanym programem był: Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki - PO KL (6,5%) oraz Program Rozwój Obszarów Wiejskich- PROW 

(4,7%). Co czwarty badany mieszkaniec Wielkopolski spotkał się z nazwą „Wielkopolski 

Regionalny Program Operacyjny” (24,9% ogółu).  

 Najczęściej określenie „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny” respondenci spotkali w 

telewizji (26,7%), w prasie (21,4%) oraz w Internecie (16,5%). Te kanały komunikacji na 

temat zagadnień dot. WRPO są najbardziej popularne. 

 Badani mieszkańcy województwa (zarówno w badaniach regionalnych jak i ogólnopolskich) 

najczęściej wskazywali, iż instytucjami, do których można składać wnioski o dotacje z FE są 

przede wszystkim Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (po 33,9% wskazań). 

 W ocenie samych respondentów ich wiedza o Funduszach Europejskich jest na średnim 

poziomie (2,32). Poziom szczegółowej wiedzy o Programach Operacyjnych finansowanych z 

Funduszy Europejskich i Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-

2013 jest jeszcze niższy, poniżej „dwójki” (kolejno 1,96 oraz 1,70). Należy też zaznaczyć, że 

w porównaniu z innymi województwami, mieszkańcy Wielkopolski oceniają swoją wiedzę 

nisko. 

 W ocenie mieszkańców województwa Fundusze Europejskie przede wszystkim sprzyjają 

rozwojowi Wielkopolski, umożliwiają rozwój przedsiębiorstw, a także wpływają na poprawę 

warunków infrastrukturalnych. Co więcej, badani uznają, że środki unijne nie są 

ekskluzywne, wręcz przeciwnie – są raczej dostępne dla wielu grup społeczno-zawodowych.  

 Średnia ocena korzyści osobistych wynikających z funkcjonowania Funduszy Europejski 

wyniosła 2,45, co oznacza, że około 45% mieszkańców województwa wielkopolskiego 

dostrzega pozytywne osobiste zmiany wynikające z realizacji działań prowadzonych z 

wykorzystaniem środków unijnych. Niemniej jednak już ¾ badanych mieszkańców 

Wielkopolski dostrzega zmiany w swoim najbliższym otoczeniu będące wynikiem 

wykorzystywania środków unijnych. Co piąty jednak ich nie zauważa. Niezależnie od siły 

przekonania, Wielkopolanie dostrzegają wpływ Funduszy Europejskich na zachodzące zmiany 

(94,5% ogółu). Dodatkowo, jak wynika z ogólnopolskich badań zleconych przez MIiR, 

mieszkańcy Wielkopolski bardzo pozytywnie oceniają wpływ Funduszy Europejskich na rozwój 

województwa: 45% z nich zgodziło się z tym stwierdzeniem, co jest w porównaniu ze średnią 

krajową dla wszystkich województw (34%) bardzo wysokim wynikiem. 

 Prawie połowa badanych wśród osobistych korzyści wynikających z Funduszy Unijnych 

wymienia poprawę infrastruktury w miejscu zamieszkania (46,7%). Co ósmy badany wskazuje 

na środki dla nowopowstających przedsiębiorstw oraz dotacje dla przedsiębiorców (po 

12,3%). Osobiste korzyści pokrywają się ze zmianami w najbliższym otoczeniu. Tu również 

badani wskazują na poprawę warunków infrastrukturalnych, rozwój przedsiębiorstw i 

szkolnictwa wyższego. Należy dodać, że mieszkańcy podregionów konińskiego, pilskiego i 

leszczyńskiego znacznie częściej niż mieszkańcy Poznania dostrzegają efekty oddziaływania 

Funduszy Europejskich w postaci dotacji dla przedsiębiorców.  

 Jak wynika z ogólnopolskich badań zleconych przez MIiR, Wielkopolanie bardzo wyraźnie 

zauważają wpływ Funduszy unijnych na rolnictwo w ich regionie. Wniosek ten można poprzeć 

wysokimi wskazaniami na rolników jako grupę najczęściej i zarazem najłatwiej otrzymującą 

dotacje unijne, a także przekonaniem Wielkopolan, że rolnictwo jest obszarem najczęściej 

obejmowanym przez dofinansowania z dotacji unijnych.  
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 W wyniku przeprowadzonych badań dotyczących mieszkańców województwa wielkopolskiego 

wynika, że skutecznym i efektywnym sposobem dotarcia z informacją o Funduszach 

Europejskich jest umieszczenie jej w specjalistycznych, sprofilowanych kanałach komunikacji 

(dostosowanych do zawodu danej grupy społecznej, jej stylu życia, zakresu/ intensywności 

konsumpcji itd.) 

 Z punktu widzenia celów wyznaczonych w Strategii komunikacji, najbardziej istotna jest 

rozpoznawalność środków unijnych w ogóle i dostrzeganie korzyści wynikających z ich 

wykorzystania, a więc dostrzeganie/docenianie ich roli. Wydaje się więc, iż ważniejszą od 

wskaźników rozpoznawalności nazw poszczególnych programów, jest potrzeba troski o 

dostrzeganie przez mieszkańców województwa wpływu środków unijnych zarówno na rozwój 

wojewódzka, najbliższego otoczenia jak i świadomość osobistych korzyści. Z 

przeprowadzonych badań wynika, że prawie 2/3 badanych mieszkańców województwa 

wielkopolskiego zdecydowanie uważa, że Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju 

województwa, a co trzeci „raczej zgadza się” z tym stwierdzeniem. Innymi słowy, 

Wielkopolanie widzą wpływ Funduszy Europejskich na zachodzące zmiany w województwie 

(łącznie 94,5%). Nieliczne były głosy wskazujące na brak wpływu FE na rozwój województwa 

(zdecydowanie nie – 2,0%, raczej nie – 3,6%). Z kolei udział osób dostrzegających osobiste 

korzyści wynikające z funkcjonowania Funduszy Europejskich (45,5%) jest zbliżony do udziału 

badanych, którzy tego wpływu nie odczuwają, niemniej jednak odsetek tych drugich jest 

nieco wyższy (51,6%). Osoby, które dostrzegały osobiste korzyści najczęściej upatrywały ich w 

poprawie infrastruktury w miejscu zamieszkania (46,7%). Co ósmy badany wskazuje na środki 

dla nowopowstających przedsiębiorstw oraz dotacje dla przedsiębiorców (po 12,3%). Co 

dziesiąty badany dostrzegający osobiste korzyści miał szanse skorzystać z kursów, szkoleń i 

staży finansowanych ze środków unijnych. Istotny odsetek badanych (7,5%) wskazuje na 

stypendia, w tym popularny wśród studentów program stypendialny Erasmus. 

 Najbardziej powszechnymi źródłami pozyskiwania informacji o Funduszach Europejskich i 

Programach Operacyjnych są audycje telewizyjne oraz Internet (kolejno: 45,4% ogółu 

wskazań i 44,2%). W trzeciej kolejności badani wskazywali na prasę (22,6%). Te kanały 

informowania o FE są także najbardziej pożądane w kontekście dalszego pogłębiania swojej 

wiedzy (Internet: 38,3% ogółu, oraz audycje telewizyjne - 30,3%). Internet jest najbardziej 

popularny wśród osób młodych, podczas gdy telewizja, prasa i radio to media, po które 

najchętniej sięgają osoby starsze, w tym emeryci.  

 Media lokalne nie cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Wielkopolski, około 50% 

badanych w ogóle z nich nie korzysta.  

 Najczęściej oglądaną regionalną stacją telewizyjną jest TVP Poznań, w drugiej kolejności 

badani wskazali na TV Wielkopolska, zaś w trzeciej na WTK.  

 Najbardziej efektywnym miejscem, w którym można poszerzyć wiedzę o tematyce unijnej są 

jednak kanały sprofesjonalizowane, celowo nastawione na ten cel (szkolenia, punkty 

informacyjne lub konsultacyjne), jednakże ich popularność wśród mieszkańców jest niska.  

 Prawie 40% badanych mieszkańców województwa wielkopolskiego nie ma potrzeby 

poszerzania swojej wiedzy na temat Funduszy Europejskich (39,7%).  

 Największym zainteresowaniem cieszy się tematyka pozyskiwania środków unijnych – badani 

są zainteresowani informacją o tym, kto, na co i jak może uzyskać dotację z Funduszy 

Europejskich 39,9% ogółu). Warto jednak podkreślić, że taka sama grupa badanych w ogóle 

nie ma potrzeby pogłębiania swojej wiedzy w zakresie Funduszy Unijnych. 

 Badania ukazują, że tematyką pozyskiwania dotacji zainteresowani są przede wszystkim 

młodzi i osoby w średnim wieku. 

 Mieszkańcy województwa wielkopolskiego zainteresowani są konkretnymi informacjami na 

temat możliwości pozyskiwania funduszy: przydatne okazują się dla nich informacje o tym 
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kto, na jaki cel i jaką kwotę dofinansowania może uzyskać. Taki wniosek, płynący z analiz 

badań przeprowadzonych trzema technikami badawczymi (CAWI z mieszkańcami/ IDI z 

dziennikarzami oraz IDI z pracownikami UMWW) wskazuje na pożądany kierunek działań 

promocyjnych w nowym okresie programowania. 

 Poziom zrozumiałości przekazów informacyjnych najbardziej popularnych źródeł czerpania 

informacji o środkach unijnych kształtuje się następująco: audycje telewizyjne (45,4% 

wskazań): 3,07; Internet (44,1%): 3,17 oraz prasa (22,6%): 3,17.  

 Zaledwie 13,5% ogółu badanych zna i pamięta kampanie lub akcje informacyjno-promocyjne 

dotyczące Funduszy Europejskich. Respondenci mają duże trudności ze szczegółowym 

opisaniem działań informacyjno-promocyjnych, niemniej jednak większość z nich dostrzega 

pozytywne efekty oddziaływania takich wydarzeń na wzrost ich wiedzy w obszarze Funduszy 

Europejskich. 

 Spontaniczna znajomość programów operacyjnych, w tym WRPO jest bardzo niska, a 

znajomość wspomagana często ogranicza się do wskazania jednego z całego wachlarza 

programów. Ten wniosek potwierdzają także badania ogólnopolskie, gdzie mieszkańcy 

województwa wielkopolskiego sytuują się w grupie mieszkańców województw o najmniejszej 

wiedzy dotyczącej konkretnych programów. 

 

Rekomendacje: 

 Ze względu na fakt, że w grupie wiekowej pow. 65 lat występuje wysoki odsetek osób, które 

nie spotkały się (lub nie pamiętają) z określeniami „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze 

Unijne” w kolejnej perspektywie finansowej należy prowadzić działania informacyjno-

promocyjne ściśle skierowane do tych odbiorców. Należy w tym celu wykorzystywać 

ogólnopolskie i lokalne media, z których dana grupa społeczna korzysta najczęściej, tzn. 

telewizję (w tym WTK oraz TVP Poznań) oraz stacje radiowe (Radio Merkury i inne).  

 W związku z niską znajomością spontaniczną , a także wspomaganą istotne jest 

komunikowanie nazw programów operacyjnych w połączeniu z konkretnym celem lub 

możliwością, jakie dany program daje. W taki sposób budowany komunikat ma szansę zostać 

zapamiętany nie tylko poprzez przedmiot zysku z programu, ale także poprzez jego nazwę.  

 Z uwagi na fakt, że większość nazw programów (w tym WRPO) została zauważona/ usłyszana 

w telewizji, w prasie i w Internecie, w perspektywie finansowej 2014+ kolejne przekazy 

medialne powinny również być nadawane w tych kanałach. Działania medialne powinny 

jednak uwzględniać preferencje poszczególnych grup odbiorców dotyczące najczęściej 

wykorzystywanych źródeł informacji, w tym osoby młode – Internet, osoby starsze – telewizja 

i prasa. 

 Ocena wiedzy własnej mieszkańców Wielkopolski dotyczącej Funduszy Europejskich jest 

średnia, dlatego stałe działania informacyjne, upowszechniające wiedzę o FE są konieczne i 

pożądane. Biorąc pod uwagę fakt, że jednym z najbardziej efektywnych miejsc, w którym 

można skutecznie poszerzyć wiedzę o tematyce unijnej są kanały sprofesjonalizowane (lecz 

niepopularne wśród społeczeństwa) warto promować je jako te, w których można poznać 

odpowiedzi na „wszystkie pytanie dotyczące Funduszy Unijnych”. Należą do nich szkolenia, 

punkty informacyjne i konsultacyjne, podręczniki i kompendia wiedzy, a także placówki 

oświatowe i uczelnie.  

 Biorąc pod uwagę fakt, iż połowa mieszkańców Wielkopolski deklaruje, że nie dostrzega 

wpływu FE na poprawę swojej osobistej sytuacji należy szczególnie promować te wydarzenia, 

które w opinii osób pozytywnie nastawionych do działań podejmowanych w ramach środków 

unijnych są takim przejawem. Warto również rozważyć promocję owych efektów odwołując 

się do lokalnych przykładów i realnych korzyści dla poszczególnych jednostek.  
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 Działania informacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców Wielkopolski dotyczące FE 

powinny przede wszystkim skupiać się na tematyce pozyskiwania środków unijnych wskazując 

kto, na co i jak może uzyskać dotację z Funduszy Europejskich. Tą tematyką zainteresowani 

są przede wszystkim młodzi i osoby w średnim wieku, dlatego należy uwzględnić ich 

preferencje dotyczące źródeł pozyskiwania informacji nt. FE (w tym wypadku szczególnie 

Internet).  

 Należy uprościć język komunikatów kierowanych do mieszkańców Wielkopolski. Jedną z 

możliwości może być także zawiązanie stałej współpracy przedstawicieli administracji 

piszącymi komunikaty medialne z dziennikarzami, którzy mają wystarczające kompetencje, 

by dostosować przekaz medialny do potrzeb i możliwości odbiorców. 

 Zaleca się w mniejszym stopniu koncentrować przekazywanie treści o funduszach unijnych w 

telewizjach regionalnych. W zamian należy kierować te informacje do stacji ogólnopolskich, 

a także rozgłośni radiowych o zasięgu regionalnym. 

 



 
 

68 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

 

Część II Skuteczność i użyteczność wykorzystanych narzędzi informacyjno – 

promocyjnych. 

Zadanie 6. Szczegółowa analiza i ocena wybranych działań informacyjno-promocyjnych 

realizowanych w perspektywie finansowej UE 2007-2013: studium przypadku kampanii 

„Zmieniliśmy Wielkopolskę” oraz „Wielkopolska OK”.19 

W ramach przedmiotowego studium przypadków dokonano analizy dwóch kampanii 

„Zmienilismy Wielkopolskę” oraz „Wielkopolska OK”. 

1. Studium przypadku: „Zmieniliśmy Wielkopolskę” 

Cele i elementy składowe kampanii „Zmieniliśmy Wielkopolskę” 

Kampania „Zmieniliśmy Wielkopolskę” składała się z trzech głównych elementów:  

 spotów telewizyjnych przedstawiających rezultaty wdrażania WRPO, emitowanych w telewizji 

oraz w Internecie, jak również podczas konferencji prasowych, warsztatów, spotkań z 

laureatami konkursów oraz innych wydarzeń; warto też podkreślić, że jeden ze spotów został 

wyróżniony na XX Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS 

Camerimage 2012 r. w ramach trzeciej edycji Konkursu Spotów Reklamowych „Fundusze 

Europejskie w Kadrze”, 

 konkursu fotograficznego pn. „Fundusze w obiektywie” skierowanego do zainteresowanych tym 

działaniem mieszkańców regionu, polegającego na przesłaniu zdjęcia projektu zrealizowanego w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w którym 

kryteriami oceny były: oryginalność pomysłu – innowacyjne ujęcie i wybór projektu, koncepcja, 

walory artystyczno-wizualne, ulotność zjawiska, semantyka obrazu, wreszcie jakość zdjęcia; do 

Konkursu nadesłano 362 zdjęcia; 15 zgłoszeń dotyczyło projektów realizowanych na terenie 

miasta Poznania, a pozostałe inwestycji z Wolsztyna, Konina, Kalisza, Gniezna, Piły, Jarocina, 

Nowego Tomyśla, Czarnkowa, Turku, Ostrowa Wlkp., Kępna, Wągrowca, Puszczykowa, 

Damasławka, Kozielska, 

 konkursu dziennikarskiego pn. „Dobra informacja-efekt dotacja”, skierowanego do 

przedstawicieli wielkopolskich mediów, ocenianego przez Kapitułę składającą się z 7 osób 

reprezentujących wielkopolskie media i przedstawiciele UMWW oceniającą nadesłane 24 prace 

wg kryteriów: wartość merytoryczna prac oraz ich zawartość informacyjna, oryginalność, 

innowacyjność i trafność pomysłu, profesjonalne podejście do tematu, walory warsztatowe 

pracy20. 

Każdej z inicjatyw organizowanych w ramach tej kampanii przyświecał nieco inny cel. I tak, celem 

konkursu fotograficznego pn. „Fundusze w obiektywie” było zainteresowanie mieszkańców 

Wielkopolski Funduszami Europejskimi, przede wszystkim Wielkopolskim Regionalnym Programem 

Operacyjnym na lata 2007-2013, jak również pokazanie projektów, które zostały zrealizowane 

dzięki obecności tego Programu w regionie. Niewątpliwą zaletą Konkursu było podniesienie 

świadomości społeczności lokalnych w zakresie wykorzystania środków unijnych.  

Cel przeprowadzenia konkursu dziennikarskiego okazał się mieć dwojaki charakter. Po pierwsze, 

służył zainteresowaniu regionalnych mediów tematyką funduszy unijnych oraz podniesieniu 

świadomości w środowisku dziennikarskim w zakresie wykorzystania środków unijnych. Po drugie, 

stanowił dodatkową promocję Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a dzięki swej 

ekspansji poza środowisko dziennikarskie, zwiększył poziom wiedzy na ich temat wśród 

                                                           
19 W realizacji studium przypadku wykorzystano następujące metody/techniki badawcze: analiza danych 
zastanych, IDI wśród uczestników kampanii, IDI z przedstawicielami UMWW/ WFOŚiGW, IDI z dziennikarzami, 
FGI z reprezentantami IOB, FGI z reprezentantami NGO 
20 Protokół z Posiedzenia Kapituły, 17.01.2013. 
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mieszkańców Wielkopolski. Wreszcie, podobną funkcję pełniła obecność spotów reklamowych w 

regionalnych mediach.  

Liczba i treść przekazów informacyjnych  

W czasie trwania kampanii „Zmieniliśmy Wielkopolskę” w mediach w sumie odnotowano 61 

przekazów informacyjnych. Największa ich liczba miała miejsce w radiu (44 przekazy) a następnie w 

telewizji (15). 2 razy przekaz odnośnie analizowanej kampanii znalazł się w prasie. Taką sytuację 

prezentuje Wykres 17 zawarty w załączniku numer 6.  

Większość materiałów zamieszczona została w radiu (Polskie Radio Merkury) i w telewizji (TVP 

Poznań). 90% z nich miało charakter artykułu. Odnotowano też 5% krótkich wzmianek oraz tyle samo 

notek informacyjnych. Wykres 18 prezentujący najaktywniejsze media znajduje się w załączniku 

numer 6.  

Najczęstszym przedmiotem przekazów dotyczących analizowanej kampanii, pojawiających się w 

mediach były informacje ogólne o spotach i programie (77% audycji). Oprócz spotów tematycznych 

dotyczących turystyki (10%), urzędnika (3%), designu i infrastruktury (po 2% udziału w przekazie 

medialnym), wyemitowano również spoty na temat konkursu dla dziennikarzy (6 %).  

Wartość wskaźnika MIP21 dla publikacji informacyjnych z zakresu tematyki „Zmieniliśmy 

Wielkopolskę” w analizowanych mediach wyniosła 1 795 953. Najwyższą wartość wskaźnik osiągnął 

w stacji telewizyjnej „TVP Poznań” - jego wartość wyniosła tam 1 218 067. Druga pozycja należy do 

Polskiego Radia Merkury Poznań - wartość MIP to 573 418. W pierwszej trójce znalazł się jeszcze 

„Polska – Głos Wielkopolski” z 4 268 zasięgu. Szczegółowe dane zostały zamieszczone na wykresie nr 

20 w załączniku nr 6. 

Publikacje informacyjne z zakresu tematyki „Zmieniliśmy Wielkopolskę” osiągnęły wartość 

wskaźnika Range22 na poziomie 3 546 300. Najwyższą jego wartość odnotowano w telewizji TVP 

Poznań – 1 941 420. Zbliżony wynik osiągnął przekaz wyemitowany w Polskim Radiu Merkury Poznań 

– 1 542 200. Publikacje informacyjne zamieszczone w dzienniku „Polska – Głos Wielkopolski” 

osiągnęły wartość 42 680 MIP, a te zamieszczone w „Panoramie Leszczyńskiej” – 20 000 MIP. Dane 

zostały zamieszczone na wykresie nr 21 w załączniku nr 6.  

Przekazy informacyjne dotarły w największym stopniu do odbiorców w wieku 15 - 34 lata oraz 

powyżej 54. roku życia, ale poza tym dotarły one również do odbiorców w pozostałych przedziałach 

wiekowych. Jeśli chodzi o wykształcenie to przekaz medialny trafiał przede wszystkim do osób z 

wykształceniem średnim, zawodowym oraz wyższym i licencjackim. Szczegółowe dane zostały 

przedstawione na wykresie nr 24 w załączniku nr 6.  

Największą szansę na dotarcie23 do opinii publicznej z przekazem informacyjnym dotyczącym 

inicjatywy „Zmieniliśmy Wielkopolskę” miała stacja telewizyjna TVP Poznań, jej dotarcie do opinii 

publicznej wśród społeczności Wielkopolan wynosi 35,45%. W czołówce zestawienia znalazł się także 

dziennik „Polska - Głos Wielkopolski” – 13,63% oraz Polskie Radio Merkury z 11,19%. Panorama 

Leszczyńska dociera do 6,39% grupy celowej opinii publicznej w społeczności Wielkopolan. Dane 

zostały przedstawione na wykresie nr 26 w załączniku nr 6.  

Wskaźnik Affinity24 przekazu informacyjnego, analizowany pod kątem grupy beneficjentów, 

potencjalnych beneficjentów i partnerów społeczno – gospodarczych – z zakresu inicjatywy 

                                                           
21 Wskaźnik MIP – oblicza się go mnożąc udział procentowy danej informacji o FE, w tym WRPO 2007-2013, 
przez całkowity nakład/słuchalność/oglądalność medium. Uzyskany w ten sposób wynik wskazuje jaki był 
efektywny zasięg danej informacji, biorąc pod uwagę jej widoczność w danym medium. 
22 Wskaźnik Range – stanowi on sumę nakładów/słuchalności/oglądalności mediów, w których umieszczono 
badane informacje. 
23 Szansa na dotarcie z przekazem do opinii publicznej została obliczona w oparciu o dane pochodzące z 
redakcji objętych monitoringiem. 
24 Affinity – wskaźnik ten pozwala na określenie stopnia dopasowania danego medium do grupy docelowej. 
Wskaźnik pokazuje o ile wartości uzyskiwane dla grupy celowej odbiegają od wartości uzyskiwanych dla innej 
grupy porównawczej (np. całej populacji). Wartości wskaźnika uzyskuje się poprzez podzielenie stopnia 
odbioru medium w danej grupie celowej (np. 50%) przez odbiór tego medium w całej populacji (np. 40%). 
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„Zmieniliśmy Wielkopolskę” osiągnął najwyższą wartość w dzienniku „Polska - Głos Wielkopolski”. 

Media te były najlepiej dopasowanymi tytułami do wybranej grupy docelowej, dzięki czemu liczny w 

nich przekaz trafiał do odpowiedniej grupy celowej. Niemniej wszystkie media, w których ukazał się 

przekaz informacyjny o kampanii „Zmieniliśmy Wielkopolskę” były bardzo dobrze dopasowane do tej 

grupy celowej. Szczegółowe dane zostały przedstawione na wykresie nr 27 w załączniku nr 6.  

Koszt przekazu informacyjnego na temat inicjatywy „Zmieniliśmy Wielkopolskę” wyniósłby ponad 

200 tys. zł. Najwyższą wartość ekwiwalentną25 przekazu informującego o tematyce „Zmieniliśmy 

Wielkopolskę” prezentuje Polskie Radio Merkury Poznań – 128 358 zł. Drugie miejsce w zestawieniu 

zajmuje TVP Poznań z AVE w wysokości 80 135 zł. Szczegółowe dane zostały przedstawione na 

wykresie nr 28 w załączniku nr 6. 

Wskaźnik CPT26 przekazu z zakresu inicjatywy „Zmieniliśmy Wielkopolskę” wyniósł 58 zł.  

Dotarcie do 1000 potencjalnych odbiorców z przekazem dotyczącym inicjatywy „Zmieniliśmy 

Wielkopolskę” osiągnęło najwyższą wartość w przypadku TVP Poznań – 105 zł, natomiast najniższy 

koszt prezentuje „Panorama Leszczyńska” z AVE w wysokości 3,74 zł. Szczegółowe dane zostały 

przedstawione na wykresie nr 29 w załączniku nr 6. 

Liczba i treść przekazów promocyjnych 

Publikacje promocyjne z zakresu tematyki „Zmieniliśmy Wielkopolskę" ukazywały się w dzienniku 

„Polska - Głos Wielkopolski” i wartość wskaźnik MIP publikacji w nim zamieszczonych osiągnęła 

wartość 4 268. Wartość ta pokrywa się ze wskaźnikiem Range co oznacza, iż publikacje promocyjne 

w całości traktowały na temat kampanii „Zmieniliśmy Wielkopolskę”. Szczegółowe dane zostały 

zamieszczone na wykresach nr 22 i nr 23 w załączniku nr 6. 

Publikacje promocyjne najczęściej miały szansę na dotarcie do odbiorców przekazu prasowego w 

wieku powyżej 54 lat (38%), drugą grupą były osoby w wieku od 15 do 34 lat (28%). Analizując 

dotarcie publikacji promocyjnych ze względu na wykształcenie, największą szansę na zetknięcie się 

z przedmiotowym przekazem medialnym miały osoby z wykształceniem średnim i wyższym. Dane 

zostały przedstawione na wykresie nr 25 w załączniku nr 6. 

Przekazy promocyjne na temat inicjatywy „Zmieniliśmy Wielkopolskę” zamieszczone w dzienniku 

„Polska – Głos Wielkopolski” miały szansę dotrzeć27 do 13,63% opinii publicznej w Wielkopolsce. 

Dziennik „Polska – Głos Wielkopolski”, na którego łamach promowano inicjatywę „Zmieniliśmy 

Wielkopolskę” był medium bardzo dobrze dopasowanym do grupy celowej beneficjentów, 

potencjalnych beneficjentów i partnerów społeczno – gospodarczych. Wskazuje na to wysoka 

wartość wskaźnika Affinity (165) tego medium.  

Wydźwięk publikacji 

100% publikacji promocyjnych i informacyjnych na temat kampanii "Zmieniliśmy Wielkopolskę" miało 

wydźwięk pozytywny. Informacje te zawiera Wykres 19 znajdujący się w załączniku 6. 

Analiza działań informacyjno – promocyjnych kampanii „Zmieniliśmy Wielkopolskę” 

                                                                                                                                                                                     
Wartość indeksu powyżej 100 oznacza lepsze dopasowanie w porównaniu z czytelnictwem danej gazety czy 
magazynu w populacji. Wartość indeksu poniżej 100 oznacza dopasowanie niższe niż w populacji. 
25 Ekwiwalent reklamowy (ang. Advertising Value Equivalent, skrt. AVE) – to wycena danego przekazu 
określana w pieniądzu (w złotówkach). Polega na szacowaniu wartości publikacji lub emisji danego przekazu na 
podstawie cenników reklamowych medium oraz rzeczywistych wydatków zamawiającego, powierzchni 
publikacji, liczby odsłon, liczby unikatowych użytkowników, czy czasu trwania programu. Wyraża sumę środków 
finansowych, jakie trzeba byłoby wydać, gdyby dany materiał był reklamą. Wartość ekwiwalentu reklamowego 
jest ponadto modyfikowana o wydźwięk danej informacji. Dla informacji pozytywnych mnożnik wynosi 2, dla 
neutralnych 1, a dla negatywnych -1. 
26 Wskaźnik CPT (AVE) - Koszt dotarcia do 1000 osób wyliczony jako stosunek zsumowanych wartości AVE 
publikacji do całkowitego dotarcia przekazu do odbiorców liczonego w tysiącach. 
27 Szansa na dotarcie z przekazem do opinii publicznej została obliczona w oparciu o dane pochodzące z 
redakcji objętych monitoringiem. 
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Jak wynika z przeprowadzonych badań, rozpoznawalność kampanii promocyjnej „Zmieniliśmy 

Wielkopolskę” wynika przede wszystkim z faktu prezentacji spotów i programu w telewizji 

regionalnej. Badani w większym stopniu zorientowani byli na odbiór ogólnopolskiej prasy i telewizji 

oraz przekazów Internetowych, w mniejszym stopniu korzystają z telewizji regionalnych. Należy 

tutaj zaznaczyć, IZ WRPO zobligowana była do promowania FE i WRPO jedynie za pośrednictwem 

mediów regionalnych, media ogólnopolskie nie mogły być wykorzystywane. 

Jednak po emisji spotów podczas badań FGI, były one na ogół raczej pozytywnie oceniane przez 

respondentów. Uczestnicy rozpoznawali poszczególne elementy konkretnych filmów (inwestycje, 

zmiany w otoczeniu, szczegóły przekazów, osoby).  

Główne postulaty formułowane pod adresem prezentowanych filmów dotyczyły nadmiernego 

przeładowania informacjami niezwiązanymi z realizowanymi inwestycjami (np. opisy dotyczące 

przedmiotów, takich jak teczka, kawa) oraz szybkiego tempa akcji w spocie. W przekonaniu części 

badanych (przedstawiciele NGO) mniej skutecznym było również promowanie funduszy poprzez 

osoby polityków. Wg opinii w spocie nie powinno również akcentować się elementów nie związanych 

bezpośrednio z projektami dofinansowanymi z środków UE.  

Wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych najlepiej został oceniony film dotyczący turystyki 

oraz dziedzictwa kulturowego (pt. Kasia, lat 28). Spot uzyskał najwyższe noty ze względu na takie 

elementy jak: atrakcyjność i przejrzystość przekazu, a także prezentację inwestycji z całej 

Wielkopolski (nie tylko Poznania). Przejrzysty i wolniejszy charakter spotu umożliwiał zapamiętanie 

większej liczby elementów przekazu. Zwracano też uwagę na spójność wizualną wszystkich 

przekazów.  

Wśród IOB najlepiej został oceniony film „Urzędnik”, otrzymał on najwyższą ocenę jeśli chodzi o 

atrakcyjność i innowacyjność przekazu. W tej grupie najniższe oceny otrzymał pierwszy z 

emitowanych spotów Infrastruktura. Film ten wydał się respondentom najmniej atrakcyjny i 

przejrzysty, był według nich również mało innowacyjny. Przez niektórych spośród respondentów 

negatywnie została odebrana występująca w spocie postać.  

Z kolei przedstawiciele samorządu studenckiego pomysły na przedstawione w spotach historie 

ocenili niejednorodnie, trudno tutaj mówić o występowaniu jednoznacznie pozytywnych lub 

negatywnych opinii. W przypadku pierwszego filmu reklamowego o roboczym tytule „Infrastruktura” 

badanym podobało się, że główny bohater gra rolę przykładowego mieszkańca Poznania, który na co 

dzień poruszając się po mieście korzysta z efektów inwestycji dofinansowanych z WRPO 2007-2013. 

Pojawiły się jednak krytyczne głosy, wskazujące na to, że idea utożsamiania głównego bohatera 

z odbiorcą jest powszechna i mało nowatorska. Skrytykowano także wielość elementów, które 

przyciągają uwagę widza, ale nie są powiązane z głównym tematem.  

W spocie zatytułowanym „Design” badani zwrócili uwagę przede wszystkim na muzykę, która została 

bardzo pochlebnie oceniona, element ten wpłynął in plus na ogólną ocenę spotu, choć również nie 

został on pozbawiony uwag.  

Oceny odnoszące się do spotu zatytułowanego „Turystyka” były całkowicie skrajne, część badanych 

mówiła o pozytywnych aspektach prezentowanego filmu reklamowego zaznaczając, że pokazuje 

inwestycje realizowane na terenie całej Wielkopolski, nie tylko Poznania, a jego treść jest jasna i 

przejrzysta. Z drugiej strony, część badanych wysunęła zarzuty dotyczące właśnie przejrzystości 

spotu, twierdząc, że jest bardzo słaba, zwrócili również uwagę na niski stopień innowacyjności.  

Przy ocenie spotu „Urzędnik”, respondenci podkreślali wiarygodność prezentowanej historii oraz 

kompleksowość ujęcia, choć pojawił się również głos negatywnie oceniający stronę techniczną spotu 

– nakładanie się dźwięków o takim samym poziomie głośności. 

Pozytywnym aspektem promowania funduszy jest, wg badanych, pokazywanie konkretnych 

projektów, które są znane przez poszczególne osoby z życia codziennego. Te miejsca czy inwestycje 

pokazywane w przekazach, mogą wywołać pozytywne skojarzenia oraz wzbudzać chęć podzielenia 

się tą informacją. 
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Reasumując, program „Zmieniliśmy Wielkopolskę” emitowany w TVP Poznań został oceniony w 

zasadzie pozytywnie. Najwyższe oceny uzyskała przejrzystość przekazu i zakres przekazywanych 

informacji. Gorzej oceniono atrakcyjność i innowacyjność programu. W przypadku objętego 

badaniem programu respondenci sugerowali, aby promować projekty nie przez podawanie wartości 

zrealizowanych inwestycji, ale promowanie efektów podejmowanych działań.  

Realizacja celów kampanii „Zmieniliśmy Wielkopolskę” 

Po dokonaniu analizy materiałów promocyjnych, dokumentów sprawozdawczych z działań  

w ramach kampanii „Zmieniliśmy Wielkopolskę” należy stwierdzić, że jej cele zostały zrealizowane. 

Dotyczy to spotów, jak i konkursu fotograficznego. Dostosowanie komunikatów do zróżnicowanej 

grupy odbiorców, pozwoliło na zainteresowanie tematyką WRPO szerokiego grona. Założenia w 

Planie Komunikacji WRPO na lata 2007 - 2013 o cechach komunikatu promocyjnego (innowacyjny, 

nowoczesny, przyjazny, pozytywny) również zostały zrealizowane. Taką opinię popierają wysokie 

oceny spotów reklamowych kampanii, a przede wszystkim wyróżniony spot na XX Międzynarodowym 

Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS Camerimage 2012 r.  

W produkcji wspomnianych spotów reklamowych zastosowano profesjonalne i nowoczesne techniki 

graficzne co także pozytywnie wpływa na wizerunek kampanii i promowanego przez nią WRPO. Nie 

należy przy tym zapominać o wyróżnionych przez Kapituły laureatach obu konkursów 

fotograficznych, którzy zaprezentowali wysokiej jakości prace, spełniając jednocześnie nie tylko 

warunki konkursowe, ale i założenia ujęte w Planie Komunikacji.  

2. Studium przypadku: kampania „Wielkopolska OK” 

Cele i elementy kampanii „Wielkopolska OK” 

Głównym celem drugiej z analizowanych kampanii „Wielkopolska OK”, która miała miejsce w latach 

2012-2013, podobnie jak w przypadku poprzedniej inicjatywy, było poinformowanie mieszkańców 

Wielkopolski o efektach wdrażania Wielkopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007-2013. 

Działania te skierowane były do różnych grup odbiorców, przede wszystkim mieszkańców 

Wielkopolski, ale i władz samorządowych. W ramach kampanii przeprowadzono szereg 

zróżnicowanych działań, które służyły realizacji założonego celu.  

W roku 2012, wykorzystano następujące narzędzia komunikacji:  

 spoty telewizyjne i radiowe (głównie w Radio Merkury i Planeta FM),  

 plakaty i citylighty (umiejscowione na najbardziej ruchliwych ulicach wielkopolskich miast), 

 prasę (głównie Poznańska Gazeta Wyborcza i Głos Wielkopolski), 

 strony www,  

 nowoczesną stałą jak i mobilną wystawę zdjęć projektów zrealizowanych w ramach WRPO w 

technologii 3D, 

 innowacyjny konkurs dla samorządów miast, który polegał na przedstawieniu najciekawszej 

lokalizacji dla mebli miejskich w kształcie liter W, R, P, O28 oraz wskazaniu miasta, które 

powinno wygrać komplet leżaków (na podstawie liczby głosów zebranych wśród 

mieszkańców), 

 quiz, będący elementem akcji streetmarketingowej, w którym nagrodami były zróżnicowane 

gadżety – ich rodzaj uzależniony był od ilości poprawnych odpowiedzi udzielanych na 

pytania zadawane przez hostessy prowadzące akcję w przestrzeni miejskiej,  

 profil na Facebooku, na którym też przeprowadzano konkurs fotograficzny „Zatrzymane w 

kadrze” (konkurs dotyczył najciekawszego zdjęcia w tle projektu WRPO).  

                                                           
28 W sprawozdaniach z działań informacyjno-promocyjnych w 2012r. można znaleźć informacje o tym, że meble 
cieszyły się ogromną popularnością wśród mieszkańców miast.  
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Rok 2013 przyniósł możliwość czynnego zaangażowania mieszkańców regionu w akcje informacyjno-

promocyjne z zakresu wykorzystania FE i WRPO w ramach przedmiotowej kampanii poprzez udział 

w: 

 Wielkich Rajdach Po Okolicy, zorganizowanych przy współpracy z Radiem Merkury, 

dedykowanych słuchaczom stacji oraz innym mieszkańcom regionu, służących pokazaniu co 

udało się zrealizować w regionie dzięki WRPO, uznanych za przyjazną inicjatywę, 

 Wakacyjnych Rejsach Po Okolicy po Wielkiej Pętli Wielkopolski, w których wzięli udział 

przedstawiciele lokalnych mediów, a także ich odbiorcy: czytelnicy gazet, słuchacze radia 

czy widzowie telewizji, 

 wypoczynku i kreatywnej zabawie w budzących pozytywne skojarzenia Parkach Kreacji (ich 

uczestnicy mogli m.in. obserwować powstawanie obrazu 3D oraz układać puzzle 

przedstawiające projekty unijne).  

Wszystkie te działania objęły swym zasięgiem zdecydowaną część Wielkopolski. Ważną rolę spełniły 

zwłaszcza miasta: Poznań, Wągrowiec, Gniezno, Ostrów Wielkopolski i Września, będące punktami 

startowymi rajdów oraz miejscem lokalizacji Parków Kreacji.  

Kampania aktywizująca społeczność została przeprowadzona w pięciu miejscowościach. Do 

pozostałych mieszkańców informacja docierała poprzez media, w tym przede wszystkim artykuły 

prasowe i spoty w radiu, a także pojawiające się informacje w Internecie. Warto też zwrócić uwagę, 

że przeprowadzone działania były bardziej atrakcyjne dla mieszkańców małych miejscowości, w 

których takie eventy organizowane są zdecydowanie rzadziej, lecz są też lepiej zapamiętywane.  

Liczba i treść przekazów informacyjnych  

Jak wynika z przeprowadzonej analizy mediów, w ramach kampanii „Wielkopolska OK” 

opublikowano 68 publikacji odredakcyjnych. Publikacje informacyjne były obecne przede wszystkim 

w prasie – stanowiły 77% wszystkich publikacji. Warto dodać, że Informacje dotyczące kampanii były 

także emitowane w stacjach radiowych i telewizyjnych. Wykres 30 zawierający szczegółowe wyniki 

zawarty jest w załączniku numer 6.  

W przypadku publikacji o charakterze informacyjnym, najczęściej o kampanii pisano w poznańskiej 

„Gazecie Wyborczej". Opublikowano w niej 23 informacje na ten temat. Kolejną pozycję medialną 

pod względem częstotliwości opisu kampanii stanowią „Polska - Głos Wielkopolski". Ponad 82% 

odnotowanych publikacji to artykuł. Najaktywniejsze media przedstawiono w Wykresie 31 

znajdującym się w załączniku numer 6. 

Publikacje informacyjne z zakresu inicjatywy „Wielkopolska OK” najczęściej traktowały o 

Wielkopolskim Parku Kreacji. Temat ten stanowił 34% wszystkich publikacji informacyjnych. 29% 

publikacji stanowiły również ogólne informacje o kampanii – był to drugi najpopularniejszy temat 

informacji. 22% publikacji informacyjnych dotyczyło Konkursu fotograficznego, a 12% Wielkich 

Rajdów Po Okolicy. 3% stanowiło na temat możliwości wygrania kompletu leżaków dla miasta W 

Wykresie 32 znajdującym się w załączniku 6 zamieszczono szczegółowe zestawienia poszczególnych 

tematów publikacji. Zestawienia dokonano w oparciu o specjalistyczny wskaźnik SOV - (Share of 

Voice), określający udział określonych informacji w przekazie medialnym. 

Liczba i treść przekazów promocyjnych 

W ramach kampanii „Wielkopolska Ok” opublikowano 12 publikacji o charakterze promocyjnym, 

które ukazywały się przede wszystkim na łamach biuletynu oraz prasy. Wykres 30 zawierający 

szczegółowe wyniki zawarty jest w załączniku numer 6. W przypadku treści o charakterze 

promocyjnym, najwięcej pojawiało się w biuletynie „Nasz Region”. Najaktywniejsze media 

przedstawiono w Wykresie 31 znajdującym się w załączniku numer 6. 

Publikacje promocyjne z zakresu inicjatywy „Wielkopolska OK” najczęściej traktowały o 

Wielkopolskim Parku Kreacji. Temat ten stanowił 42% wszystkich publikacji promocyjnych. Taki sam 

procent publikacji stanowiły również ogólne informacje o kampanii – był to drugi najpopularniejszy 
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temat publikacji. 8% publikacji promocyjnych dotyczyło Konkursu fotograficznego oraz Wielkich 

Rajdów Po Okolicy. W Wykresie 32 znajdującym się w załączniku 6 zamieszczono szczegółowe 

zestawienia poszczególnych tematów publikacji.  

Zasięg kampanii – publikacje informacyjne 

Biorąc pod uwagę dobór kanałów komunikacji zastosowanych w obu kampaniach, można stwierdzić, 

że ich zasięg miał charakter regionalny oraz przede wszystkim lokalny. Na regionalny zasięg 

komunikatu wpływ miały informacje przekazywane przez media, a wiec telewizja, radio i prasa. 

Wiele działań bezpośrednich miało natomiast charakter stricte lokalny i odbywało się na terenie 

zaangażowanych w kampanie miast.  

Na podstawie wskaźnika Range stanowiącego sumę nakładów, słuchalności, oglądalności mediów, w 

których umieszczono badane informacje, można wskazać, że publikacje informacyjne z zakresu 

tematyki „Wielkopolska OK” osiągnęły wartość tego wskaźnika na poziomie 2 752 725. Najwyższą 

jego wartość odnotowano w dzienniku „Polska - Głos Wielkopolski” – 896 280. Zbliżony wynik 

osiągnął przekaz wyemitowany w telewizji TVP Poznań – 885 840. Na trzeciej pozycji uplasowała się 

„Gazeta Wyborcza – Poznań” z wynikiem 460 690. Dane zostały zamieszczone na Wykresie 33 w 

załączniku 6.  

Koszt przekazu informacyjnego na temat inicjatywy „Wielkopolska OK” wyniósłby 855722 zł. 

Najwyższą wartość ekwiwalentną przekazu informującego o tematyce „Wielkopolska OK” 

prezentuje dziennik „Polska - Głos Wielkopolski” – 483 786 zł. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje 

„Gazeta Wyborcza - Poznań” z AVE w wysokości 301 174 zł. Szczegółowe dane zostały przedstawione 

na wykresie nr 35 w załączniku nr 6. Dotarcie do 1000 potencjalnych odbiorców z przekazem 

dotyczącym inicjatywy „Wielkopolska OK” osiągnęło najwyższą wartość w przypadku „Polska – Głos 

Wielkopolski” – 539,77 zł, natomiast najniższy koszt prezentuje „Przegląd Koniński” z AVE w 

wysokości 9,09 zł. Dane zostały przedstawione na wykresie nr 36 w załączniku nr 6. 

Zasięg kampanii – publikacje promocyjne 

Jeśli natomiast chodzi o publikacje promocyjne z zakresu tematyki analizowanej kampanii, to 

ukazywały się one na łamach „Polski-Głosu Wielkopolskiego” a wartość wskaźnika Range wyniosła 

213 400 - Wykres 34, załącznik 6.  

Wydźwięk kampanii. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, wszystkie publikowane informacje 

dotyczące niniejszej kampanii charakteryzowało się pozytywnym wydźwiękiem.  

Analiza działań informacyjno – promocyjnych kampanii „Wielkopolska OK” 

Na podstawie wyników badania FGI z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz IOB 

możemy powiedzieć, że nie wszystkie zaprezentowane działania były znane respondentom (brak 

znajomości wspomaganej). Kampania została jednak pozytywnie oceniona. Najlepsze oceny zdobyły 

takie elementy jak: parki kreacji/ rajdy (druga w kolejności ocena jeśli chodzi o atrakcyjność), czy 

meble miejskie WRPO (najwyższa ocena jeśli chodzi o atrakcyjność i innowacyjność takiej formy 

promocji), a dodatkowo przy badanych z grupy IOB – pikniki. Najniższe oceny i najmniej 

przychylnych opinii zebrały takie nośniki informacji jak citylighty, plakaty, niemniej jednak, wśród 

badanych przedstawicieli IOB, znalazły się również takie osoby, które uważają taki przekaz 

informacji za skuteczny. W przypadku respondentów reprezentujących NGO - parki kreacji/ rajdy 

rowerowe zostały również najlepiej ocenione pod względem zakresu przekazywanych informacji i 

przejrzystość przekazu. Część respondentów pozytywnie oceniło także konkurs fotograficzny.  

Z kolei, przedstawicielom samorządów studenckich, biorącym udział w badaniu FGI zostały 

przedstawione elementy będące składowymi kampanii. Pomysł na konkurs został przyjęty 

pozytywnie, także przez osoby, które wcześniej o nim nie słyszały. Z kolei meble miejskie 

w kształcie napisu WRPO, w przeciwieństwie do opinii zebranych podczas FGI z przedstawicielami 

NGO, zostały ocenione przez badanych studentów negatywnie. Głównie z powodu braku 

przejrzystości, czytelności napisu i możliwości przekazu informacji. Krytycznie odnieśli się również 

do wykorzystywania plakatów, zdecydowanie wyżej oceniając posiłkowanie się citylightami. 
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Wykorzystywanie Internetu, w tym głównie tzw. fanpage’ów na portalach społecznościowych zostało 

ocenione wysoko przez badanych studentów, głównie z powodu możliwości dotarcia do szerokiego 

grona odbiorców oraz ciągle wzrastającej popularności multimediów. Badani dokonali również oceny 

organizacji „Parków kreacji” - pikników promujących Fundusze Europejskie, z jednej strony zwrócili 

uwagę na formę omawianego przedsięwzięcia, umożliwiającą aktywizację odbiorców poprzez 

czynną partycypację w atrakcjach towarzyszących „Parkom Kreacji”, czyli konkursom, rajdom, itp. 

Ponadto tego typu działanie promujące daje możliwość łączenia elementów o charakterze 

rozrywkowym z możliwością pozyskania informacji o Funduszach Europejskich. Jednocześnie część 

badanych studentów zwróciła uwagę na wady takiej formy promocji, wskazując na wykorzystywanie 

przez uczestników tego typu wydarzeń jedynie elementów związanych z atrakcjami o charakterze 

czysto rozrywkowym, nie stając się tym samym odbiorcą treści o charakterze informacyjnym.  

Realizacja celów kampanii „Wielopolska OK” 

W oparciu o wyniki przeprowadzonego badania , można stwierdzić, że w pełni osiągnięto założone 

cele, w tym cel główny zakładający informowanie mieszkańców Wielkopolski o efektach wdrażania 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Świadczy o tym liczba 

osób (np. w ramach wystawy na Starym Rynku w Poznaniu i prezentacji mebli miejskich szacuje się, 

że w ciągu tygodnia odwiedzało ją ok. 10-20 tys. osób), które wzięły udział w wydarzeniach 

promowanych w ramach kampanii, jak również liczba wykorzystanych mediów i innych kanałów 

komunikacji wpływających na zasięg generowanych w ramach kampanii komunikatów. W działaniach 

założono, że zastosowanie wielu narzędzi przekazu informacji jednocześnie pozwoli na dotarcie do 

różnych grup odbiorców. Założenie to zostało spełnione. Sposoby komunikacji były też spójne ze 

wstępnymi założeniami (innowacyjne, nowoczesne, przyjazne, pozytywne).  

Podjęte działania należy ocenić także jako użyteczne. Na tę opinię wpływ ma niewątpliwie dobór 

zróżnicowanych narzędzi działania, dostosowanych do różnych grup docelowych i ich potrzeb. Z 

jednej strony, zachęcały one do nabywania wiedzy z zakresu Funduszy poprzez udział w konkursach 

i quizach, a z drugiej strony, pokazywały rezultaty wykorzystywania tych Funduszy w ramach w 

zajęć rekreacyjnych (rejsy czy też rajdy).  

Reasumując, przeprowadzone działania uznaje się za użyteczne ze względu na następujące 

czynniki: 

 budowanie zaangażowania uczestników poprzez pobudzanie ich do bezpośredniej 

aktywności, 

 dążenie do bezpośredniego kontaktu z efektami projektów zrealizowanych w ramach WRPO 

2007-2013 w ramach uczestnictwa w zróżnicowanych działaniach,  

 formy takie jak rajdy, pikniki (Parki Kreacji), konkursy, rejsy zapewniały atrakcyjną formę 

uczestnictwa, wpływając również na pozytywne emocje odbiorców, a tym samym kreowały 

pozytywny wizerunek FE, 

 inicjatywy takie jak Parki Kreacji, konkursy i rajdy jako atrakcyjna forma spędzenia czasu 

dla całych rodzin, ciesząca się znacznym zainteresowaniem mieszkańców, a jednocześnie 

oswajająca z bliskością rezultatów WRPO, 

 prowadzenie eventów pozwalające na dystrybucję dodatkowych materiałów promocyjnych, 

a także dokumentację fotograficzną. 

Dokumentację fotograficzną obu studiów przypadku zamieszczono w załączniku nr 8. 

Wnioski:  

 Z przeprowadzonej analizy wynika, że Kampania „Zmieniliśmy Wielkopolskę” składała się z 

trzech głównych elementów: spotów telewizyjnych, konkursu fotograficznego pn. „Fundusze 

w obiektywie”, konkursu dziennikarskiego pn. „Dobra informacja-efekt dotacja”. Każdej z 

inicjatyw organizowanych w ramach tej kampanii przyświecał nieco inny cel.  

 Na etapie analizy desk research można stwierdzić, że przeprowadzone konkursy w ramach 
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kampanii „Zmieniliśmy Wielkopolskę” pozwoliły na realizację założonych w nich celów. 

Założenia Planu Komunikacji WRPO na lata 2007 - 2013 o cechach komunikatu promocyjnego 

(innowacyjny, nowoczesny, przyjazny, pozytywny) również zostały zrealizowane. 

 Jak wynika z badań techniką FGI, rozpoznawalność kampanii promocyjnej „Zmieniliśmy 

Wielkopolskę” wynika przede wszystkim z faktu prezentacji spotów i programu w telewizji 

regionalnej. Po emisji spotów podczas badania, były one na ogół raczej pozytywnie oceniane 

przez respondentów. 

 Program „Zmieniliśmy Wielkopolskę” emitowany w TVP Poznań został oceniony pozytywnie. 

Najwyższe oceny uzyskała przejrzystość przekazu i zakres przekazywanych informacji.  

 Głównym celem kampanii „Wielkopolska OK”, było poinformowanie mieszkańców 

Wielkopolski o efektach wdrażania Wielkopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007-

2013. Działania te skierowane były do różnych grup odbiorców, przede wszystkim 

mieszkańców Wielkopolski, ale i władz samorządowych.  

 Podjęte działania należy ocenić także jako użyteczne. Na tę opinię wpływ ma niewątpliwie 

dobór zróżnicowanych narzędzi działania, dostosowanych do różnych grup docelowych i ich 

potrzeb. 

 Przeprowadzone działania w ramach kampanii „Wielkopolska OK” uznaje się za skuteczne ze 

względu na budowanie zaangażowania uczestników poprzez pobudzanie ich do bezpośredniej 

aktywności, dążenie do bezpośredniego kontaktu z efektami projektów zrealizowanych w 

ramach WRPO 2007-2013, kreowanie pozytywnego wizerunku FE, prowadzenie inicjatyw 

oswajających z bliskością rezultatów WRPO, wreszcie realizowanie eventów promocyjnych. 

 Na podstawie badań można stwierdzić, że osiągnięto założone cele, w tym cel główny 

zakładający informowanie mieszkańców Wielkopolski o efektach wdrażania WRPO na lata 

2007-2013. Świadczy o tym liczba osób, które wzięły udział w wydarzeniach promowanych jak 

również liczba wykorzystanych mediów i innych kanałów komunikacji wpływających na zasięg 

generowanych komunikatów. 

 Także wg tej grupy badanych, działania w ramach kampanii zostały zrealizowane w 

odpowiednim momencie wdrażania Programu i miały służyć promowaniu dobrych praktyk 

podejmowanych działań i zrealizowanych projektów. 

 

Rekomendacje: 

 Należy prowadzić działania promujące WRPO 2014+ angażujące uczestników wydarzeń, w tym 

przede wszystkim konkursy (konkurs wiedzy, konkursy fotograficzne dla mieszkańców, 

konkursy dla dziennikarzy), ale i aktywne formy uczestnictwa w działaniach promujących 

rezultaty FE i WRPO (rajdy i rejsy dla mieszkańców jako aktywne formy rozrywki i nauki). 

 Zaleca się dbałość o różnorodność form komunikatów skierowanych do różnych grup 

odbiorców. 

 Zaleca się intensyfikację działań nietypowych w przestrzeni publicznej (ambient), które mają 

zdolność przyciągania uwagi odbiorcy, w zastępstwie pojedynczych eventów, 

niezapadających w pamięć społeczności.  

 Nadal należy prowadzić działania informacyjno – promocyjne z wykorzystaniem tradycyjnych 

mediów o szerokim zasięgu (prasa, radio, telewizja), ale liczba spotów powinna być 

ograniczona, przy jednoczesnym zwiększeniu roli Internetu i portali społecznościowych.  

 Promocja WRPO 2014+ dedykowana do mieszkańców powinna dotyczyć przede wszystkim 

efektów zrealizowanych inwestycji. 
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Zadanie 7. Ocena skuteczności i użyteczności szkoleń oraz spotkań informacyjnych 

realizowanych przez IZ WRPO29 

1. Zakres szkoleń  

Na podstawie uzyskanych informacji stwierdzono, iż w perspektywie finansowej UE 2007 – 2013 

organizowano zarówno szkolenia ogólne i specjalistyczne, a także spotkania konsultacyjne dla 

potencjalnych beneficjentów i beneficjentów WRPO 2007-2013. Szkolenia ogólne dotyczyły 

poszczególnych działań. Szkolenia specjalistyczne obejmowały zagadnienia związane z prawidłową 

realizacją projektów i zasadami rozliczania projektów oraz sporządzania wniosków o płatność.  

Celami szkoleń prowadzonych w latach 2007-2013 dla poszczególnych beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów, były: 

 wzrost wiedzy projektodawców i tym samym zwiększenie ilości oraz podniesienie jakości 

składanych aplikacji, 

 aktywizacja potencjalnych beneficjentów, 

 przekazanie specjalistycznej wiedzy koniecznej do realizacji projektów, 

 pokazanie dobrych praktyk, w celu szerzenia wiedzy o efektywnie wykorzystanych 

Funduszach Europejskich.  

2. Analiza skuteczności i użyteczności szkoleń  

Liczba uczestników szkoleń  

Szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów oraz wpływały na jakość 

składanych wniosków o płatność i wniosków aplikacyjnych. Objęci badaniem ankietowym CAWI/CATI 

beneficjenci WRPO 2007-2013 informowali, że najczęściej brali udział w szkoleniach z zakresu 

wypełniania wniosku o płatność z uwzględnieniem zasad wykorzystywania i rozliczania załączników, 

szkoleniu dotyczącym prawidłowego rozliczania projektu, także dotyczącym prawidłowej realizacji 

projektu WRPO oraz trwałości projektów (odpowiednio 19,4%, 16,3%, 10,6% i 10,6%). Dane obrazuje 

tabela nr 16 w załączniku nr 7. 

Ogólna ocena 

Na podstawie analizy Arkuszy Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS) wypełnianych przez uczestników 

po zakończeniu szkolenia obliczono wskaźniki satysfakcji uczestników szkoleń: 

 Program i metody używane podczas szkoleń ocenione zostały przez uczestników bardzo 

wysoko. Średnia ocena we wszystkich aspektach wynosiła 4,15 pkt na 5-stopniowej skali. 

 Poziom prezentacji podczas szkoleń także oceniony zostały przez uczestników bardzo 

wysoko. Średnia ocena we wszystkich aspektach wynosiła 4,35 pkt na 5-stopniowej skali. 

 Sama organizacja szkolenia także, podobnie jak dwa analizowane wcześniej obszary, 

oceniona zostały przez uczestników bardzo wysoko. Średnia ocena we wszystkich aspektach 

wynosiła 4,44 pkt na 5-stopniowej skali. (Dane prezentuje Tabela 17 w załączniku 7) 

 Blisko 89% respondentów uznało, że oczekiwania jakie mieli przed szkoleniem zostały 

spełnione. Jest to bardzo pozytywny fakt, gdyż pozwala stwierdzić, że blisko dziewięć na 

dziesięć osób oczekiwało od przeprowadzonych szkoleń dokładnie takich rezultatów, jakie 

zostały zrealizowane. 

Z analizy danych uzyskanych w wyniku ankietyzacji beneficjentów (CAWI/CATI) wynika, że najlepiej 

oceniane na skali od 1 do 5 były takie aspekty jak: sposób organizacji szkolenia, dobór osób 

prowadzących szkolenie, sposób przekazywania wiedzy, a także aktualność przekazywanych 

informacji (średnie na poziomie 3,9). Zbliżoną ocenę otrzymała użyteczność pozyskanych informacji 

(średnia 3,8). Najniżej ocenione zostały takie aspekty szkoleń jak forma – warsztaty (średnia 3,5), 

kompleksowość pozyskanych informacji (średnia 3,6). Dane te zostały przedstawione w Wykresie 37 

w załączniku numer 6.  

                                                           
29 W realizacji zadania wykorzystano następujące metody/techniki badawcze: analiza danych zastanych, 
CAWI/CATI beneficjentów WRPO 2007 – 2013, IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW 
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W przypadku aspektów ocenianych najlepiej, takich jak sposób organizacji szkolenia, osoby 

prowadzące szkolenie, sposób przekazywania wiedzy, a także aktualność przekazywanych informacji 

nie było istotnych różnic, jeśli chodzi o odsetek wskazań w poszczególnych grupach takich jak: 

przedsiębiorcy, administracja publiczna, służby publiczne inne niż administracja oraz IOB, 

organizacje pozarządowe, partnerstwa. Różnice w ocenach dotyczyły zdobytej wiedzy i materiałów 

szkoleniowych - przedsiębiorcy ocenili te aspekty na niższym poziomie niż przedstawiciele 

administracji publicznej.  

Skuteczność i użyteczność szkoleń 

Ponadto warto podkreślić, że szkolenia zostały oceniane również bardzo dobrze pod katem 

użyteczności (68,7% ocen pozytywnych) i dobrze pod kątem jasności/klarowności przekazywanych 

informacji (65,8% ocen pozytywnych). (Wykres 37, załącznik nr 6). 

Większość objętych badaniem beneficjentów zadeklarowała, że odbyte szkolenia miały wpływ na 

wzrost jakości złożonego wniosku aplikacyjnego – 61,8%, jak również na wzrost jakości składanych 

wniosków o płatność (68,9%). Największa grupa badanych wskazała, że odbyte szkolenia miały 

wpływ na sprawność realizacji projektu – 69,2%. Niewielki odsetek beneficjentów WRPO wskazał, że 

pozyskane informacje nie miały wpływu na jakość wniosków i sprawność realizacji projektu. 

Informacje te przedstawia Wykres 38 w załączniku numer 6.  

42,7% badanych wskazało, że otrzymało pełen zakres poszukiwanych informacji związanych z 

procesem aplikowania o środki w ramach WRPO, natomiast przeciwnego zdania było tylko 9,3%. 

Wykres nr 39 w załączniku nr 6. Beneficjenci WRPO na lata 2007-2013, którzy odpowiedzieli, że nie 

pozyskali wszystkich niezbędnych informacji wymieniali braki w takich obszarach jak:  

 szczegółowe rozwiązania do zastosowania na przykładach praktycznych,  

 kryteria oceny punktowej,  

 rozliczenia etapowe,  

 wypełnianie wniosków aplikacyjnych/wniosków o płatność,  

 kryteria oceny wniosku, zastosowanie PZP,  

 interpretacja zapisów we wnioskach i załącznikach.  

Beneficjenci którzy odpowiedzieli, że nie pozyskali wszystkich niezbędnych informacji wymieniali 

ponadto braki w takich obszarach tematycznych jak:  

 dokładny opis procedury zamówień publicznych powyżej 14 000 euro,  

 częste zmiany w wytycznych dotyczących realizacji projektów,  

 prawidłowa interpretacja zapisów we wnioskach i załącznikach,  

 niedopasowanie tematyki do potrzeb (realizowanego projektu), rozliczenie projektów. 

Postulowane zmiany 

Respondenci zapytani o zmiany jakie mogłyby przyczynić się do poprawy jakości organizowanych 

szkoleń postulowali przede wszystkim o:  

 Podejście praktyczne w części szkoleń dotyczącej wypełniania wniosków o płatność, 

realizacji i rozliczania projektu (14,7% wszystkich odpowiedzi); 

 Zwiększenie liczby szkoleń (9,2% wszystkich odpowiedzi); 

 Podniesienie poziomu wiedzy i zwiększenie umiejętności przekazania informacji osób 

prowadzących szkolenia (8,7% wszystkich odpowiedzi); 

 Wprowadzenie formy warsztatowej (7,6% wszystkich odpowiedzi). (Tabela 18, załącznik 7). 

Takie postulaty znalazły swoje odzwierciedlenie również w trakcie zogniskowanych wywiadów 

grupowych podczas których zarówno przedstawicie organizacji pozarządowych jak i IOB biorących 

udział w szkoleniach zgłaszali potrzebę organizacji warsztatowej formy szkoleń oraz 

indywidualizacji procesu nauczania. 

Oceny wystawione po odbytych szkoleniach przez beneficjentów, a także wyniki badań CAWI/CATI 

prowadzonych wśród beneficjentów pozwalają ocenić szkolenia jako użyteczne i skuteczne. 
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Respondenci przyznawali, że szkolenia poszerzyły ich wiedzę i pomogły w opracowywaniu wniosków 

o dofinansowanie i realizacji projektów. 

 

Wnioski 

 Z przeprowadzonych badań wynika, że szkolenia należały do jednych z trzech najbardziej 

użytecznych i skutecznych narzędzi informacyjnych. 

 W kończącej się perspektywie 2007-2013 realizowano zarówno szkolenia ogólne, jak i 

specjalistyczne. Specjalistyczne dotyczyły głównie prawidłowej realizacji i zasad rozliczania 

projektów oraz sporządzania wniosków o płatność. Szkolenia ogólne dotyczyły poszczególnych 

działań. 

 Szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów oraz wpływały na jakość składanych wniosków o płatność i wniosków 

aplikacyjnych oraz sprawność realizacji projektów. 

 Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że beneficjenci zgłaszali zapotrzebowanie na 

szkolenia warsztatowe oraz inne formy praktyczne pozwalające na uzyskanie przez nich 

odpowiedzi na szczegółowe pytania. 

 

Rekomendacje: 

 Rekomendujemy wprowadzenie w kolejnej perspektywie finansowej szkoleń w formie 

warsztatów zarówno na poziomie aplikowania, jak i realizacji projektów. W związku z tym 

należy szczególnie zwrócić uwagę na dobór kadry spośród praktyków. 

 Rekomendujemy kontynuację badania potrzeb szkoleniowych beneficjentów celem uzyskania 

precyzyjnej informacji na temat zakresu szkoleń i ich specyfikacji. Ankieta mogłaby zostać 

zamieszczona na nowej stronie www WRPO 2014+. 

 Rekomendujemy zamieszczanie filmów instruktażowych/szkoleniowych w Internecie (np. na 

stronie WRPO 2014+, kanale You Tube) a także wprowadzenie e-learningu. 
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Zadanie 8. Ocena skuteczności i użyteczności konferencji i seminariów30  

1. Zakres seminariów i konferencji  

Tematyka konferencji i seminariów organizowanych w ramach WRPO 2007-2013 odnosiła się do 

ogólnych zagadnień, takich jak Fundusze Europejskie w ogóle, a także bardziej szczegółowych jak 

poszczególne typy projektów finansowanych w ramach tego Programu. Na początku okresu 

programowania (2007, 2008 r.) większość konferencji i seminariów miała charakter wprowadzający 

do tematyki WRPO. Wśród wszystkich konferencji zorganizowanych przez UMWW oraz WFOŚiGW 

wyróżnić można kilka kategorii konferencji i seminariów: 

 Konferencje i seminaria poświęcone ogólnej tematyce WRPO (w tym konferencje i seminaria 

wprowadzające, podsumowujące, a także dotyczące kolejnego okresu programowania); 

 Seminaria dotyczące Funduszy Europejskich; 

 Konferencje i seminaria prezentujące inicjatywy europejskie JESSICA i JAREMIE; 

 Konferencje prezentujące wyniki poszczególnych programów i projektów (organizowały je 

zarówno UMWW jak i WFOŚiGW); 

 Konferencje szkoleniowe, informacyjne (dla dziennikarzy, pracowników administracji 

publicznej, studentów, beneficjentów i potencjalnych beneficjentów); 

 Konferencje poświęcone polityce regionalnej w ramach WRPO i poza nim (dla 

przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Jednostek Samorządu Terytorialnego i 

przedstawicieli uczelni wyższych); 

2. Analiza skuteczności i użyteczności konferencji i seminariów 

Tematyka 

Z przeprowadzonych analiz rocznych sprawozdań wynika, że dobierając tematy i prowadzących 

seminaria oraz konferencje organizatorzy starali się odpowiadać na potrzeby uczestników 

wspomnianych spotkań. W konsekwencji ich tematyka była zdywersyfikowana ze względu na 

adresatów konferencji i seminariów. Ich treść uzależniona była także od tego, na jakim etapie (w 

jakim roku) realizacji WRPO 2007-2013 się one odbywały.  

Konferencje i szkolenia organizowane na początku okresu programowania informowały głównie o 

podstawowych założeniach i wprowadzały mało jeszcze znane odbiorcom treści. Podczas trwania 

okresu programowania (lata od ok. 2009-2012) konferencje i seminaria poświęcone były konkretnym 

rozwiązaniom i programom, informowały o możliwościach finansowania projektów. Ostatni etap 

realizacji WRPO, przypadający na 2013 r. obfitował natomiast w wydarzenia podsumowujące ten 

Program i wskazujące na konkretne korzyści z przeprowadzonych projektów. 

Walory merytoryczne  

Beneficjenci WRPO 2007 - 2013, którzy zostali objęci badaniem CAWI i brali udział w konferencjach i 

seminariach pozytywnie oceniają ich jakość pod względem merytorycznym. Najwyżej zostały 

ocenione takie aspekty jak: aktualność przekazywanych informacji - 70,3% badanych oceniło ten 

aspekt na 4 i 5, forma prowadzenia konferencji i seminariów przez 68,2% badanych została oceniona 

na co najmniej 4, użyteczność, przydatność uzyskanych informacji – 67,9% respondentów oceniło na 

minimum 4.  

Szczegółowa analiza odpowiedzi na pytanie o ocenę przynosi ciekawy wniosek: forma prowadzenia 

szkolenia jest jednocześnie często ocenianą pozytywnie jak i posiadającą jeden z najwyższych 

odsetków oceń negatywnych (ocena 1 w 5% przypadków). Taki rozkład odpowiedzi może świadczyć o 

tym, że grupa uczestników szkoleń jest wewnętrznie zróżnicowana i preferuje różne sposoby 

prezentowania informacji. Jak pokazują zebrane dane, beneficjenci będący jednocześnie 

przedstawicielami administracji publicznej wyżej oceniali wybrane aspekty konferencji i seminariów 

                                                           
30 W realizacji zadania wykorzystano następujące metody/techniki badawcze: analiza danych zastanych, 
CAWI/CATI beneficjentów WRPO 2007 – 2013, IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW 
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niż pozostałe grupy beneficjentów. Wyższe oceny dotyczą szczególnie takich elementów, jak 

zdobyta wiedza, użyteczność przydatność pozyskanych informacji, jakość merytoryczna seminariów 

i konferencji, sposób prezentacji, przydatność materiałów oraz sposób prezentacji. Dokładne wyniki 

zostały przedstawione w Wykresie 40 w załączniku 6. 

Zaspokojenie potrzeb informacyjnych  

46,5% spośród badanych beneficjentów, którzy brali udział w seminariach i konferencjach 

potwierdziło pozyskanie niezbędnych informacji. Konferencje i seminaria okazały się najbardziej 

dopasowane do potrzeb beneficjentów z sektora administracji publicznej oraz instytucji 

wspierających biznes, organizacji pozarządowych i partnerstw. Szczegółowy rozkład wskazań został 

zamieszczony na Wykresie 41 w załączniku 6. 

Badani, którzy pomimo uczestnictwa w seminariach i konferencjach nie pozyskali niezbędnych 

informacji wskazują na takie wady spotkań, jak zbyt ogólny poziom przekazywanej wiedzy, brak 

szczegółowych konkretnych wiadomości czy brak informacji dotyczących prawidłowego wypełniania 

wniosków. 

Miejsce konferencji i seminariów w strukturze źródeł informacji 

Z badania wynika także, że konferencje i seminaria nie są najczęściej wykorzystywanymi źródłami 

informacji dotyczącymi opracowywania wniosku o dofinansowanie (korzysta z nich jedynie 13,7% 

respondentów), co należy interpretować jako zjawisko zrozumiałe ponieważ inną rolę przypisuje się 

tym formom przekazu wiedzy. W celu pozyskania informacji szczegółowych respondenci 

zdecydowanie częściej korzystali ze strony www.wrpo.wielkopolskie.pl, usług doradczej firmy 

komercyjnej czy szkoleń organizowanych przez UMWW. Źródła pozyskiwania informacji w trakcie 

wypełniania wniosku zostały przedstawione w Tabeli 19 w załączniku numer 7.  

Także podczas poszukiwania informacji w trakcie rozliczania projektu konferencje i seminaria nie 

były najpopularniejszym ich źródłem – uzyskały jedynie 3,4% wskazań i były najrzadziej wskazywane 

przez badanych. Respondenci wskazywali najczęściej na stronę internetową 

www.wrpo.wielkopolskie.pl (57,8%), UMWW (54,4%) czy doradczą firmę komercyjną (39%) jako 

najczęściej wykorzystywane źródła. Źródła pozyskiwania informacji w trakcie rozliczania projektu 

zostały przedstawione w Tabeli 20 w załączniku numer 7. 

Pomimo niskiego odsetka odpowiedzi w powyższych dwóch pytaniach zadanych respondentom, 

należy stwierdzić, że nie świadczy to o złej jakości konferencji czy seminariów. Taki rozkład 

odpowiedzi obrazuje specyfikę celu organizacji konferencji i seminariów, które rzadko prezentują 

bardzo praktyczne i skoncentrowane treści, kluczowe dla beneficjentów.  

Postulowane zmiany 

Respondenci wskazali też na zmiany, które według nich mogą wpłynąć in plus na jakość 

organizowanych seminariów i konferencji. Badani przede wszystkim apelują o zwiększenie stopnia 

szczegółowości przekazywanych informacji, większą profesjonalizację osób przekazujących wiedzę, 

organizację spotkań dopasowanych do poszczególnych grup beneficjentów, zwiększenie wymiaru 

praktycznego, wprowadzenie większej ilości panelów dyskusyjnych. Respondenci nakłaniają także 

do większego rozpropagowywania informacji odnośnie zbliżających się terminów i tematów 

planowanych seminariów i konferencji. 

 

Wnioski 

 Jedynie 46,5% badanych uczestników konferencji i seminariów potwierdziło pozyskanie 

informacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji procesu aplikowania i realizacji projektu. 

Może to świadczyć o nie rozumieniu przez uczestników konferencji ich roli. Konferencje nie 

są właściwą formą przekazywania bardzo szczegółowych informacji dla beneficjentów.  

 Forma przekazywania informacji w ramach konferencji i seminariów najbardziej odpowiada 

beneficjentom z sektora administracji publicznej oraz instytucji wspierających biznes i 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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organizacjom pozarządowych. 

 Beneficjenci WRPO 2007 – 2013 pozytywnie oceniają jakość merytoryczną konferencji i 

seminariów (jednocześnie najwyżej oceniają aktualność i przydatność przekazywanych 

informacji, a także formę ich prowadzenia. 

 

Rekomendacje 

 Promując uczestnictwo w konferencjach i seminariach należy w większym stopniu podkreślać 
ich rolę jako źródła informacji kierunkowej i ogólnej. Warto także rozważyć możliwość 
organizowania warsztatów pokonferencyjnych dla osób zainteresowanych. 

 Rekomenduje się kontynuowanie konferencji i seminariów dla przedstawicieli administracji 
publicznej, JST, uczelni wyższych, partnerów, instytucji i organizacji i innych grup 
docelowych, które zainteresowane są głównie systemowymi regulacjami i ogólnymi 
zagadnieniami związanymi z tematyką Funduszy Europejskich.  

 Konferencje powinny być organizowane ze względu na potrzeby wskazanych poszczególnych 
grup docelowych. 
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Zadanie 9. Ocena skuteczności i użyteczności serwisu internetowego 

www.wrpo.wielkopolskie.pl31 

1. Analiza skuteczności i użyteczności serwisu internetowego WRPO 

Ogólna ocena  

Beneficjenci WRPO zostali również poproszeni o ocenę strony internetowej 

(www.wrpo.wielkopolskie.pl) pod kątem ośmiu następujących aspektów:  

 Zawartość merytoryczna strony; 

 Aktualność prezentowanych informacji, wiadomości; 

 Zrozumiałość, klarowność zamieszczanych informacji; 

 Przydatność dostępnych informacji; 

 Kompleksowość informacji dotyczących prowadzonych konkursów; 

 Łatwość poszukiwania informacji na stronie; 

 Obecność linków na stronie odsyłających do innych stron internetowych; 

 Prezentowany układ tematyczny na stronie (podział sekcje tematyczne). 

Oceny dokonano za pomocą pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, a 5 

najwyższą. Procentowy rozkład ocen, jak i rozkład średnich zaprezentowano na Wykresie 42 w 

załączniku numer 6.  

Z analizy zebranych danych wynika, że w przypadku strony www dotyczącej WRPO na lata 2007-

2013, najwięcej pozytywnych ocen uzyskały takie aspekty jak: aktualność prezentowanych 

informacji/wiadomości (w sumie 69,9% pozytywnych ocen ze średnią ogólną oceną 3,9), zawartość 

merytoryczna strony (66,6%, ze średnią ogólną oceną 3,8), przydatność dostępnych informacji 

(69,5% pozytywnych ocen ze średnią ogólną oceną 3,8).  

Nieco niżej oceniona została kompleksowość informacji dotyczących prowadzonych konkursów 

(64,6% pozytywnych ocen ze średnią 3,7). Najniżej ocenione zostały takie aspekty dotyczące strony 

www jak: łatwość poszukiwania informacji na stronie (ze średnią oceną 3,4,), obecność linków 

odsyłających do innych stron internetowych i prezentowany układ tematyczny (ze średnią 3,5).  

W ramach przeprowadzonej analizy średnich ocen strony internetowej ze względu na poszczególne 

aspekty, dokonano porównania not stawianych przez przedstawicieli różnych grup badanych. W 

oparciu o uzyskane średnie można zauważyć, że przedsiębiorcy ocenili stronę www (pod względem 

wszystkich aspektów) niżej niż przedstawiciele administracji samorządowej. Ci pierwsi zwłaszcza 

słabo ocenili łatwość poruszania się po niej, a relatywnie dobrze jej przydatność oraz aktualność 

treści. Nieco lepsze noty przyznały służby publiczne inne niż administracja. Grupą, która 

poszczególne aspekty oceniała natomiast najlepiej byli reprezentanci administracji publicznej. Ta 

grupa najwyżej oceniła zawartość merytoryczną strony (4,2), zaś najgorzej łatwość poszukiwania na 

niej informacji. Nieco gorzej w stosunku do tych podmiotów stronę oceniły IOB, NGO i partnerstwa 

(najlepsze noty przyznano zawartości merytorycznej strony oraz aktualności informacji, a najgorsze 

łatwości poruszania się po niej oraz układowi tematycznemu). Ogółem oceny są raczej pozytywne – 

przekraczają średnią wartość 3,3.  

Szczegółową ocenę strony internetowej pod kątem różnych aspektów w poddziale na grupy 

prezentuje Wykres 43 w załączniku numer 6.  

W celu uzupełnienia oceny poszczególnych elementów serwisu www.wrpo.wielkopolskie.pl, pod 

uwagę wzięto również wyniki badania ewaluacyjnego z roku 2008, pn. „Ocena dotychczasowych 

działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucje Zarządzającą Wielkopolskim 

Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013”. I tak, jego autorzy zwrócili uwagę, że 

serwis www.wrpo.wielkopolskie.pl został uznany przez potencjalnych beneficjentów za najbardziej 

                                                           
31 W realizacji zadania wykorzystano następujące metody/techniki badawcze: analiza danych zastanych, 
CAWI/CATI beneficjentów WRPO 2007 – 2013, IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/


 
 

84 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

wartościowe narzędzie informacji. 89% badanych zadeklarowało korzystanie z serwisu, a 82% z nich 

uważa, że jest on „przede wszystkim przydatny”. Informacje zamieszczone na stronie zostały 

uznane za rzetelne przez 75% i aktualne przez 70% badanych – niemalże identycznie, jak w 

przytaczanym powyżej badaniu CAWI/CATI z beneficjentami, gdzie pozytywnie aktualność 

zamieszczanych na stronie informacji oceniło 69,9%. Przejrzystość serwisu przez 63% respondentów 

została uznana za bardzo dobrą, przez 27% za przeciętną, a 8% określiło ją jako złą lub bardzo złą32. 

Inne właściwości portalu internetowego, takie jak: zawartość, organizacja – czytelność pod 

względem wizualnym, łatwość znalezienia informacji, przydatność informacji i dokumentów, jakość 

dostępnych publikacji, zostały ocenione przez respondentów na podobnym poziomie, otrzymując 

średnie z ocen od 3,8 do 4,1.  

Porównując wyniki obu przedstawionych powyżej badań można stwierdzić, że respondenci ocenili 

stronę www.wrpo.wielkopolskie.pl mniej więcej na takim samym poziomie w roku 2008, jak w 2014. 

Średnia ocen przyznawana poszczególnym aspektom portalu lokowała się w przedziale od 3,4 do 

4,2. Należy zaznaczyć, że w obydwu badaniach dominowały oceny pozytywne.  

Zainteresowanie informacjami na portalu   

Chcąc zdiagnozować, jakie jest zainteresowanie beneficjentów poszczególnymi elementami 

zawartymi na portalu www.wrpo.wielkopolskie.pl, reprezentantów tej grupy zapytano w badaniu 

CAWI/CATI, jakich informacji tam poszukiwali. Uzyskane dane zostały zaprezentowane na Wykresie 

44 w załączniku numer 6.  

Jak wynika z uzyskanych danych, tym czego badani poszukują najczęściej na stronie 

www.wrpo.wielkopolskie.pl są harmonogramy konkursów oraz wzory dokumentów, np. wniosków 

aplikacyjnych, wniosków o płatność, itp. (wskazane przez niemal ¾ badanej grupy). 64,6% 

respondentów poszukuje też tematów związanych z aplikacją o środki, a 61,3% z rozliczaniem 

projektu. Ponad połowa grupy badanej zainteresowana jest ogólnie dokumentami programowymi. 

Nieco rzadziej poszukiwane były tematy związane z informacją o szkoleniach, konferencjach i 

seminariach (41,1%) oraz zarządzaniem i realizacją projektów (40,4% wskazań). 

Użyteczność portalu WRPO 

Respondentów badania CAWI/CATI, poproszono o to, aby określili, czy wiedza zdobyta dzięki 

informacjom zawartym na stronie www -(www.wrpo.wielkopolskie.pl) pozwoliła na:  

 wzrost jakości złożonego wniosku aplikacyjnego; 

 wzrost jakości składanych wniosków o płatność; 

 wprawność realizacji projektu. 

Badani dokonywali oceny w skali od 1 do 4, gdzie 1 oznaczało zdecydowanie nie, 4 zdecydowanie 

tak. Na Wykresie 45 w załączniku numer 6 zaprezentowano rozkład odpowiedzi na to pytanie. 

Jak wynika z uzyskanych danych, we wszystkich tych kwestiach, informacje pozyskane ze strony 

www.wrpo.wielkopolskie.pl miały wpływ na wzrost jakości i sprawności analizowanych działań. I 

tak, u 66,8% badanych korzystanie ze strony wpłynęło na poprawę jakości złożonego wniosku 

aplikacyjnego, a u 68,5% poprawiło jakość składanych wniosków o płatność. W przypadku 68,4% 

ankietowanych, odnotowano również wzrost skuteczności realizacji projektu. W przypadku ocen 

negatywnych ich rozkład był podobny w każdej z badanych kategorii i nie przekroczył 20% wskazań.  

Uzupełniając te informacje danymi z analizy raportu z badań ewaluacyjnych pt. „Badanie 

skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji WRPO dla 

beneficjentów i potencjalnych beneficjentów”, należy dostrzec, iż skupiono się w nim głównie na 

organizacji strony internetowej, w zakresie informacji dotyczących prowadzonych konkursów, 

występowaniu linków odsyłających do innych stron dotyczących Funduszy Europejskich oraz 

                                                           
32 Raport z badań „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez 
Instytucje Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013”, UMWW 2008  

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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zawartości merytorycznej strony. Oceny formy i treści zawartych w serwisie internetowym 

dokonano poprzez podzielenie znajdujących się na stronie informacji na dwa obszary:  

 informacje dotyczące możliwości i zasad uzyskania wsparcia w ramach WRPO,  

 oraz komunikaty związane z procedurą aplikacyjną (terminy konkursów, listy wniosków po 

dokonanych ocenach)33.  

Autorzy raportu wskazali, że analizowany serwis zawiera wszystkie niezbędne informacje w ramach 

obydwu badanych zakresów34. Zauważyli jednak wówczas, że brakuje w nim treści z zakresu 

pozyskiwania środków w ramach WRPO, pomocnych zwłaszcza dla osób piszących wniosek o 

dofinansowanie po raz pierwszy.  

Drugi badany obszar oceny informacji na stronie internetowej odnosił się do informacji o procedurze 

aplikacyjnej, a więc związanej z konkursami. W przedmiotowym raporcie autorzy zestawili oceny 

dokonane przez beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów WRPO 2007-2013. Okazało się, że 

wg beneficjentów jest on: użyteczny (82%), został przekazany w przejrzysty sposób (83 %), jest 

zrozumiały (86%) a informacje w nim zawarte są aktualne (81%). Z kolei potencjalni beneficjenci 

byli bardziej restrykcyjni w swych ocenach. 58 % z nich oceniło te informacje jako użyteczne, 61% 

jako przejrzyste, 65% uznało je za zrozumiałe, a 71% stwierdziło, że są aktualne.  

W badaniu pytano także o dostępność linków do innych stron dotyczących Funduszy Europejskich.  

Z analiz wynika, że około 60% beneficjentów i potencjalnych beneficjentów zauważyło, że strona 

WRPO zawiera takie linki, a jedynym dostrzegalnym linkiem jest odesłanie do Punktu 

Informacyjnego.  

Także badanie pt. „Dostęp do informacji oraz systemy wyboru projektów w ramach 16 Regionalnych 

Programów Operacyjnych” odniosło się do opisywanego serwisu internetowego. Wśród mocnych jego 

stron autorzy raportu wymienili czytelny podział na priorytety w menu, a także zakładkę o 

konkursach, która umiejscowiona w prawym górnym rogu jest dobrze zauważalna. Minusem jest ich 

zdaniem zbyt duża liczba pasków menu, fakt, iż informacja o konkursach znajduje się w dwóch 

zakładkach, wcześniej wspomniany brak wyszukiwarki, a także niejasny cel serwisu beneficjenta35. 

Przedstawione powyżej wyniki badań wskazują, że informacje zamieszczone na portalu 

www.wrpo.wielkopolskie.pl są użyteczne i ich pozyskanie przekłada się na jakość powstających 

wniosków aplikacyjnych oraz na jakość realizowanych projektów. Jednak wszystkie przytaczane 

badania pokazują, że serwis nie jest pozbawiony wad, przede wszystkim brak wyszukiwarki czy 

rozproszona informacja o pojawiających się konkursach. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 

beneficjenci wyżej niż potencjalni beneficjenci ocenili dane elementy portalu, można zatem 

przypuszczać, że częstsze i dłuższe korzystanie z portalu (wynikające z posiadania statusu 

beneficjenta) przekłada się na lepszą ocenę serwisu. 

Postulowane zmiany 

Respondenci zapytani o zmiany jakie mogłyby przyczynić się do poprawy jakości strony www 

postulowali przede wszystkim o: zmianę struktury strony, idącą w kierunku większej przejrzystości  

i intuicyjności W dalszej kolejności respondenci wymieniali zwiększenie rzetelności, aktualności 

informacji. Oczekiwaliby bardziej praktycznego podejścia (przykłady praktycznego zastosowania), 

dostępności wzorów dokumentów, uproszczenia języka, poprawy funkcjonalności wyszukiwarki, 

wprowadzenia bezpośredniego kontaktu np. Skype’a albo wprowadzenia wirtualnego doradcy (z 

doświadczonym pracownikiem). 

Autorzy raportu „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych 

przez Instytucje Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-

                                                           
33 „Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji WRPO dla 
beneficjentów i potencjalnych beneficjentów” Gumułka, Poznań 2010, s. 25 
34 Tamże, s.27-8. 
35 Raport z badań „Dostęp do informacji oraz systemy wyboru projektów w ramach 16 Regionalnych Programów 
Operacyjnych”, s. 100. 



 
 

86 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

2013”, przedstawili trzy rozwiązania, które należy wprowadzić by zwiększyć użyteczność portalu 

internetowego www.wrpo.wielkopolskie.pl.  

 odpowiednie archiwizowanie dokumentów i uwydatnianie aktualnych wersji z 

zamieszczonym obok odnośnikiem do wersji poprzednich36.  

 zamieszczanie na stronie „dobrych praktyk” oraz pytań i odpowiedzi, listę najczęściej 

popełnianych błędów i sposobów ich uniknięcia, materiały szkoleniowe, przystępne 

omówienie najtrudniejszych kwestii m.in. sposobów dostosowywania wskaźników do danego 

projektu37.  

 bieżące wyjaśnianie na stronie trudnych pojęć w celu ułatwienia korzystania z niej 

potencjalnym beneficjentom (np. poprzez wprowadzenie odnośników przy kluczowych 

pojęciach. 

Z zestawienia rezultatów przedstawionych badań wynika, że nowy serwis wymaga „podejścia 

bardziej praktycznego”. Okazuje się, że niezwykle pomocne dla korzystających z portalu jest 

umieszczanie przykładów wypełniania poszczególnych dokumentów, tzw. FAQ, instrukcji, wzorów 

dokumentów czy wprowadzenia możliwości kontaktu z przedstawicielem IZ WRPO lub wirtualnego 

doradcy. Zatem portal ma mieć postać wirtualnego poradnika, z którego będzie można nie tylko 

zaczerpnąć dane informacje o WRPO, ale również dowiedzieć się jak poprawnie należy wypełnić 

dokumenty. 

2. Analiza skuteczności i użyteczności serwisu internetowego WFOŚiGW 

W ramach strony WFOŚiGW również funkcjonuje podstrona dotycząca WRPO 

(http://www.wfosgw.poznan.pl/wrpo.html). Badanie wykazało, że cieszy się ona dużym 

zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów i beneficjentów. Strona uzyskała również dobrą 

ocenę jeśli chodzi o skuteczność przekazu informacji do tych grup (w tym w szczególności JST). W 

kolejnej perspektywie finansowej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury, poza 

zwiększoną intuicyjnością, nowa strona będzie zawierała trzy odrębne zakładki dla osób w różnym 

stopniu zorientowanych i zainteresowanych pozyskiwaniem informacji. 

Wydaje mi się, że te działania, które są prowadzone,odnoszą swój skutek, być może będziemy się 

starali wprowadzić modyfikacje na stronie internetowej, czy zrobimy nową stronę internetową (…) 

to są też takie zalecenia i z Ministerstwa Infrastruktury, żeby jak najprościej pokazywać krok po 

kroku sposób ubiegania się o środki, więc będziemy starali się to narzędzie komunikacji troszkę 

zmienić (..) strona www musi być przejrzysta i intuicyjna./ Przedstawicie IP WRPO 

Wnioski: 

 Z przeprowadzonych badań wynika, że strona internetowa www.wrpo.wielkopolskie.pl 

należała do jednego z najbardziej użytecznych i skutecznych narzędzi informacyjnych. 

 Serwis www.wrpo.wielkopolskie.pl został uznany przez respondentów za najbardziej 

wartościowe narzędzie informacji. Zauważono jednak, że brakuje w nim treści z zakresu 

pozyskiwania środków w ramach WRPO, pomocnych zwłaszcza dla osób piszących wniosek o 

dofinansowanie po raz pierwszy.  

 Najwięcej pozytywnych ocen uzyskały takie aspekty jak: aktualność prezentowanych 

informacji, zawartość merytoryczna strony oraz przydatność dostępnych informacji. Grupą 

która poszczególne aspekty oceniała najlepiej byli reprezentanci administracji publicznej, a 

najgorzej przedsiębiorcy. 

 Wyniki badania wskazują na trzy rozwiązania, które należy wprowadzić by zwiększyć 

użyteczność portalu internetowego www.wrpo.wielkopolskie.pl.: odpowiednie 

archiwizowanie dokumentów i uwydatnianie ich aktualnych wersji, zamieszczanie na stronie 

„dobrych praktyk”, bieżące wyjaśnianie trudnych pojęć w celu ułatwienia korzystania z niej 

potencjalnym beneficjentom. 

                                                           
36 Tamże. 
37 Tamże, s. 31 

http://www.wfosgw.poznan.pl/wrpo.html
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 Użytkownicy portalu internetowego www.wrpo.wielkopolskie.pl poszukują najczęściej 

harmonogramów konkursów oraz wzorów dokumentów, np. wniosków aplikacyjnych, 

wniosków o płatność, itp.  

 Według respondentów badanych techniką CATI, wiedza zdobyta dzięki informacjom 

zawartym na stronie www pozwoliła na wzrost jakości złożonego wniosku 

www.wrpo.wielkopolskie.plaplikacyjnego, wniosku o płatność oraz sprawność realizacji 

projektu. 

 Jak wynika z przeprowadzonych IDI, w kolejnej perspektywie finansowej, zgodnie z 

wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury, poza zwiększoną intuicyjnością, nowa strona będzie 

zawierała trzy odrębne zakładki dla osób w różnym stopniu zorientowanych i 

zainteresowanych pozyskiwaniem informacji. 

 

Rekomendacje: 

 Rekomendowane jest, tak jak to było dotychczas, udostępnianie na stronie aktualnych 

harmonogramów konkursów w odniesieniu do WRPO 2014+. 

 Rekomendowane jest zbudowanie strony www w o większej przejrzystości i intuicyjności, a 

także pod kątem potrzeb odbiorców pozostających na różnych etapach poinformowania. 

 Rekomendowane jest wykorzystanie strony www jako kanału przekazywania informacji 

dedykowanych do konkretnych grup odbiorców np. poprzez newsletter, możliwość 

zaznaczenia obszaru tematycznego wsparcia, przez potencjalnych beneficjentów, w ramach 

którego chcieliby realizować projekty, w celu otrzymania drogą mailową propozycji 

przystąpienia do wybranych konkursów. 

 Rekomendowane jest stworzenie zakładki na stronie internetowej służącej zebraniu 

wszystkich dobrych praktyk.  

 Rekomendowane jest usprawnienie działania wyszukiwarki oraz udostępnienia kontaktu z 

twórcami serwisu a także określenia polityki prywatności.  

 Należy kontynuować korzystanie z rozwiązań zwiększających użyteczność portalu 

internetowego www.wrpo.wielkopolskie.pl., w tym: odpowiedniego archiwizowania 

dokumentów i uwydatniania ich aktualnych wersji, zamieszczania na stronie „dobrych 

praktyk”, bieżącego wyjaśniania trudnych pojęć w celu ułatwienia korzystania z niej 

potencjalnym beneficjentom. 

 

Zadanie 10. Ocena skuteczności i użyteczności Punktów informacyjnych (w tym 

Mobilnych punktów informacyjnych)38. 

1. Założenia Planu Komunikacji w zakresie Punktów Informacyjnych  

Sieć Punktów Informacyjnych WRPO39 w latach 2007-2013 składała się z Głównego Punktu 

Informacyjnego WRPO w Poznaniu oraz 10 Punktów Informacyjnych w powiatach: gnieźnieńskim, 

jarocińskim, kaliskim, konińskim, kolskim, leszczyńskim, międzychodzkim, nowotomyskim, 

ostrzeszowskim, pilskim40 i wągrowieckim.  

W Planie komunikacji zostały określone cele funkcjonowania PIFE, w tym: 

 dostęp do publikacji informacyjnych i materiałów informacyjno‐promocyjnych, na temat FE,  

 profesjonalną informację o procedurach i kryteriach obowiązujących przy wyborze i 

realizacji projektu,  

                                                           
38 W realizacji zadania wykorzystano następujące metody/techniki badawcze: analiza danych zastanych, 

CAWI/CATI beneficjentów WRPO 2007 – 2013, IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW, IDI-TDI 
wśród pracowników PIFE 
39 Punkty Informacyjne WRPO zostały przekształcone w Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na mocy 
porozumienia z Ministrem Rozwoju Regionalnego z 2009r. 
40 Punkt Informacyjny w powiecie pilskim funkcjonował do 2009 r. 
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 dostęp do konsultacji beneficjentom i potencjalnym beneficjentom w formie bezpośredniej, 

telefonicznej i elektronicznej. Usługi świadczone w punktach będą bezpłatne.  

Działania punktów informacyjnych Funduszy Europejskich kierowane były do: opinii publicznej, 

potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów. Skupiają się one na dwóch obszarach. Pierwszy z 

nich to usługa konsultacji z potencjalnym beneficjentem, do których należą przede wszystkim 

konsultacje prowadzone drogą telefoniczną, elektroniczną i poprzez spotkania bezpośrednie 

w Punkcie oraz wykorzystywana już bardzo rzadko - korespondencja tradycyjna. Drugi obszar 

działalności PIFE skupia się na prowadzeniu akcji informacyjno-promocyjnych, które obejmują 

przede wszystkim spotkania, szkolenia i warsztaty o tematyce Funduszy Europejskich i konkretnych 

programów skierowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Oprócz tego, wśród 

działań PIFE o charakterze akcji informacyjno-promocyjnych należy wyróżnić Mobilne Punkty 

Informacyjne, których zadaniem jest promowanie FE na terenach oddalonych od siedzib lokalnych 

PIFE, np. podczas pikników, eventów, a także lekcje europejskie prowadzone przez przedstawicieli 

Punktów w szkołach. Badani przedstawiciele PIFE wskazywali także na mniej popularne działania, 

takie jak prelekcje, wykłady, wywiady udzielanie mediom, udostępnianie materiałów informacyjno-

promocyjnych studentom na potrzeby prac licencjackich, magisterskich, itd.  

Ocena dostępności i funkcjonowania Punktów Informacyjnych  

Ogólne oceny PIFE wynikające z przeprowadzonych wcześniej badań ewaluacyjnych wskazują, że ich 

działalność była użyteczna. Zebrane w 2008 r.41 dane wskazują na wysoką ocenę jakości usług 

punktów informacyjnych na 4,75 (maksymalna ocena 5.00). W 2010 r.42 ponad 70% osób wysoko 

oceniało zarówno kompetencje pracowników jak i jakość obsługi (w różnych formach kontaktu).  

Z analizy danych uzyskanych w trakcie bieżącego badania beneficjentów WRPO na lata  

2007-2013, wynika że w przypadku PIFE najlepiej ocenione zostały takie aspekty jak: czas obsługi, 

lokalizacja lokalu, oznaczenie, aktualność uzyskanych informacji (średnie na poziomie odpowiednio 

3,6). Jeżeli przyjrzymy się rozkładowi odpowiedzi aspekty te otrzymały największy odsetek ocen 

pozytywnych (ocena dobra – 4 i bardzo dobra 5) – odpowiednio: 57,6%, 58,2%, 59,0%, 60,7%. 

Dostępność materiałów informacyjnych i promocyjnych została oceniona na 3,5 (56,2% ocen 

pozytywnych, tj. 4 i 5). Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że ok. 40% badanych wyraziło 

negatywne opinie, co świadczy, o ich niewystarczającym zadowoleniu z usług PIFE, a wielkość tej 

grupy wskazuje również, że nie należy tego faktu ignorować. (Wykres 46, Załącznik 6). 

Wszystkie pozostałe kryteria uzyskały średnią ocenę 3,5, poza kryterium zdobyta wiedza, które 

uzyskało średnią ocenę 3,4 (48,6% wskazań pozytywnych), co oznacza, że wizyta w PIFE dla ponad 

połowy badanych nie przekładała się na pozyskanie wiedzy. 

Na podstawie analizy rozkładu odpowiedzi i średnich ocen możemy powiedzieć, że to źródło 

informacji było oceniane niżej niż szkolenia i strona internetowa. Dokładny rozkład odpowiedzi 

przedstawia Wykres 47 w załączniku numer 6.  

PIFE zostały oceniane raczej dobrze pod katem użyteczności (64,9% ocen pozytywnych) i 

jasności/klarowności przekazywanych informacji (58,5% ocen pozytywnych). Należy jednak 

podkreślić, że oceny te były niższe niż oceny dotyczące szkoleń. 

Wydaje się, że jednym z uwarunkowań wpływających na ich efektywność informacyjną PIFE są, nie 

tylko kompetencje i umiejętności osób zatrudnionych, ale także pracochłonność zespołu. Ta 

zmienna, mierzona wskaźnikami liczby osób odwiedzających (44 075), telefonujących do punktów 

informacyjnych (83 433) oraz liczbą udzielonych informacji na pytania przesłane drogą 

elektroniczną (11 161), wskazuje na zakres tego problemu. Uzupełniając te dane informacją 

uzyskaną w badaniach o zjawisku falowości zainteresowania przez interesantów ofertą Punktów 

                                                           
41 Raport z badań „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez 
Instytucje Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013”, PBS, Sopot 
2008, s. 42 
42 „Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji WRPO dla 
beneficjentów i potencjalnych beneficjentów” Gumułka, Poznań 2010, s. 18 
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Informacyjnych (głównie konkursy), należy wnioskować o potrzebie sytuacyjnego zwiększania 

liczebności zespołu. W przeciwnym razie satysfakcja odwiedzających punkty informacyjne będzie 

daleka od ideału. 

Ocena kompleksowości uzyskanych informacji 

Większość beneficjentów WRPO, którzy skorzystali z PIFE zadeklarowała że uzyskała wszystkie 

niezbędne informacje (81,1%), przeciwnego zdania było tylko 18,9% badanych. (Wykres 48, załącznik 

6). Blisko połowa spośród osób, które zaznaczyły, że nie pozyskały w jakimś obszarze informacji nie 

wpisała czego dotyczyły braki, pozostali wskazywali na takie obszary jak: brak znajomości 

szczegółowych informacji - terminy, zasady, kryteria, brak wiedzy osób obsługujących dany punkt, 

brak spójności w przekazywanych informacjach (zyskane informacje były później poprawiane, 

sprzeczne), brak informacji dotyczących zasad rozliczania wniosku, szczegółów budżetowych, 

ostatnich zmian w regulaminach dotyczących konkursów, brak wsparcia na etapie aplikowania: w 

wyborze programu wsparcia, wypełnienia wniosku o dofinansowanie, złożenia załączników. Należy 

również zaznaczyć, że blisko 1/5 badanych wskazała, że po wizycie w PIFE w celu uzupełnienia 

informacji musiała skorzystać z innego źródła informacji (m. in. z takich źródeł jak: profesjonalna 

firma doradcza, strona internetowa www.wrpo.wielkopolskie.pl, czy pomoc innych pracowników 

UMWW). 

Beneficjenci zapytani o zmiany jakie mogłyby przyczynić się do poprawy jakości obsługi w Punktach 

Informacyjnych Funduszy Europejskich, wymieniali najczęściej: rzetelność i kompetencje 

pracowników (26,6% odpowiedzi). Dane zostały zamieszczone na Wykresie 49, w załączniku 6. W 

tym miejscu warto również przytoczyć wyniki badań FGI, gdzie respondenci – głównie 

przedstawiciele IOB i NGO wskazywali na, ich zdaniem, niewystarczające kompetencje 

merytoryczne pracowników PIFE, przekazywanie informacji na zbyt ogólnym poziomie czy zbyt 

częste odsyłanie do strony www. Ponadto już w raporcie z badania z 2008 roku, pn. „Ocena 

dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucje 

Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013” zwracano 

uwagę na pojawiające się problemy z przejrzystością i interpretacją otrzymywanych niektórych 

odpowiedzi od pracowników PIFE.43 Znacznie mniejsze grupy respondentów wskazywały na 

konieczność modyfikacji w takich aspektach jak: zwiększenie dostępności punktów (liczba PIFE i 

poprawa funkcjonowania infolinii), zwiększanie precyzji udzielanych odpowiedzi, zwiększenie 

kompetencji miękkich pracowników (powinni przyjąć rolę promotora programu, zachęcać klientów 

do podjęcia dalszych kroków), skrócenie terminów przewidzianych na udzielenie odpowiedzi (w tym 

wypracowanie szybkich form współpracy i wymiany informacji między punktem informacji, 

pozostałymi pracownikami UMWW). 

Ocena funkcjonowania Punktów Informacyjnych wg pracowników PIFE 

W opinii pracowników IZ i IP WRPO Punkty Informacyjne stanowią jedno z najskuteczniejszych 

źródeł informacji o FE i WRPO. W opinii przedstawicieli objętych badaniem zakres i szczegółowość 

informacji przekazywanych beneficjentom i potencjalnym beneficjentom z zastosowaniem tego 

narzędzia były zależne od informacji dostarczanych pracownikom PIFE. Punkty cieszyły się 

znacznym zainteresowaniem odbiorców i koncentrowały swoje działania na wielowymiarowej 

obsłudze klienta (zarówno na etapie składania wniosku, jak również realizacji projektu). 

Pracownicy PIFE wysoko oceniali swoje kompetencje i jakość udzielanych informacji. Badani nie 

spotkali się z sytuacją, w której nie udało im się pomóc potencjalnym beneficjentom biorąc pod 

uwagę wszystkie dostępne możliwości w tym zakresie. Jednym ograniczeniem, na które 

przedstawiciele Punktów nie mają wpływu są obowiązujące wytyczne do programów operacyjnych.  

                                                           
43 „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucje 

Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013”, PBS, Sopot 2008, s. 43, 
https://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/1_090.pdf 
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Przedstawiciele PIFE poproszeni o ocenę poszczególnych kanałów komunikacji z klientami, 

a w szczególności spotkań bezpośrednich, rozmów telefonicznych i korespondencji mailowej, 

stwierdzili, że najefektywniejszym narzędziem pozwalającym na przeprowadzenie kompletnej 

usługi informacyjnej jest wizyta bezpośrednia potencjalnego beneficjenta w Punkcie. Z kolei 

rozmowy telefoniczne czy korespondencja mailowa sprawdzają się przede wszystkim w sytuacjach, 

w których klient oczekuje krótkiej i jednoznacznej odpowiedzi, co szczególnie ma miejsce w okresie 

naboru wniosków konkursowych lub podczas rozliczania projektów. Pytania klientów dotyczą 

wówczas szczegółowych kwestii związanych z wypełnieniem wniosku aplikacyjnego lub przypisaniem 

poszczególnych pozycji kosztowych do konkretnych obszarów zadań. 

Według pracowników PIFE najczęstszym klientem Punktu jest mikro- i mały przedsiębiorca, zwykle 

posiadający minimalną wiedzę w zakresie funkcjonowania Funduszy Europejskich. Z roku na rok 

rośnie jednak liczba klientów, którzy mają doświadczenia z dotacjami unijnymi i ich 

zainteresowanie środkami unijnymi na rozwój przedsiębiorstwa jest coraz większe. Innymi słowy, 

Punkty mają coraz większe grono „stałych klientów”, których świadomość nt. możliwości jakie dają 

Fundusze Europejskie jest coraz wyższe. Drugą grupą klientów Punktów są przedstawiciele 

jednostek samorządu terytorialnego, których w odróżnieniu od pozostałych grup beneficjentów 

cechuje dość wysoki poziom wiedzy o FE.  

Jednym z problemów który został zasygnalizowany przez pracowników PIFE, jest kwestia natężenia 

pracy PIFE w okresie naborów wniosków konkursowych. To zwykle wtedy klienci zgłaszają 

pracownikom Punktów trudności z dodzwonieniem się do PI i uzyskaniem pożądanej informacji. 

Nabory wniosków konkursowych odbywają się kilka razy w roku i każdorazowo wówczas ten problem 

się powtarza. Sytuacja ta jednak, w opinii przedstawicieli PI jest zrozumiała. Badani wskazują, że 

w podobnych sytuacjach dążą do odbywania możliwie krótkich, lecz efektywnych konsultacji 

(nieznalezienie od kanału komunikacji z klientem), tak, aby obsłużyć jak największą liczbę 

zainteresowanych. Z przeprowadzonych wywiadów można wywnioskować, że pracownicy PIFE czują 

niedosyt szkoleń w zakresie aktualnych wytycznych w konkretnych programach operacyjnych. Z 

opinii respondentów wynika, iż samo dokształcanie się nie zawsze przynosi korzystne efekty. Lepsze 

rezultaty przyniosłyby dodatkowe szkoleniowe organizowane ad hoc przez zewnętrzne instytucje 

(samorząd, resort).  

Z informacji uzyskanych od przedstawicieli UMWW wynika, że w kolejnej perspektywie system 

komunikowania za pomocą PIFE ma zostać ujednolicony. Liczba PIFE ma zostać zmniejszona, 

natomiast zwiększona zostanie liczba zatrudnionych pracowników. Większy nacisk ma zostać 

położony na działanie Mobilnych Punktów Informacyjnych, co pozwoli na dotarcie z bezpośrednią 

informacją do potencjalnych beneficjentów z miejscowości (gmin) znacznie oddalonych od siedziby 

PIFE. W kolejnej perspektywie finansowej 2014+ większy nacisk ma zostać położony na wsparcie 

potencjalnych beneficjentów i beneficjentów przy pisaniu wniosku aplikacyjnego, czy wniosku o 

płatność. (praktyczne formy przekazu informacji).  

 

Wnioski:  

 PIFE można uznać za użyteczne narzędzie przekazu informacji szczególnie kierowanych do 

grupy beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. 

 W opinii badanych beneficjentów pracownicy PIFE powinni na bieżąco aktualizować swoją 

wiedzę z zakresu FE oraz WRPO. 

 Zarówno w ocenie badanych przedstawicieli PIFE, jak i beneficjentów wizyta bezpośrednia 

została oceniona jako najskuteczniejsza forma kontaktu z PIFE. 

 

Rekomendacje: 

 Zaleca się w dalszym ciągu zachęcać do wizyt osobistych w Punktach, bowiem bezpośredni 

kontakt przynosi najlepsze rezultaty. Działania upowszechniające ten kanał komunikacji z 

Punktem powinni prowadzić również sami pracownicy Punktów Informacyjnych. Zaleca się 
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uwzględnić sezonowo zwiększenie zatrudnienia w Punktach Informacyjnych 

 Należy dążyć do intensyfikacji wizyt osobistych w Punktach, bowiem te przynoszą najlepsze 

rezultaty. Działania upowszechniające ten kanał komunikacji z Punktem powinni prowadzić 

również sami pracownicy Punktu Informacyjnego. Mamy tu na myśli promowanie PI wśród 

potencjalnych beneficjentów poprzez zachęcanie ich do bezpośrednich kontaktów z 

konsultantami PI.  

 Ze względu na postulaty zgłaszane przez beneficjentów, zaleca się szczególnie prowadzenie 

szkoleń dla pracowników PIFE dotyczących aktualnych programów operacyjnych i ich 

wytycznych, możliwie szybko wyprzedzając terminy ogłaszania naborów. 

 Efekty cyklicznego monitoringu działalności PIFE należy upowszechniać wśród ich 

pracowników i wdrażać przedstawione w raportach rekomendacje. Takie działania z 

pewnością przyczynią się do zwiększenia efektywności usług świadczonych w Punktach, 

bowiem w wyniku uwzględnienia w organizacji pracy Punktu zaleceń, wyeliminowane zostaną 

te błędy, które zostały wykryte w toku. 
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Zadanie 11. Ocena skuteczności i użyteczności akcji promocyjnych, w tym Lekcji 

europejskich, Konkursów adresowanych do młodzieży, konkursów adresowanych do 

dziennikarzy44 

1. Skuteczności oraz użyteczność Lekcji Europejskich oraz Konkursów dla młodzieży  

W latach 2009 – 2013 odbyło się pięć edycji akcji promocyjnej pn.: „Młodzi Wiedzą o Funduszach”, 

której elementem są Lekcje europejskie oraz Konkurs dla młodzieży. Głównym celem konkursu było 

popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej wśród uczniów wielkopolskich szkół oraz informacja o 

możliwościach pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich. Do konkursu zgłoszono 450 prac. W 

ramach konkursu organizowano tzw. lekcje europejskie, dla uczniów szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. Konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich przeprowadzili 

prawie 400 lekcji europejskich. Podczas wszystkich pięciu edycji konkursu Młodzi wiedzą o 

funduszach nagrodzono 77 uczniów oraz przyznano 71 wyróżnień.  

Młodzież twierdzi, że przed udziałem w lekcjach europejskich nie wiedziała nic, albo niewiele na 

temat funduszy. Uczniowie nie interesowali się funduszami na tyle, aby samodzielnie szukać 

informacji na ich temat. Nie mieli takiej potrzeby. Projekty, które mieli realizować w szkole 

dotyczyły tylko UE. Jedyne wyjątki, to osoby z pragmatycznym podejściem do funduszy, które 

szukały informacji na temat środków, jakie można by w przyszłości pozyskać na otwarcie własnej 

działalności gospodarczej.  

Lekcje europejskie, według badanej młodzieży, miały kilka pozytywnych efektów. Przede wszystkim 

rozbudziły apetyt uczniów na zgłębienie swojej wiedzy o funduszach – w myśl zasady im więcej 

wiem, tym więcej rozumiem, tym więcej chcę się nauczyć. Co więcej, lekcje europejskie stanowiły 

dużą pomoc przy przygotowywaniu pracy konkursowej, wyznaczały jej kierunek i obszar 

zainteresowania. Nie bez znaczenia były oczywiście pomoc i wsparcie nauczyciela. Lekcje 

europejskie utwierdziły dzieci w przekonaniu, że Fundusze Europejskie są szeroko wykorzystywane 

w Wielkopolsce i to właśnie udział w lekcji, pozwolił uczniom na zauważenie zmian, jakie zaszły w 

ich otoczeniu dzięki unijnym funduszom. Po zajęciach dużo większą uwagę zwracali na tablice 

informacyjne, jakie znajdowały się przy inwestycjach, które prowadzone były w ich najbliższej 

okolicy, a współfinansowane z unijnych pieniędzy. Lekcje europejskie były więc skutecznym 

narzędziem zainteresowania młodzieży tematyką Funduszy Europejskich i pogłębienia ich wiedzy na 

ten temat.  

Osoby, z którymi prowadzone były badania, bardzo dobrze oceniają lekcje europejskie, w których 

brały udział i poleciłyby też swoim rówieśnikom udział w takiej formie zajęć. Pozytywnie została 

oceniona osoba prowadząca zajęcia. Doceniona została jej wiedza, zaangażowanie i chęć 

zainteresowania słuchaczy, a także dobre podejście do młodzieży.  

Uczestnicy badania twierdzili, że dowiedzieli się dzięki lekcjom czegoś nowego, ciekawego i 

użytecznego, czegoś, o czym po prostu powinno się wiedzieć. Częste były porównania do 

regularnych szkolnych zajęć, które nie są aż tak atrakcyjne. Lekcje europejskie zachęcały młodzież 

do aktywności, brania udziału w dyskusjach, wymiany poglądów. Z materiałów wykorzystanych 

podczas zajęć najbardziej przydatna była prezentacja multimedialna i wzór wniosku, który 

wypełniany był na lekcji, a okazał się być pomocny przy przygotowywaniu pracy konkursowej. 

                                                           
44 W realizacji zadania wykorzystano następujące metody/techniki badawcze: analiza danych zastanych, IDI 
wśród dziennikarzy zajmujących się problematyką FE, IDI wśród uczestników akcji promocyjnych. Wywiady IDI 
prowadzone były z odbiorcami kampanii informacyjno-promocyjnych organizowanych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w tym z laureatami konkursu „Młodzi wiedzą o funduszach” (11 
wywiadów z licealistami i gimnazjalistami wielkopolskich szkół) oraz dziennikarzami (5 wywiadów) zajmującymi 
się tematyką Funduszy Europejskich, w tym: 1 IDI z dziennikarzem Telewizji Wielkopolska, 1 IDI z 
dziennikarzem Gazety Wyborczej, 1 IDI z dziennikarzem Głosu Wielkopolskiego oraz 2 IDI z przedstawicielami 
Radia Merkury. 
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Młodzieży podobały się także broszury z wiadomościami na temat Unii Europejskiej i Funduszy 

Europejskich.  

Najważniejszą dla uczniów wiedzą, która pozostała po udziale w lekcjach, to ta dotycząca zmian, 

jakie zaszły w ich najbliższym otoczeniu, właśnie dzięki funduszom unijnym. W pamięci zostały 

także informacje dotyczące samej Unii Europejskiej, jej historii, powstania, założycieli czy też 

poszczególnych państw członkowskich.  

Laureaci konkursu „Młodzi wiedzą o funduszach” dowiadywali się o nim w szkole od swoich 

nauczycieli. Do udziału - poza zachętą nauczyciela – motywowały ich nagrody, chęć pokazania nie 

tylko swojej wiedzy o funduszach, ale także umiejętności stworzenia pracy w ciekawej technice, 

która pozostawiała im dużą dowolność i przestrzeń na własną kreatywność, a także chęć 

reprezentowania szkoły i sprawdzenie się we współzawodnictwie. 

Bardzo dużym plusem konkursu była dowolność formy pracy, jaką on dopuszczał: np. film, audycja 

radiowa, album. Dawało to możliwość wykazania się kreatywnością i pomysłowością, a także 

pokazania swoich pasji i zainteresowań. Kryteria oceny prac konkursowych oraz warunki 

przystąpienia do konkursu były dla uczniów zrozumiałe i dostępne.  

Jednym z głównym czynników motywujących uczniów do wzięcia udziału w konkursie były 

atrakcyjne nagrody. Choć młodzież zadowolona była z rowerów, aparatów fotograficznych 

i czytników ebooków, to za najlepszą możliwą nagrodę uznali wyjazd do Parlamentu Europejskiego 

do Brukseli. 

Lekcje europejskie miały większy wpływ na zwiększenie poziomu wiedzy o funduszach niż konkurs. 

Po pierwsze, w lekcjach europejskich wzięło udział więcej osób niż w konkursie. Po drugie, lekcje 

dawały szerszą, bardziej ogólną wiedzę o funduszach, która mogła być bazą do dalszych 

poszukiwań. To jednak chęć udziału w konkursie zmusiła młodzież do samodzielnego znalezienia i 

opracowania informacji o konkretnych projektach, które sfinansowane zostały przy pomocy 

funduszy. Przed przystąpieniem do konkursu młodzież nie poszukiwała na własną rękę informacji o 

unijnych dotacjach. Przygotowywanie pracy konkursowej poprawiało stan wiedzy na temat 

konkretnego projektu, który był opisywany w ramach pracy konkursowej, nie dawało to ogólnego 

poglądu na to czym są fundusze i jak funkcjonują (tego młodzież dowiadywała się na lekcjach 

europejskich). 

2. Skuteczności oraz użyteczność konkursów kierowanych do dziennikarzy 

Zorganizowało również 3 edycje konkursów skierowanych do dziennikarzy. W ramach 3 edycji 

łącznie wpłynęło 55 prac, nagrodzono 10 osób. Celem Konkursu było zainteresowanie dziennikarzy 

tematyką funduszy i podniesienie świadomości w środowisku dziennikarskim w zakresie 

wykorzystania środków unijnych oraz wyróżnienie materiałów dziennikarskich, które dotyczą 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  

Rezultaty konkursu 

Wszyscy przedstawiciele mediów biorący udział w badaniach jakościowych potwierdzali znajomość 

organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursów adresowanych 

do dziennikarzy zajmujących się tematyką unijną. Co więcej podkreślali, że informacja o 

organizacji konkursów była im znana. 

Badani przedstawiciele mediów nie uznali, żeby organizacja konkursów przekładała się na wzrost 

zainteresowania tematyką unijną wśród dziennikarzy. Zaznaczyli, że nie występuje zjawisko pisania 

tekstów lub przygotowywania materiałów specjalnie na konkurs. Twierdzili, że dziennikarze 

zajmujący się problematyką funduszy europejskich bez względu na organizację lub brak organizacji 

takiego konkursu w dalszym ciągu będą zajmować się omawianą problematyką. Chęć uczestnictwa w 

konkursie może przełożyć się jednak na jakość tworzonych publikacji, ilość czasu poświęconego na 

pracę nad danym tekstem czy materiałem. 
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Postulowane zmiany 

Wśród badanych pojawił się postulat przeobrażenia konkursu, a nawet zrezygnowania z niego na 

rzecz nagradzania dziennikarzy zajmujących się problematyką unijną w sposób najbardziej 

kompetentny i atrakcyjny. Nie pojawiły się żadne głosy wskazujące na potrzebę zmiany regulaminu 

konkursu, jego formy, harmonogramu czy oferowanych nagród.  

Warto także zwrócić uwagę, że część respondentów postrzega konkurs, jako szansę dla dziennikarzy 

redakcji lokalnych na rozpowszechnianie informacji o zmianach zachodzących w całym regionie 

Wielkopolski, będących pokłosiem dotacji ze środków unijnych. Przysłane przez dziennikarzy 

lokalnych redakcji teksty czy materiały na konkurs z jednej strony obrazują jakość ich pracy, a z 

drugiej wskazują na wiele inwestycji powstałych w mniejszych miejscowościach Wielkopolski, nie 

tylko w Poznaniu.  

Wnioski: 

 Należy dobrze ocenić zarówno organizację lekcji europejskich, konkursów kierowanych do 

młodzieży „Młodzi wiedzą o funduszach” jak i konkursu kierowanego do dziennikarzy. 

Powyższe działania, w podobnych formułach, powinny być kontynuowane.  

 Lekcje europejskie były bardzo skutecznym sposobem dotarcia do młodzieży z wiedzą o Unii 

Europejskiej i Funduszach Europejskich. Udział w lekcjach znacznie poprawił poziom wiedzy 

uczniów na tematy związane z dotacjami unijnymi oraz zwiększył zainteresowanie w tym 

zakresie. Lekcje dawały ogólny pogląd na to, czym są fundusze i jak są wykorzystywane w 

najbliższym otoczeniu. Konkurs pozwalał tą wiedzę pogłębić i usystematyzować. 

 

Rekomendacje:  

 Rekomenduje się dalsze organizowanie lekcji europejskich i konkursów dla młodzieży w 

takiej formie jak dotychczas, gdyż są one bardzo skuteczną formą dotarcia do młodzieży z 

wiedzą o Funduszach Europejskich. 

 Warto podtrzymywać ideę organizacji konkursów w szkołach, tak aby lekcje europejskie stały 

się „tradycją”, a nie jednorazowym eventem. 

 Rekomenduje się zmianę w konkursie dla dziennikarzy, na formę regularnego nagradzania 

tych, którzy swoje artykuły poświęcają problematyce Funduszy Europejskich. Największą 

uwagę należy zwrócić na dziennikarzy z mniejszych miejscowości, gdyż może to służyć 

szerszej promocji wykorzystania Funduszy Europejskich w całej Wielkopolsce. 
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Część III Analiza zawartości mediów  

Poniżej zaprezentowano wyniki trzech badań, w których poddano analizie i ocenie: 

 użyteczność nośników informacji i promocji z punktu widzenia realizacji celów 

wyznaczonych w Planie komunikacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013,  

 treść przekazów informacyjnych w mediach z punktu widzenia realizacji celów 

wyznaczonych w Planie komunikacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013,  

 treść przekazów promocyjnych w mediach z punktu widzenia realizacji celów wyznaczonych 

w Planie komunikacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013. 

Badanie zostało przeprowadzone z użyciem technik służących badaniu efektywności działań PR. 

Monitoringiem i badaniem objęte zostały poszczególne rodzaje mediów: prasa drukowana, radio, 

telewizja, których siedziba znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego. Zakres czasowy 

badania obejmuje lata: 2007-2013 z projekcją na lata 2014-2020. Wyniki badania pozostałych 

nośników informacji i promocji zamieszczono w innych częściach Raportu. Badaniem objęto 

następujące media: 

 POLSKA - GŁOS WIELKOPOLSKI 

 Radio Merkury 

 TVP Poznań 

 GAZETA WYBORCZA – POZNAŃ 

 WTK 

 TYGODNIK NOWY 

 NASZE MIASTO - POZNAŃ 

 PANORAMA LESZCZYŃSKA 

 NASZ GŁOS POZNAŃSKI 

 PRZEGLĄD KONIŃSKI 

 PRZEMIANY NA SZLAKU PIASTOWSKIM 

 ZIEMIA KALISKA 

 KURIER GOSTYNIA 

 GAZETA SŁUPECKA 

 DZIEŃ NOWOTOMYSKO-GRODZISKI 

W przeprowadzonych analizach dokonano rozróżnienia publikacji informacyjnych, które zostały 

opracowane i zamieszczone z inicjatywy własnej redakcji (dalej jako publikacje informacyjne) oraz 

publikacji promocyjnych, których zamieszczenie było sponsorowane, opłacone jako materiał 

reklamowy, przez UMWW lub beneficjentów. Dokonano także rozróżnienia publikacji o tematyce 

funduszy europejskich oraz publikacji o tematyce WRPO. 

Zadanie 12. Analiza użyteczności nośników informacji i promocji  

Przedmiotem badania są: analizy użyteczności mediów, w zakresie w jakim dotyczą Funduszy 

Europejskich oraz WRPO. Wyjaśnienie sposobu obliczania poszczególnych wskaźników znajduje się w 

Koncepcji badania w załączniku 1.  

Liczba publikacji 

W analizowanych mediach prasowych, radiowych i telewizyjnych opublikowano w latach 2007 – 2013 

6230 publikacji odredakcyjnych z zakresu problematyki Funduszy Europejskich oraz 2110 publikacji 

z zakresu problematyki WRPO. Dane zostały zamieszczone na Wykresach 50 i 51, w załączniku 6. 
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Wielkość publikacji 

87% publikacji na temat FE zajęło powierzchnię artykułu, 4% powierzchnię notki, a 9% wzmianki. W 

przypadku materiałów na temat WRPO wartości te wyniosły odpowiednio 95% dla artykułu, 2% na 

notki i 3% dla wzmianki. Dane zamieszczone na Wykresie 52, w załączniku 6. W radiu i telewizji 

problematyka FE zajęła 26 godzin 8 minut i 37 sekund, a problematyka WRPO 13 godzin 55 minut i 

26 sekund.  

Preferencje doboru mediów 

Prasa stanowi główne medium, gdzie przekazywane są informacje o FE oraz WRPO. Z uwagi na 

ważność tego medium w dotarciu do pożądanych grup docelowych, rekomenduje się dalsze 

podtrzymywanie zainteresowania dziennikarzy prasowych tą tematyką.  

Z badań wynika, iż głównym narzędziem komunikacji w zakresie tematyki FE oraz WRPO był 

dziennik Polska – Głos Wielkopolski oraz biuletyn Nasz Region. Jednakże z uwagi na dużą wagę 

dziennika Gazeta Wyborcza – Poznań w dotarciu do pożądanych, z punktu widzenia planu 

komunikacji WRPO, grup docelowych, wydaje się słusznym podjęcie intensywniejszych działań 

również w tym medium. Ponadto, z uwagi na wysoką opiniotwórczość telewizji, warto podejmować 

takie działania również w tym kanale medialnym. Ograniczeniem wykorzystania tego zalecenia jest 

jednak rzeczywiste czytelnictwo, oglądalność i słuchalność poszczególnych mediów. 

Zasięg odbioru publikacji informacyjnych  

Liczba potencjalnych kontaktów odbiorców z samymi mediami, gdzie pojawiały się publikacje 

informacyjne wynosi 194 759 350 dla problematyki FE oraz 63 634 115 dla problematyki WRPO. Dla 

publikacji promocyjnych wartości te wyniosły odpowiednio 11 985 360 dla problematyki FE oraz 10 

938 950 dla problematyki WRPO. Dane obrazuje Wykres 54, w załączniku 6. 

Natomiast wskaźnik MIP45 dla publikacji informacyjnych z zakresu problematyki FE wyniósł 61 249 

919.. Jeśli chodzi o problematykę WRPO to zasięg tego odbioru wyniósł 27 380 778. Dane zostały 

zamieszczone na Wykresie 53, w załączniku 6. 

Uśredniając osiągnięte wyniki na całe województwo wielkopolskie oraz przyjmując, że liczba 

mieszkańców tego województwa wynosi 3 469 464 możemy oszacować, iż każdy mieszkaniec mógł 

zetknąć się z publikacjami informacyjnymi na temat problematyki FE 17 razy oraz 8 razy z 

informacjami na temat problematyki WRPO. 

Zasięg i nakład mediów, w których podejmowano tematykę FE oraz WRPO, był bardzo wysoki. 

Oceniamy, iż w związku z wysokim udziałem informacji o FE oraz WRPO, w publikacjach 

zamieszczonych w analizowanych mediach, potencjalna dostrzegalność tego przekazu przez 

odbiorców była duża.  

Rekomenduje się więc kontynuowanie działań mających na celu podejmowanie tematyki FE przez 

dziennikarzy analizowanych mediów oraz dbanie o jak największy udział informacji o FE oraz WRPO, 

aby zwiększać prawdopodobieństwo dostrzegania go przez odbiorców mediów.  

Struktura demograficzna adresatów przekazu 

Przekazy informacyjne dotarły w największym stopniu do odbiorców w wieku 15 - 34 lata oraz 

powyżej 54. roku życia, ale poza tym dotarły one również do odbiorców w pozostałych przedziałach 

wiekowych. Dane zostały zamieszczone na Wykresie 55, w załączniku 6. 

                                                           
45 iloczyn udziału procentowego danej informacji w całym artykule zawierającym tę informację przez całkowity 
nakład/słuchalność/oglądalność medium. Uzyskany w ten sposób wynik wskazuje jaki był efektywny zasięg 
danej informacji, biorąc pod uwagę jej widoczność w danym medium; należy pamiętać, że udział procentowy 
jest udziałem fragmentu tekstu dotyczącego kodu (tematu) w odniesieniu do całości analizowanego materiału. 
W publikacjach prasowych oraz internetowych porównywane jest pole powierzchni wszystkich fragmentów 
dotyczących określanego kodu (tematu) do pola powierzchni całego materiału. W materiałach rtv porównywany 
jest czas fragmentu dookreślanego kodu (tematu) do czasu trwania całego materiału. 
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Jeśli chodzi o wykształcenie to przekaz medialny trafiał przede wszystkim do osób z wykształceniem 

średnim, zawodowym oraz wyższym i licencjackim. Wykres 56, załącznik 6. 

Przekazy informacyjne trafiły do szerokiej grupy odbiorców, zarówno pod względem wieku jak i 

wykształcenia. Grupy te wydają się być istotne z punktu widzenia podejmowanej problematyki oraz 

wydają się stanowić wysoki potencjał dla dalszych działań promocyjnych z tematu problematyki FE.  

Stopień dotarcia do grup docelowych wyszczególnionych w Planie komunikacji WRPO  

Przekazy informacyjne i promocyjne docierały do wszystkich grup docelowych wyszczególnionych w 

Planie komunikacji, tzn. do opinii publicznej, beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz 

partnerów społeczno – gospodarczych, w tym – do ujętych w Planie komunikacji - organizacji 

pozarządowych i jednostek otoczenia biznesu. 

Słuszna wydaje się intensyfikacja przekazu w takich mediach jak Polska – Głos Wielkopolski i Gazeta 

Wyborcza – Poznań, ponieważ media te najskuteczniej trafiają do pożądanych grup docelowych.  

Jeśli chodzi o problematykę FE to 82,9% publikacji informacyjnych dotarło do grup beneficjentów, 

potencjalnych beneficjentów oraz partnerów społeczno - gospodarczych. Dla problematyki WRPO 

wartość ta wyniosła odpowiednio 83,8%. Przekazy promocyjne z zakresu problematyki FE dotarły do 

wyżej wymienionej grupy docelowej w 98,2%, a w przekazy na temat WRPO - w 99,5%. Dane zostały 

zamieszczone na Wykresie 57, w załączniku 6. 

Jednak istotnym wydaje się zmniejszenie intensywności przekazu w mediach niedopasowanych46, tj. 

w Przemianach na Szlaku Piastowskim czy Dniu Nowotomysko – Grodziskim oraz zwiększanie go w 

mediach dopasowanych47 do pożądanych grup docelowych.  

Koszt dotarcia przekazu promocyjnego do odbiorców 

Koszt dotarcia przekazu promocyjnego do odbiorców wyrażono w postaci szacunkowego zwrotu z 

poniesionej inwestycji. W przypadku prasy i biuletynu zwrot ten wyniósł 443% co oznacza, że każda 

wydana złotówka zwróciła się ponad czterokrotnie. W przypadku radia i telewizji zwrot ten wyniósł 

145% co oznacza, ze każda wydana złotówka przyniosła zysk w postaci 45 groszy ekwiwalentu 

reklamowego. Dane znjadują się na Wykresie 58, w załączniku 6.  

Z analiz wynika zatem, iż koszty poniesione na promocję przekazu w mediach zwróciły się 

kilkukrotnie. Największym zwrotem cechowały się takie media jak prasa i biuletyn informacyjny 

„Nasz Region”. Wydaje się więc słusznym zwiększenie właśnie w tych mediach nakładów na 

promocję, zwracając jednak uwagę na ich zasięg odbioru i walory treściowe przekazów, o czym 

mowa w innych częściach badania.  

Zatem przekaz odredakcyjny na temat FE oraz WRPO był bardzo wartościowy pod względem 

uzyskanego ekwiwalentu reklamowego. Największą uwagę zwraca koszt dotarcia informacji o WRPO 

w mediach dopasowanych, który wyniósł blisko 100 zł – jest to najwyższa uzyskana kwota wśród 

analizowanych. Rekomenduje się więc szczególne dbanie o ukazywanie się przekazu na temat WRPO 

w mediach dopasowanych (szczególnie w Gazecie Wyborczej – Poznań) i w Polska – Głosie 

Wielkopolskim), ponieważ zdaje się on być tam najbardziej wartościowym. Wykres 59, w załączniku 

6. 

Wnioski: 

 Przekazy informacyjne i promocyjne w większości docierały do grup docelowych 

wymienionych w Planie komunikacji. Jeśli chodzi o problematykę FE to 82% publikacji 

                                                           
46 Media niedopasowane – gdzie wartość wskaźnika Affinity przyjmuje wartości poniżej 100. Affinity – wskaźnik 
ten pozwala na określenie stopnia dopasowania danego medium do grupy docelowej. Wskaźnik pokazuje o ile 
wartości uzyskiwane dla grupy celowej odbiegają od wartości uzyskiwanych dla innej grupy porównawczej (np. 
całej populacji). Wartości wskaźnika uzyskuje się poprzez podzielenie stopnia odbioru medium w danej grupie 
celowej (np. 50%) przez odbiór tego medium w całej populacji (np. 40%). Wartość indeksu powyżej 100 oznacza 
lepsze dopasowanie w porównaniu z czytelnictwem danej gazety czy magazynu w populacji. Wartość indeksu 
poniżej 100 oznacza dopasowanie niższe niż w populacji. 
47 Media dopasowane – gdzie wartość wskaźnika Affinity przyjmuje wartości powyżej 100.  
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informacyjnych dotarło do grup beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz partnerów 

społeczno - gospodarczych. Dla problematyki WRPO wartość ta wyniosła odpowiednio 83%. 

Przekazy promocyjne z zakresu problematyki FE dotarły do wyżej wymienionej grupy 

docelowej w 98%, a w przekazy na temat WRPO - w 99%. Cały przekaz trafił również do grupy 

docelowej jaką stanowi opinia publiczna. 

 Koszt dotarcia przekazu promocyjnego do odbiorców wyrażono w postaci szacunkowego 

zwrotu z poniesionej inwestycji. W przypadku prasy i biuletynu zwrot ten wyniósł 443% co 

oznacza, że każda wydana złotówka zwróciła się ponad czterokrotnie. W przypadku radia i 

telewizji zwrot ten wyniósł 145% co oznacza, ze każda wydana złotówka przyniosła zysk w 

postaci 45 groszy ekwiwalentu reklamowego.  

 Szacuje się, iż na przekaz informacyjny, tj. na przekazy informacyjne opracowywane i 

publikowane z inicjatywy własnej poszczególnych redakcji, z zakresu problematyki FE 

należałoby wydać 11,5 mln zł, a na przekaz informacyjny z zakresu problematyki WRPO 6,1 

mln zł. W przypadku przekazu na temat FE średni koszt dotarcia do 1000 osób z grup 

docelowych wyniósłby 61,96 zł , a z zakresu problematyki WRPO 95,57 zł 

 

Rekomendacje: 

 Zasięg i nakład mediów, w których podejmowano tematykę FE oraz WRPO, był bardzo wysoki. 

Oceniamy, iż w związku z wysokim udziałem informacji o FE oraz WRPO, w publikacjach 

zamieszczonych w analizowanych mediach, potencjalna dostrzegalność tego przekazu przez 

odbiorców była duża. Rekomenduje się więc kontynuowanie działań mających na celu 

podejmowanie tematyki FE przez dziennikarzy analizowanych mediów oraz dbanie o jak 

największy udział informacji o FE oraz WRPO, aby zwiększać prawdopodobieństwo 

dostrzegania go przez odbiorców mediów.  

 Zastrzec jednak należy, iż na skuteczność przekazów, mierzoną np. wskaźnikami opisującymi 

poziom wiedzy, wpływają także inne czynniki, w tym czytelnictwo, oglądalność, słuchalność. 

 Przekaz informacyjny i promocyjny trafił do odpowiednich, z punktu widzenia założeń 

komunikacyjnych WRPO, grup docelowych. Z zastrzeżeniem sformułowanym wyżej, słuszna 

wydaje się intensyfikacja przekazu w takich mediach jak Polska – Głos Wielkopolski i Gazeta 

Wyborcza – Poznań, ponieważ media te najskuteczniej trafiają do pożądanych grup 

docelowych. 
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Zadanie 13. Analiza treści przekazów informacyjnych 

Przedmiotem badania były: analizy treści przekazów informacyjnych, w zakresie w jakim dotyczą 

Funduszy Europejskich oraz WRPO. Przedmiotowe analizy dotyczą oddzielnie przekazów 

informacyjnych nieodpłatnych (niekomercyjnych) oraz przekazów promocyjnych odpłatnych 

(komercyjnych), sposobu obliczania poszczególnych wskaźników (patrz: Koncepcja badania w 

załączniku 1). 

Tematyka informacyjnych przekazów medialnych  

Publikacje informacyjne z zakresu problematyki Funduszy Europejskich najczęściej traktowały o 

beneficjentach i inwestycjach związanych z Programem. Temat ten stanowił 51% wszystkich 

publikacji informacyjnych. Dane na Wykresie 60, w załączniku 6. Tematyka ta była również 

najpopularniejsza w przypadku problematyki WRPO, stanowiąc 55% wszystkich publikacji – Wykres 

61, załącznik 6. Szczyt zainteresowania beneficjentami i inwestycjami przypadł na rok 2011, choć to 

w 2010 temat był najczęstszym wśród publikacji informacyjnych o FE, stanowiąc 60% całego 

przekazu. Ogłoszenia beneficjentów najczęściej publikowane były w 2007 roku (40 publikacji), po 

czym temat ten stopniowo zastępowany był informacjami o postępach w realizacji programów. 

Począwszy od roku 2011 w mediach coraz częściej ukazywały się podsumowania i opinie o 

Funduszach Europejskich. Dane zostały zamieszczone na Wykresie 62, w załączniku 6. W zakresie 

inicjatyw WRPO szczyt zainteresowania beneficjentami i inwestycjami przypadł również na rok 

2011, a w 2010 temat ten był najczęstszym tematem publikacji informacyjnych. W 2008 roku dużą 

liczbę publikacji o WRPO wygenerowały informacje z zakresu polityczno-samorządowego. 

Podsumowania i opinie o Programie ukazywały się najczęściej w latach 2012 – 2013. Dane zostały 

zobrazowane na Wykresie 63, w załączniku 6. Temat beneficjentów i inwestycji interesował media 

ze wszystkich kanałów przekazu (prasa, radio, telewizja, biuletyny). Najwięcej publikacji na ten 

temat ukazało się w prasie (2529) a następnie w telewizji (314). Dane obrazuje Wykres 64, w 

załączniku 6. Przyglądając się konkretnym tytułom medialnym łatwo zauważyć, że z największą 

liczbę informacji na ten temat odpowiadał dziennik "Polska - Głos Wielkopolski" (981) oraz "Gazeta 

Wyborcza - Poznań" (460).Dane zostały zamieszczone w Tabeli 21, w załączniku 7. 

Przekaz medialny z zakresu tematyki FE oraz WRPO, skupiony był wokół beneficjentów i inwestycji. 

Wydaje się być to słusznym kierunkiem, choć być może warto byłoby skierować również większą 

uwagę dziennikarzy na szczegółowe działania związane z FE tak, aby tematyka przekazu była 

bardziej zróżnicowana.  

Wydźwięk publikacji informacyjnych  

Wydźwięk publikacji informacyjnych na temat Funduszy Europejskich był bardzo pozytywny, a 

materiały krytyczne były nieliczne, stanowiąc zaledwie 0,1% wszystkich publikacji informacyjnych. 

65,5% informacji miało wydźwięk pozytywny, a 34,3% - wydźwięk neutralny. Dane obrazuje Wykres 

65, w załączniku 6. Najlepszym wydźwiękiem publikacji informacyjnych z zakresu problematyki 

Funduszy Europejskich cieszyły się informacje o postępach w realizacji programów, debaty i 

konferencje, konkursy oraz ogłoszenia beneficjentów – publikacje pozytywne stanowiły tam ok. 80% 

wszystkich materiałów. Szczegółowe dane zostały zamieszczone na Wykresie 66, w załączniku 6. 

Spośród poszczególnych rodzajów mediów najlepszy wydźwięk publikacji informacyjnych z zakresu 

problematyki Funduszy Europejskich zaobserwowano w biuletynie informacyjnym „Ekofakty”, w 

którym wszystkich publikacje były pozytywne. W prasie publikacje pozytywne stanowiły 60% 

przekazu, a w radiu i w telewizji 70%. Podobne spostrzeżenie dotyczy także dziennika „Nasze Miasto 

– Poznań”, gdzie wszystkich publikacje były pozytywne. Dane zostały zamieszczone na Wykresie 67, 

w załączniku 6. 

Wydźwięk publikacji informacyjnych dotyczących WRPO był również bardzo pozytywny. Publikacje 

krytyczne stanowiły tutaj również zaledwie 0,1% przekazu. 73% informacji miało wydźwięk 

pozytywny, a 26,9% - wydźwięk neutralny. Dane prezentuje Wykres 68, w załączniku 6. Najlepszym 
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wydźwiękiem publikacji informacyjnych o WRPO cieszyły się konkursy (108 publikacji pozytywnych), 

informacje o postępach realizacji Programu (160 publikacji), debaty i konferencje (36 publikacji 

pozytywnych) oraz pozostałe działania promocyjne (85 publikacji).  

Najwyższą liczbę publikacji pozytywnych cechowały się informacje o beneficjentach i inwestycjach 

(858), ogólne informacje o Funduszach Europejskich (145) oraz informacje o postępach w realizacji 

Programu (160). Najbardziej neutralny wydźwięk miały wzmianki o inicjatywach WRPO przy okazji 

tematów polityczno-samorządowych – 84 publikacje pozytywne w stosunku do 91 neutralnych. Dane 

zostały zamieszczone na Wykresie 69, w załączniku 6. 

Wśród poszczególnych rodzajów mediów najlepszy wydźwięk publikacji informacyjnych z zakresu 

inicjatyw WRPO również miał miejsce w biuletynie informacyjnym „Ekofakty”, gdzie wszystkich 

publikacje były pozytywne. W prasie publikacje pozytywne stanowiły 70% przekazu, a w radiu i w 

telewizji ponad 80%. Dane zostały zamieszczone na Wykresie 70, w załączniku 6.  

Wśród poszczególnych mediów najlepszy wydźwięk publikacji informacyjnych z zakresu inicjatyw 

WRPO miał miejsce w biuletynie informacyjnym „Ekofakty”, gdzie wszystkie publikacje były 

pozytywne. Bardzo pozytywny wydźwięk odnotowano też w przekazie telewizyjnym TVP Poznań 

(Favorability 4,45 pkt), WTK (Favorability 4,47), audycjach Polskiego Radia Merkury Poznań 

(Favorability 4,25 pkt), dzienniku „Gazeta Wyborcza – Poznań” (Favorability 4,50 pkt). Dane zostały 

zamieszczone na Wykresie 71, w załączniku 6. Wydźwięk publikacji z zakresu inicjatyw WRPO 

również poprawiał się z każdym kolejnym rokiem. Liczba publikacji pozytywnych wzrosła z 27 w 

2007 roku do 319 w roku 2013 (+1080%). Wartość wskaźnika Favorability poprawiła się w tym czasie 

o 1,22 pkt. Dane zostały zamieszczone na Wykresie 72, w załączniku 6. 

Podsumowując, przekaz informacyjny na temat FE i WRPO jest bardzo pozytywny i począwszy od 

roku 2008 ulega poprawie z roku na rok. Obecny udział publikacji pozytywnych jest bardzo wysoki i 

warto zadbać o utrzymanie obecnego stanu w kolejnych latach.  

Oddziaływanie brandu WRPO w publikacjach informacyjnych  

Oddziaływanie brandu WRPO w publikacjach informacyjnych widoczne było w 1795 publikacjach, co 

stanowiło 28,8% materiałów dotyczących FE. Wśród publikacji informacyjnych brand WRPO 

najczęściej obecny był w dzienniku „Polska – Głos Wielkopolski”, gdzie odnotowano go w 557 

publikacjach. Aktywne pod tym względem były również m.in. „Gazeta Wyborcza- Poznań” – 307 

publikacje, oraz „Panorama Leszczyńska” – 183 publikacje. Dane zamieszczone są na Wykresie 73, w 

załączniku 6. 

Z wyjątkiem roku 2007, kiedy to występowanie brandu WRPO w publikacjach informacyjnych było 

rzadkością, jego obecność notowano w co najmniej 200 publikacjach rocznie. Szczyt aktywności 

przypadł na rok 2009, kiedy to brand ten odnotowano w 362 publikacjach informacyjnych. Dane 

obrazuje Wykres 74, w załączniku 6. 

Wśród publikacji informacyjnych brand WRPO najczęściej obecny był przy informacjach o 

beneficjentach i inwestycjach – 1030 publikacji. Pozostałe tematy, gdzie również często 

stwierdzono obecność brandu WRPO to ogólne informacje o Funduszach Europejskich, kontekst 

polityczno-samorządowy oraz informacje o postępach w realizacji Programu. Dane zostały 

zamieszczone na Wykresie 75, w załączniku 6.  

Wartość wskaźnika Performance dla brandu WRPO wyniosła w publikacjach informacyjnych 12,38 

pkt. Jest to wynik bardzo dobry, zwłaszcza dlatego, że brand ten nie był przedmiotem specjalnej 

promocji, a występował niejako przy okazji informacji o Funduszach Europejskich. Dane ukazuje 

Wykres 76, w załączniku 6. 

Wśród badanych tematów publikacji informacyjnych najlepsze oddziaływanie brandu WRPO 

zapewniła tematyka szkoleń, gdzie wartość wskaźnika Performance zbliżyła się do wartości 

maksymalnej. Oznacza to, że w tych publikacjach brand WRPO był bardzo dobrze widoczny, 

osadzony w pozytywnym kontekście, a sam przekaz zamieszczony był w ważnych mediach. 
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Obecność brandu WRPO w publikacjach informacyjnych była na umiarkowanym poziomie, choć 

biorąc pod uwagę fakt, iż nie podlegał on szczególnej promocji, można stwierdzić, iż jego udział w 

publikacjach z zakresu tematyk i FE i WRPO był dość wysoki. Biorąc pod uwagę fakt, iż obecność 

tego brandu nie jest szczególnie istotna z punktu widzenia planu komunikacji dla WRPO, nie wydaje 

się uzasadnione podejmowanie jakichś szczególnych działań w tym zakresie.  

Typy komunikatów występujących w przekazach informacyjnych 

Przekaz medialny poddano analizie pod kątem występowania w treści publikacji przekazów, które 

wymienione były jako priorytetowe w Planie Komunikacji WRPO na lata 2007 – 2013. W trakcie 

analizy zwracano uwagę głównie na sens treści publikacji, którą następnie porównywano z sensem 

treści przekazów kluczowych i uzupełniających. W badaniu wzięto pod uwagę tylko publikacje, 

które informowały o inicjatywach związanych z WRPO, a nie ogólnie o Funduszach Europejskich. Na 

potrzeby zestawień statystycznych zastosowano odpowiednie skróty do każdego z przekazów. I tak: 

skrót Start odnosi się do komunikatu: Pieniądze otrzymane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 służyć będą rozwojowi całej Wielkopolski. Skrót 

Działanie odnosi się do komunikatu: Korzystanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013, tj. środków unijnych jest przejrzyste i możliwe, a także powoduje 

rozwój przedsiębiorczości i polepszenie codziennych warunków życia oraz gospodarki w 

Wielkopolsce. Skrót Finał odnosi się do komunikatu: Wykorzystaliśmy środki Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, i dzięki temu zrealizowaliśmy wiele 

projektów oraz wpłynęliśmy na dynamiczny rozwój regionu.  

Z analizy danych wynika, iż z ogólnej liczby publikacji informacyjnych traktujących na temat 

inicjatyw WRPO 1161 publikacji zawierało sens komunikatu głównego określonego skrótem 

„Działanie”. Komunikat dotyczący startu Programu („Start”) znalazł się w 303 publikacjach 

informacyjnych. Najmniejszą popularnością w publikacjach informacyjnych cieszył się komunikat 

opisujący „Finał” projektu. Dane zostały zamieszczone na Wykresie 77, w załączniku 6. Z ogólnej 

liczby publikacji informacyjnych traktujących na temat inicjatyw WRPO, 1208 publikacji zawierało 

co najmniej jeden komunikat uzupełniający. Najpopularniejszym przekazem było informowanie o 

korzyściach ponoszonych dzięki środkom Unii Europejskiej. Dane zostały zamieszczone na Wykresie 

78, w załączniku 6. 

Najpopularniejszym komunikatem kluczowym wśród wymienionych w Planie Komunikacji WRPO na 

lata 2007-2013 był "Korzystanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013, tj. środków unijnych jest przejrzyste i możliwe, a także powoduje rozwój 

przedsiębiorczości i polepszenie codziennych warunków życia oraz gospodarki w Wielkopolsce". Był 

to bezpośrednio związane z wysoką popularnością tematu na temat beneficjentów i inwestycji w 

ramach Programu, który był najczęściej obecnym w mediach zagadnieniem. Popularność 

komunikatów dotyczących startu Programu oraz jego podsumowania była znacznie mniejsza. 

Słusznym więc wydaje się zadbanie o większą obecność w mediach komunikatu związane z finałem 

FE, tzn. wykorzystaniem środków unijnych . Można również sądzić, że informacje te dopiero będą 

pojawiać się w przekazie medialnym w kolejnych latach.  

Wnioski: 

 Publikacje informacyjne z zakresu problematyki Funduszy Europejskich najczęściej 

traktowały o beneficjentach i inwestycjach związanych z Programem. Tematyka ta była 

również najpopularniejsza w przypadku problematyki WRPO.  

 Wydźwięk publikacji informacyjnych na temat Funduszy Europejskich był bardzo 

pozytywny, a materiały krytyczne były nieliczne.  

 Wydźwięk publikacji informacyjnych z zakresu inicjatyw WRPO był również bardzo 

pozytywny. Publikacje krytyczne, podobnie jak w przypadku publikacji o FE, stanowiły 

zaledwie 0,1% przekazu.  

 Oddziaływanie brandu WRPO w publikacjach informacyjnych, widoczne było w około 1/3 

zamieszczonych materiałów. Brand WRPO najczęściej obecny był w dzienniku „Polska – Głos 
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Wielkopolski”. Aktywne pod tym względem były również „Gazeta Wyborcza- Poznań”, oraz 

„Panorama Leszczyńska”.  

 Z wyjątkiem roku 2007, kiedy to występowanie brandu WRPO w publikacjach 

informacyjnych było rzadkością, jego obecność notowano w co najmniej 200 publikacjach 

rocznie. 
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Zadanie 14. Analiza treści przekazów promocyjnych 

Przedmiotem badania są: analizy treści przekazów promocyjnych, w zakresie w jakim dotyczą 

Funduszy Europejskich oraz WRPO. Wyjaśnienie sposobu obliczania poszczególnych wskaźników 

znajduje się w Koncepcji badania w załączniku 1.  

Tematyka promocyjnych przekazów medialnych 

Publikacje promocyjne z zakresu problematyki Funduszy Europejskich najczęściej traktowały o 

beneficjentach i inwestycjach związanych z Programem. Dane obrazuje Wykres 79, w załączniku 6. 

Tematyka ta była również najpopularniejsza w przypadku problematyki WRPO. Dane zamieszczone 

na Wykresie 80, w załączniku 6. W pierwszych latach objętych analizą najczęściej promowano 

ogłoszenia beneficjentów (40% przekazu). Z każdym kolejnym rokiem coraz częściej przedmiotem 

promocji stawały się osiągnięcia z udziałem beneficjentów oraz inwestycje związane z Funduszami 

Europejskimi. Stosunkowo rzadko promowane były podsumowania i opinie o Programie oraz debaty i 

konferencje. Dane zostały zamieszczone na Wykresie 81, w załączniku 6. Jeśli chodzi o tematykę 

WRPO to w 2008 często promowano debaty i konferencje (16 publikacji), które z czasem coraz 

rzadziej były rozpowszechniane w przekazie medialnym. Częstym i stałym przedmiotem promocji z 

zakresu inicjatyw WRPO były konkursy. Dane prezentuje Wykres 82, w załączniku 6. Informacje o 

beneficjentach i inwestycjach najczęściej zamieszczano w biuletynie "Nasz Region" (117) oraz w 

dzienniku "Polska - Głos Wielkopolski" (100). W tych dwóch dziennikach najczęściej informowano 

również o debatach i konferencjach ("Nasz Region" 22 publikacje, "Polska - Głos Wielkopolski" 19 

publikacji). Dane zostały zamieszczone na Wykresie 83, w załączniku 6.  

Reasumując:, podobnie jak w przypadku publikacji informacyjnych, publikacje promocyjne również 

były skupione wokół informacji o beneficjentach i inwestycjach. Duże zróżnicowanie tematyki 

przekazu widoczne było jedynie w roku 2008 i częściowo w roku 2009.  

Wydźwięk publikacji promocyjnych 

Wydźwięk wszystkich publikacji promocyjnych był pozytywny, co raczej oczywiste. Dotyczyły one 

zarówno publikacji z zakresu problematyki Funduszy Europejskich, jak i tych dotyczących inicjatyw 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Oddziaływanie brandu WRPO w publikacjach promocyjnych 

Oddziaływanie brandu WRPO w publikacjach promocyjnych widoczne było w 27% materiałów. 

Oprócz wysokiej (125) liczby publikacji w biuletynie „Nasz Region”, brand WRPO często 

zamieszczano w publikacjach promocyjnych dziennika „Polska – Głos Wielkopolski” – 35 publikacji 

oraz w „Przeglądzie Konińskim” – 15 publikacji. Dane prezentuje Wykres 84, w załączniku 6.  

Brand WRPO najczęściej występował przy okazji promowania przekazu na temat beneficjentów 

Programu oraz inwestycji z nim związanych (80 publikacji). Często obecny był również przy ogólnych 

informacjach (38 publikacji) na temat Funduszy Europejskich oraz konkursach (32 publikacje). Dane 

prezentuje Wykres 85, w załączniku 6.  

Wartość wskaźnika Performance dla brandu WRPO wyniosła w publikacjach promocyjnych 12,08 pkt.  

Wśród badanych tematów publikacji promocyjnych najlepsze oddziaływanie brandu WRPO zapewniły 

podsumowania i opinie o Programie oraz ogłoszenia beneficjentów, gdzie wartość wskaźnika 

Performance zbliżyła się do wartości maksymalnej (22 punkty). Oznacza to, że w tych publikacjach 

brand WRPO był bardzo dobrze widoczny, osadzony w pozytywnym kontekście, a same publikacje 

zamieszczone w ważnych mediach. Dane zostały zamieszczone na Wykresie 86, w załączniku 6. 

Zatem, obecność brandu WRPO w publikacjach promocyjnych znalazła się na podobnym poziomie, 

co w publikacjach informacyjnych. W związku z tym nie wydaje się być uzasadnionym zwiększanie 

nakładów na obecność tego brandu w publikacjach promocyjnych. 
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Typy komunikatów występujących w przekazach promocyjnych 

Z ogólnej liczby publikacji promocyjnych traktujących na temat inicjatyw WRPO, 313 publikacji 

zawierało sens komunikatu głównego określonego skrótem „Działanie”. Komunikat dotyczący startu 

Programu („Start”) znalazł się w 26 publikacjach promocyjnych, a komunikat opisujący „Finał” 

projektu w 4 publikacjach. Dane prezentuje Wykres 87, w załączniku 6. Z ogólnej liczby publikacji 

promocyjnych traktujących na temat inicjatyw WRPO, 62 publikacjie zawierało co najmniej jeden 

komunikat uzupełniający. Najpopularniejszym z nich było informowanie o korzyściach ponoszonych 

dzięki środkom Unii Europejskiej. Dane zostały zamieszczone na Wykresie 88, w załączniku 6. 

Najpopularniejszym komunikatem kluczowym wśród wymienionych w Planie Komunikacji WRPO na 

lata 2007-2013 był "Korzystanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013, tj. środków unijnych jest przejrzyste i możliwe, a także powoduje rozwój 

przedsiębiorczości i polepszenie codziennych warunków życia oraz gospodarki w Wielkopolsce". Było 

to bezpośrednio związane z wysoką popularnością tematu odnośnie beneficjentów i inwestycji w 

ramach Programu. Rekomenduje się zwiększenie nakładów na promocję również komunikatu 

podsumowującego wykorzystanie środków unijnych. 

Wnioski 

 W analizowanych mediach prasowych, radiowych i telewizyjnych opublikowano w latach 2007 

– 2013 685 publikacji promocyjnych z zakresu problematyki Funduszy Europejskich oraz 579 

publikacji z zakresu problematyki WRPO. 90% publikacji na temat FE zajęło powierzchnię 

artykułu, a 10% powierzchnię wzmianki.  

 Podobnie jak publikacje informacyjne, również publikacje promocyjne z zakresu 

problematyki Funduszy Europejskich najczęściej traktowały o beneficjentach i inwestycjach 

związanych z Programem. Tematyka ta była również najpopularniejsza w przypadku 

problematyki WRPO.  

 Oddziaływanie brandu WRPO w publikacjach promocyjnych widoczne było w 27% materiałów.  

 

Rekomendacje 

 Z badań wynika, iż głównym narzędziem przekazu w zakresie tematyki FE oraz WRPO był 

dziennik Polska – Głos Wielkopolski oraz biuletyn Nasz Region. Niemniej jednak, z uwagi na 

dużą wagę dziennika Gazeta Wyborcza – Poznań w dotarciu do pożądanych, z punktu 

widzenia planu komunikacji WRPO, grup docelowych, wydaje się słusznym podjęcie 

intensywniejszych działań również w tym medium.  

 Podobnie jak w przypadku publikacji informacyjnych, publikacje promocyjne również były 

skupione wokół informacji o beneficjentach i inwestycjach.  

 Wszystkie publikacje promocyjne mają wydźwięk pozytywny. Uzasadnionym więc wydaje się 

dbanie o możliwie jak największą liczbę takich publikacji w istotnych mediach, szczególnie w 

dwóch najważniejszych dziennikach tzn. Polska – Głos Wielkopolski i Gazeta Wyborcza – 

Poznań.  

 Obecność brandu WRPO w publikacjach promocyjnych znalazła się na podobnym poziomie, co 

w publikacjach informacyjnych.  
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Część IV Trwałość uzyskanych rezultatów działań informacyjno-promocyjnych. 

Zadanie 15. Ocena trwałości działań informacyjno-promocyjnych z zastosowaniem 

wybranych narzędzi 

1. Informacje metodologiczne 

Trwałość w odniesieniu do działań informacyjno-promocyjnych oznacza utrzymywanie się ich 

efektów w dłuższej perspektywie czasowej. Trwałość może przejawiać się w zapamiętywaniu 

istotnych treści komunikatów, pozostawaniu w pozytywnym stosunku do istotnych kwestii będących 

przedmiotem komunikacji. Szczególnie istotne w takim rozumieniu jest posiadanie zasobów 

informacji, które trwa pomimo upływu czasu. Trwałość określona na potrzeby badania oznacza więc 

opanowanie danych treści oraz ich przyswojenie, bez względu na upływ czasu. Taka wiedza, aby 

mogła przełożyć się na wzrost zainteresowania aplikowaniem o środki z funduszy europejskich, musi 

być kompletna i holistyczna. Niskie zainteresowanie funduszami europejskimi jest więc, w dużej 

mierze, spowodowane nie tylko brakiem zainteresowania, co nieznajomości zarówno oferty, jak i 

możliwości dostępu do środków. Z kolei niski poziom trwałości wiedzy, rozumiany jako jej 

fragmentaryczność, niski poziom szczegółowości, a przede wszystkim niepoprawność oznacza, że 

przekaz, który został zauważony, nie jest zapamiętany. Nie można więc mówić w takich 

przypadkach o trwałości wiedzy. Obszary te są więc szczególnie mocno akcentowane w ocenie 

trwałości działań informacyjno-promocyjnych. 

Analiza trwałości prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych dokonana została z podziałem 

na potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz opinię publiczną rozumianą jako ogół 

mieszkańców województwa wielkopolskiego (reprezentatywna próba z podziałem na płeć, wiek oraz 

wielkość miejscowości zamieszkania z maksymalną wielkością błędu statystycznego na poziomie 3%). 

W tym celu wykorzystane zostały wyniki przeprowadzonych w ramach projektu badań własnych 

(wywołanych w ramach badania).  

Aby dokonać pełnej analizy i określenia trwałości działań informacyjno-promocyjnych połączono 

bazy danych z badań CAWI (potencjalni beneficjenci oraz beneficjenci) i badań CATI (mieszkańcy 

województwa). W badaniu posługiwano się analizą podstawowych zmiennych uzyskanych w ramach 

poszczególnych badań. Jednakże rozumienie trwałości działań informacyjno-promocyjnych jako 

posiadanie zasobów informacji wymagało podjęcia dodatkowych czynności analitycznych, które 

umożliwiły, za pomocą wskaźników, określenie tego trudnomierzalnego zjawiska. Było to możliwe 

ze względu na fakt, iż we wszystkich tych trzech typach badań CAWI i CATI, stosowano identyczne 

bloki pytań odnoszące się do zapamiętanych przez respondentów działań informacyjno-

promocyjnych w obszarze funduszy europejskich mających za zadanie ustalić: 

 Czy respondenci spotkali się z poszczególnymi elementami kampanii informacyjno-

promocyjnych w analizowanym okresie (lata 2007-2013) – pytanie miało charakter 

spontaniczny, 

 Kiedy respondenci spotkali się z poszczególnymi elementami (wskazany został konkretny 

rok, przy czym respondent miał możliwość wielokrotnego wyboru),  

 Respondenci zostali również poproszeni o spontaniczny opis treści i formy działań 

informacyjno-promocyjnych z którymi się spotkali – na tej podstawie oceniony został 

również, w sposób subiektywny, poziom ogólny wiedzy w latach 2007 oraz 2013 na temat 

wiedzy o funduszach europejskich i programach operacyjnych, 

 W jakich źródłach i w jakich kanałach działań informacyjno-promocyjnych respondenci 

spotkali się z poszczególnymi przekazami. 

Powyższe pytania w tej części analizy nie były traktowane jako odpowiedzi wprost, a podlegały 

ocenie pod względem poprawności i obszerności (jest to zgodne z przedstawioną definicją trwałości 

- zapamiętane istotne treści komunikatów ocenione zostały zarówno pod kątem samej 
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prawidłowości posiadanych informacji, jak i ich obszerności i szczegółowości). Sam tok prac oceny 

poprawności i obszerności miał więc następujący przebieg: 

 Respondenci udzielali odpowiedzi, wskazując z jakimi działaniami informacyjno-

promocyjnymi się spotkali, a także podawali zapamiętane szczegóły (opis działań, rok, 

źródło informacji).  

 Po uzyskaniu odpowiedzi, zespół weryfikatorów (wchodzących w skład zespołu badawczego) 

sprawdzał poprawność opisanych przez respondentów działań z opisami i przebiegiem 

rzeczywistych, przeprowadzonych akcji informacyjno-promocyjnych. Zgodność ze stanem 

faktycznym oceniana była na skali od 1 do 5. Pod względem poprawności oceniany był nie 

tylko sam opis działań, ale także wskazane przez respondenta źródła przekazu i lata, 

w których nastąpiło spotkanie z daną akcją informacyjno-promocyjną). Końcowym efektem 

była wartość na skali, jak w przypadku ocen szkolnych: bardzo niski poziom poprawności to 

ocena „1”, a bardzo wysoki poziom – ocena „5”.  

 W identyczny sposób oceniana była sama obszerność opisu.  

 Końcowym produktem były więc oceny dwóch obszarów cząstkowych wiedzy o 

zapamiętanych działaniach. Miary te (poprawność i obszerność) traktowane były jako 

niezależne. Możliwe więc były różne konfiguracje (wiedza w pełni poprawna i obszerna; 

wiedza poprawna, ale mało szczegółowa; wiedza poprawna w niskim stopniu, a także mało 

obszerna).  

Jednostką badania w przypadku tej części analizy nie były odpowiedzi pojedynczego respondenta, 

a wskazania pojedynczych akcji promocyjno-informacyjnych wraz z pozostałymi odpowiedziami 

w ramach tej części narzędzi badawczych, a także zmiennymi metryczkowymi. Z puli analizowanych 

rekordów usunięto wszystkie odpowiedzi niezwiązane z badanymi zagadnieniami (np. odpowiedzi 

„nie pamiętam żadnych szczegółów” itp.).  

Stworzono więc na podstawie badań trzech typów respondentów nową bazę danych, która podlegała 

dalszej analizie, a jednostką w tym przypadku były wskazane przez respondenta zapamiętane 

działania informacyjno-promocyjne, ocenione pod kątem poprawności i obszerności wiedzy. Każda 

ocena poprawności i obszerności przyporządkowana została do roku, w którym nastąpiło spotkanie z 

daną akcją. Były to przeprowadzone na podstawie odpowiedzi respondenta, które były 

weryfikowane i modyfikowane (w razie konieczności) ze stanem faktycznym. Średnie wartości 

poprawności i obszerności wiedzy w danym roku dotyczą więc ocen, jakie zostały przyznane 

poszczególnym odpowiedziom respondentów przez zespół weryfikatorów (na skali od 1 do 5). Oceny 

te przyporządkowane zostały, na podstawie okresu prowadzenia poszczególnych działań, do 

poszczególnych lat. Umożliwiło to analizy wskazujące na fakt zmian w obszarze poprawności 

i obszerności wiedzy w latach, co jest zgodne z przytoczoną definicją trwałości działań 

informacyjno-promocyjnych, opierającą się o założenie dotyczące utrzymywania się ich efektów w 

dłuższej perspektywie czasowej. Analiza zmian wskazanego utrzymywania się w czasie pozwala więc 

na określenie samej trwałości działań.  

Wszystkie wskazania działań informacyjno-promocyjnych przez respondentów łączone były ze 

zmiennymi metryczkowymi. Pozwoliło to na przeprowadzenie dodatkowych analiz i wyodrębnienie 

czynników, które wpływają na trwałość działań informacyjno-promocyjnych. Dokonywano tego na 

etapie konstrukcji bazy danych, która uwzględniała opisy akcji wskazane przez respondenta, oceny 

wystawione przez weryfikatora, a także zmienne metryczkowe – te wszystkie zakresy informacji 

stanowiły pojedynczy rekord, będący jednostką dalszej analizy. 

Wszystkie zapamiętane przez respondentów działania informacyjno-promocyjne 

przyporządkowywane były przez weryfikatorów do obszarów tematycznych. W przypadkach, gdy 

było to możliwe, weryfikatorzy dopasowywali wskazywane przez respondentów działania do 

poszczególnych Programów. Jednakże w części odpowiedzi charakteryzujących się niskim poziomem 

szczegółowości posłużono się ogólnymi określeniami, odnoszącymi się w większości do źródeł 

przekazu (taka niejasna informacja wskazana przez respondentów skutkowała jednakże 
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przyznaniem niskiej oceny poprawności, a najczęściej także i obszerności zapamiętanych działań 

informacyjno-promocyjnych). W tych wypadkach nie tylko nie wskazano konkretnych Programów, 

których dotyczyło działanie informacyjno-promocyjne, a nawet weryfikatorzy nie byli w stanie 

wtórnie jednoznacznie przyporządkować opisanych akcji do konkretnego Programu.  

Za kolejny aspekt badania trwałości uznać można także fakt pozostawania przez respondentów 

w pozytywnym stosunku do istotnych kwestii będących przedmiotem komunikacji. W tym przypadku 

analiza ograniczyły się do analizy statystycznej wyników wraz z prowadzeniem pomiarów 

badających istotność statystyczną (a więc wykluczających ich przypadkowość). Dokonywanie 

złożonych czynności analitycznych nie było konieczne ze względu na znacznie prostszy charakter 

badanego zjawiska.  

2. Struktura odpowiedzi ze względu na cechy społeczno-demograficzne 

Próba badawcza objęła 704 opisane akcje promocyjno-informacyjne (po wyłączeniu odpowiedzi 

całkowicie niepoprawnych i niepełnych). Na wykresie 89 w Załączniku nr 6 przedstawiono rozkład 

uzyskanych wyników badania ze względu na typ badanych respondentów. Dane jednoznacznie 

wskazują, iż grupa, która najczęściej potrafiła wskazać poprawnie rzeczywiste akcje promocyjno-

informacje w ramach funduszy europejskich to beneficjenci WRPO. Korzystanie z funduszy 

europejskich wpływa więc korzystnie na znajomość działań informacyjno-promocyjnych. Jest to 

szczególnie wyraźne w przypadku zestawienia rozkładu odpowiedzi z liczebnościami respondentów 

w poszczególnych badaniach. Beneficjenci WRPO byli najmniej liczną grupą (N=500), a mimo to 

wskazali poprawnie największą liczbę działań. Z drugiej strony mieszkańcy byli najliczniejszą grupą 

(N=1067), a mimo to odsetek wskazań w przypadku tej grupy wynosił jedynie 21% ogółu wskazanych 

poprawnie działań informacyjno-promocyjnych.  

Powyższe twierdzenia potwierdza informacja uzyskana przy analizie kolejnej zmiennej – aż 2 na 3 

wymienione akcje informacyjno-promocyjne w obszarze funduszy UE zostały wymienione przez 

respondentów, którzy aplikowali o środki unijne, w znacznej większości w ramach WRPO. Kluczowe 

jest jednakże rozpatrywanie znajomości działań informacyjno-promocyjnych (a szczególnie 

przekazywanych w nich komunikatów) jako przyczyny aplikowania o środki z funduszy europejskich. 

Z uwagi na fakt, iż większość respondentów, którzy znają działania informacyjno-promocyjne, 

aplikowała o środki z funduszy europejskich, można mówić o pewnej prawidłowości w tym obszarze. 

Szczegółowe dane umieszczone zostały na wykresie 90 w załączniku nr 6.  

Na wykresie 91 w załączniku nr 6 przedstawiono rozkład spotkanych przez respondentów kampanii 

informacyjno-promocyjnych ze względu na lokalizację w poszczególnych podregionach 

województwa wielkopolskiego (poziom NTS-3 klasyfikacji terytorialnej). Największy odsetek, 

wynoszący 27% ogółu został wymieniony przez respondentów pochodzących z miasta Poznania, który 

zgodnie z klasyfikacją jest odrębnym podregionem. W drugiej kolejności kampanie informacyjno-

promocyjne najczęściej wskazywali respondenci z podregionu poznańskiego (16,6%) i podregionu 

kaliskiego, gdzie odnotowano praktycznie identyczny odsetek wskazań (16,5%) jak we wcześniej 

wymienionym podregionie. Wskazania z podregionu konińskiego stanowiły 13,2% ogółu, a pilskiego – 

11,1%. Biorąc pod uwagę kryterium, jakim jest liczba wskazanych poprawnie elementów działań 

informacyjno-promocyjnych najmniej licznie reprezentowany był podregion leszczyński (10,7% ogółu 

wskazań). Brak danych lub odmowę odpowiedzi odnotowano w przypadku 5% wskazań.  

W tabeli 22 w załączniku nr 7 przedstawiono rozkład odpowiedzi ze względu na lokalizację instytucji 

w poszczególnych powiatach. Dane te prezentują szczegółowy rozkład wskazanych działań 

informacyjno-promocyjnych w poszczególnych powiatach - poszczególne podregiony składają się, 

zgodnie z nomenklaturą NTS, z określonych powiatów, dlatego też po zagregowaniu te wyniki są 

zbieżne. Zestawienie ma charakter jedynie poglądowy i nie wymaga dodatkowego komentarza 

i bardziej szczegółowego omówienia. Istotniejsze z punktu widzenia prowadzenia pogłębionych 

analiz statystycznych będzie odnoszenie się do rozkładu z podziałem na podregiony (NTS-3). Udział 

poszczególnych respondentów w powiatach jest niewystarczający do prowadzenia testów 



 
 

108 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

statycznych na odpowiednim poziomie istotności, co z kolei umożliwia podział odpowiedzi na 

podregiony.  

Na wykresie 92 w załączniku nr 6 przedstawiono rozkład uzyskanych wyników (w przypadku 

potencjalnych beneficjentów i beneficjentów) ze względu na typ instytucji, jaką reprezentował 

badany odpowiadający na ankietę (w badaniach mieszkańców kwestie te nie były poruszane, dlatego 

wykluczono tę grupę respondentów z poniższego zestawienia). Zdecydowanie największy udział we 

wskazanych poprawnie działaniach informacyjno-promocyjnych w obszarze funduszy europejskich 

stanowiły odpowiedzi przedstawicieli przedsiębiorstw (60,9%). Odsetek wskazań w przypadku 

administracji publicznej był drugim ze względu na wysokość i wynosił blisko 26% ogółu wskazań. 

W trzeciej kolejności, ze znacznie niższym odsetkiem znalazły się wskazania przedstawicieli służb 

publicznych innych niż administracja, instytucji ochrony zdrowia, organizacji społecznych 

i związków wyznaniowych oraz instytucji nauki i edukacji (9%). Wskazania instytucji wspierających 

biznes, organizacji pozarządowych i partnerstw stanowili zaledwie 4,3% ogółu przypadków 

uwzględnionych w badaniu.  

3. Wyniki przeprowadzonych analiz 

Spontaniczna świadomość działań informacyjno-promocyjnych różni się w zależności od grupy 

respondentów. Najbardziej powszechne spotkanie się z dowolnymi działaniami informacyjno-

promocyjnymi miało miejsce w przypadku beneficjentów, w dalszej kolejności potencjalnych 

beneficjentów, najrzadsze zaś było w przypadku mieszkańców województwa wielkopolskiego. 

Szczegółowe dane to następujące wartości przedstawiające odsetek respondentów, którzy spotkali 

się z dowolnym działaniem informacyjno-promocyjnym: 

 Beneficjenci – 56%, 

 Potencjalni – 22,4%, 

 Mieszkańcy – 13,5%. 

Z kolei przedstawiona tabela nr 23, w załączniku 7 przedstawia media, w jakich respondenci 

spotkali się z wymienionymi w ramach badań akcjami informacyjno-promocyjnymi. Respondenci 

najczęściej wskazywali na telewizję (blisko co drugie wskazanie), internet (37% wskazań) oraz prasę 

(blisko 28% wskazań).  

Raport „Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich…” 

przygotowany na zlecenie MIiR48 częściowo uzupełnia te dane, wskazuje że głównym źródłem 

informacji o Funduszach Europejskich pozostaje telewizja – jej rola wyraźnie wzrosła porównując do 

dwóch poprzednich pomiarów (58%, istotny wzrost o 17pp. w stosunku do 2012 r. i o 8pp. do 2011 

r.). Wzrosła też istotnie rola prasy (22%, wzrost o 6pp. w stosunku do 2012 r. i o 4pp. porównując do 

2011 r.) i Internetu, który odbiera użytkowników bardziej tradycyjnym mediom – telewizji, radiu, 

prasie (12%, wzrost o 8pp. w stosunku do 2012 r.). 

W tabeli 24 w załączniku nr 7 wskazano obszary tematyczne, których dotyczyły najczęściej 

wskazywanych działań informacyjno-promocyjnych. Wskazywane przez respondentów działania 

informacyjno promocyjne, które zapamiętali, przez weryfikatorów były dopasowywane do obszarów 

tematycznych. W przypadkach, gdy było to możliwe, weryfikatorzy dopasowywali wskazywane przez 

respondentów działania do poszczególnych Programów. Jednakże w części odpowiedzi nie było to 

możliwe, dlatego też posłużono się ogólnymi określeniami, odnoszącymi się w większości do źródeł 

przekazu (taka niejasna informacja wskazana przez respondentów skutkowała jednakże niską oceną 

poprawności, a także obszerności zapamiętanych działań informacyjno-promocyjnych). Najczęściej 

respondenci wskazywali na działania związane z realizacją konkretnych, jednostkowych projektów 

(tablice informacyjne, informacje w prasie i na ulotkach). Biorąc pod uwagę ogromną ilość 

zrealizowanych przy współudziale środków z funduszy europejskich projektów jawi się to jako 

sytuacja naturalna – wymóg promocji i działań informacyjnych przy realizacji projektów odnosi więc 

                                                           
48 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat 
Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań. Edycja 2014 – raport z 
badania, Warszawa 2014 
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swój cel. W drugiej kolejności wskazywano na informacje i programy w telewizji (np. pytania 

dotyczące funduszy UE w programie „Jeden z dziesięciu”, informacje przekazywane podczas 

programów porannych czy też konkretne spoty reklamowe i informacyjne). Na trzecim miejscu 

znalazły się działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez UMWW w ramach WRPO (były to 

mi. in.: kampania informacyjno-promocyjna „Wielkopolska OK!”, kampania „Zmieniliśmy 

Wielkopolskę”, biuletyn „Nasz Region”, a także szkolenia, spotkania informacyjne i konferencje). 

Pozostałe obszary charakteryzowały się znacznie mniejszą ilością wskazań, a więc te trzy główne 

obszary uznać można za kluczowe w obszarze działań informacyjno-promocyjnych. Raport „Badanie 

efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich…”49, wskazuje że 

najczęściej przywoływane z pamięci przez respondentów są nazwy dwóch funduszy: Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (13%) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (12%). W obu 

przypadkach zanotowano spadek spontanicznej znajomości porównując do 2012 r. o 4pp. Spadek 

znajomości dotyczy wszystkich funduszy z wyjątkiem Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich – odsetek znających pozostał na tym samym poziomie co w 2012 r. (9%). 

Zgodnie z założeniami metodologicznymi prócz samych obszarów, w jakich prowadzone były 

kampanie promocyjno-informacyjne, analizowano także ich zakres czasowy (przyporządkowywano 

zapamiętane przez respondentów działania do poszczególnych lat – czynność ta opierała się 

wskazania respondentów, które były w razie konieczności modyfikowane przez weryfikatorów). Jak 

wskazano na wykresie 93 w załączniku nr 6, zarówno w przypadku działań w obszarze WRPO, jak 

i pozostałych kampanii widoczny jest trend zwyżkowy wraz z kolejnymi latami podanymi analizie. 

Oznacza to, że najrzadziej wskazywane były działania w początkowym okresie objętym analizą, co 

jest zjawiskiem całkowicie naturalnym.  

Jednakże w przypadku działań w ramach WRPO widoczny jest wyższy odsetek wskazań w większości 

analizowanych lat, co potwierdza nie tylko większą wiedzę dotyczącą czasu trwania kampanii, ale 

również ich większą trwałość. W pozostałych działaniach odsetek wskazań był niższy lub co najwyżej 

zbliżony (lata 2009 oraz 2013). Wyższy odsetek wskazań, zwłaszcza w początkowym okresie analizy 

w przypadku kampanii informacyjno-promocyjnych w ramach WRPO potwierdza również 

przeprowadzona analiza rang. Analiza ta polegała na przypisaniu przez zespół analityczny, 

w przypadku każdego roku, ustalonej wartości liczbowej, przy czym im wcześniejszy rok, tym 

danemu wydarzeniu przypisywano wyższą rangę. Rok 2013 jako najbliższy otrzymał rangę „1”, a rok 

2007, jako początkowy okres analizy, otrzymał rangę 7. Najwyższa ranga jest równa liczbie lat 

poddanych analizie. Ta czynność miała za zadanie wskazać, jak w czasie rozkłada się liczba 

zapamiętanych akcji promocyjno-informacyjnych). Średni poziom rang w przypadku działań WRPO 

wynosił 3,14, podczas gdy w przypadku pozostałych wartość ta wynosiła 2,94. Świadczy to 

o większej trwałości działań w ramach WRPO, gdyż dostrzegalna jest większa liczba zapamiętanych 

poprawnie akcji promocyjno-informacyjnych z początkowych lat objętych analizą. Obrazuje to 

poziom rang, który w przypadku tej analizy (przypisywanie wyższej rangi proporcjonalnie do 

zbliżania się do początkowego okresu) rośnie wraz z liczbą zapamiętanych najstarszych akcji 

informacyjno-promocyjnych. Szczegółowe dane przedstawiono na zamieszczonym na wykresie 94 w 

załączniku nr 6. 

W ramach analiz oceniano również poprawność informacji, które znalazły się w opisie znanych 

respondentom działań informacyjno-promocyjnych. Oceny stopnia poprawności dokonywano 

w oparciu o stworzoną bazę danych, określając stopień poprawności opisanych działań 

informacyjno-promocyjnych. Średni poziom poprawności opisów działań w ramach WRPO oceniony 

został na 2,43 pkt. na 5-stopniowej skali (co oznacza, że średnio informacje o akcjach 

informacyjno-promocyjnych przekazane przez respondentów były w połowie poprawne lub pełne). 

Dla pozostałych działań wartość ta była zdecydowanie niższa i wynosiła 1,49.  

                                                           
49 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat 
Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań. Edycja 2014 – raport z 
badania, Warszawa 2014 
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Ponadto wykonana analiza wyników wykazała, że wyższe oceny poprawności w przypadku działań 

w obszarze WRPO nie są przypadkowe, a stanowią statystycznie istotną zależność (wykonano test t-

Studenta na poziomie istotności równym 0,05). Oznacza to, że jeżeli respondenci spotkali się 

z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach WRPO, to posiadają oni poprawniejszą 

i pełniejszą wiedzę na temat odebranego przekazu. Zgodnie z przytoczoną definicją trwałości, 

trwałość może przejawiać się w zapamiętywaniu istotnych treści komunikatów – w tym kontekście 

można więc mówić o większej trwałości, choć samo spotkanie się z działaniami informacyjno-

promocyjnymi w ramach WRPO na pewno nie jest jedynym czynnikiem, który o tym decyduje. 

Opisane działania pochodzące z obszaru WRPO charakteryzowały się, przez cały okres objęty 

analizą, wyższymi ocenami poprawności niż kampanie w ramach pozostałych obszarów. Mniejsza 

liniowość jest wynikiem mniejszej próby (duży wpływ mają więc wartości brzegowe), a także 

znacznie węższego zakresu kampanii, które były obejmowane analizą (akcje w ramach WRPO 

konfrontowane były ze wszystkimi pozostałymi działaniami informacyjno-promocyjnymi, które w 

wymiarze czysto ilościowym obejmują większą liczbę akcji w obszarze informowania i promocji). 

Szczegółowe dane liczbowe przedstawia wykres 95 w załączniku nr 6.  

Analiza pozostałych zmiennych metryczkowych pozwoliła na stwierdzenie następujących zależności 

istotnych statystycznie: 

 Opisy zapamiętanych działań beneficjentów WRPO charakteryzowały się większym poziomem 

poprawności niż wskazania mieszkańców. Beneficjentów można więc uznać za „specjalistów”, 

którzy z racji realizacji projektów są znacznie bardziej zainteresowani przekazywanymi 

w ramach kampanii treściami, a przez to poziom ich wiedzy jest wyższy, a ona sama jest 

bardziej trwała.  

 Przedstawiciele administracji publicznej (w przypadku instytucji i podmiotów gospodarczych, 

a więc z wyłączeniem mieszkańców) posiadają poprawniejszą wiedzę niż przedsiębiorcy, osoby 

prowadzące działalność gospodarczą i ich pracownicy.  

 W ramach prowadzonych analiz oceniano nie tylko poprawność, ale i obszerność opisu (a więc 

wielość i szczegółowość detali, jakie zostały trwale zapamiętane). Średni poziom obszerności 

opisów działań w ramach WRPO oceniony został na 2,18 pkt. na 5-stopniowej skali (co oznacza, 

że średnio informacje przekazane przez respondentów były w blisko połowie tak obszerne jak 

najbardziej szczegółowe opisy). Dla pozostałych działań wartość ta była zdecydowanie niższa 

i wynosiła 1,78. Różnica w przypadku obszerności jest więc mniejsza niż w przypadku 

poprawności, choć nadal zauważalna. Warto także zwrócić uwagę na istotną statystycznie 

zależność pomiędzy obszernością opisu a poprawnością – opisy obszerne i pełne są w dużej 

mierze poprawne (wskazała na to przeprowadzone testy statystyczne – współczynnik korelacji 

Pearsona).  

 Ponadto wykonana analiza wyników (na podstawie testów) wykazała, że wyższe oceny 

obszerności w przypadku działań w obszarze WRPO nie są przypadkowe, a stanowią 

statystycznie istotną zależność (wykonano test t-Studenta na poziomie istotności równym 0,05). 

Jest to identyczna sytuacja jak w przypadku analizy poprawności wskazań. Oznacza to, że jeżeli 

respondenci spotkali się z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach WRPO, to 

posiadają oni obszerniejszą i zawierającą więcej szczegółów wiedzę na temat odebranego 

przekazu.  

 Opisane działania pochodzące z obszaru WRPO charakteryzowały się, przez praktycznie cały 

okres objęty analizą (z wyjątkiem roku 2012, kiedy to wartości były zbliżone, choć nadal wyższe 

w przypadku działań w ramach WRPO), znacznie wyższymi ocenami obszerności niż kampanie 

i działania prowadzone w ramach pozostałych obszarów. Duża różnica widoczna jest szczególnie 

w początkowym okresie objętym analizą, co świadczy o większej trwałości kampanii 

propagujących WRPO. Szczegółowe dane liczbowe przedstawia wykres 96 w załączniku nr 6.  

 Analiza pozostałych zmiennych metryczkowych pozwoliła na stwierdzenie zależności istotnej 

statystycznie, w której wskazania zarówno samych beneficjentów WRPO, jak i beneficjentów 

potencjalnych, charakteryzowały się większym poziomem obszerności niż wskazania 
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mieszkańców. Wyjaśnienie jest tożsame z opisem sytuacji w przypadku poprawności dla tych 

grup odbiorców działań informacyjno–promocyjnych. Respondenci którzy charakteryzowali się 

wyższymi ocenami obszerności stanowią grupę profesjonalistów którzy są nie tylko 

zainteresowani tematyką funduszy UE, ale też zajmują się tym podczas realizacji projektów. 

 W ramach badań analizowano także średnią ocenę poprawności i obszerności ze względu na 

środki przekazu, w jakich pojawiły się poszczególne elementy kampanii. Obszerność najwyżej 

oceniono w przypadku kampanii i informacji przekazanych: na kursie, szkoleniu; w Internecie; 

w pracy oraz w urzędach. Natomiast obszerność najwyżej została oceniona w przypadku takich 

źródeł przekazu jak: kursy i szkolenia, ulotki, urzędy i plakaty. Obrazują to dane w tabeli 25 w 

załączniku nr 7.  

 Na wykresie 97 w załączniku nr 6. przedstawiono skumulowane dane zawierające zarówno 

poprawność, jak i obszerność opisów działań informacyjno-promocyjnych. Poszczególne osie 

przedstawiają ocenioną zarówno poprawność, jak i obszerność opisów działań informacyjno-

promocyjnych, z jakimi spotkali się respondenci biorący udział w badaniu. Poszczególne oceny 

stanowią więc współrzędne w osi X i Y wykresu. Poszczególne elementy wykresu (punkty) to 

wyniki „przecięcia się” ocen poprawności i obszerności w poszczególnych latach. Przedstawione 

dane wskazują na zdecydowanie wyższą zarówno poprawność opisów, jak i ich obszerność 

w przypadku działań prowadzonych w ramach WRPO (punkty na wykresie w poszczególnych 

latach zbliżają się do granicy skali). Pozostałe działania ocenione są niżej. Świadczy to więc 

o fakcie, iż trwałość działań informacyjno-promocyjnych w ramach WRPO jest wyższa niż 

w pozostałych akcji mających na celu informację i promocję (zgodnie z definicją na początku 

podrozdziału, trwałość działań informacyjno-promocyjnych oceniona została poprzez 

poprawność i obszerność opisów spotkanych działań, gdyż w tym rozumieniu oznacza ona 

utrzymywanie się efektów ww. działań w dłuższej perspektywie czasowej. Szczególnie istotne 

jest posiadanie prawidłowych i kompletnych zasobów informacji, które nie zanikają pomimo 

upływu czasu, co stanowiło główny obszar badań dotyczących trwałości. Dokonane czynności 

analityczne pozwalają więc na wyciąganie wniosków w obszarze trwałości działań informacyjno-

promocyjnych, gdyż sama trwałość została zmierzona zgodnie z przedstawioną definicją 

opierającą się o poprawność i obszerność przyswojonej wiedzy).  

Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej wyników badań z beneficjentami stwierdzić 

można, iż zetknięcie się z kampanią informacyjno-promocyjną wpływa na postrzeganie zmian w 

swoim najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystywaniu Funduszy Europejskich. Badani respondenci 

częściej wskazywali na pozytywne zmiany, gdy spotkali się także z kampaniami informacyjnymi 

(ponad 88%), podczas gdy grupa respondentów, którzy nie spotkali się kampanią informacyjno-

promocyjną wskazywała na pozytywne zmiany jedynie w przypadku 74% ogółu.  

Raport „Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich…” 

przygotowany na zlecenie MIiR50 również wskazuje, że Polacy mają poczucie, że ich życie zmienia 

się na lepsze dzięki bezpośredniemu i pośredniemu odziaływaniu Funduszy Europejskich. Takie 

przekonanie podziela trzech na czterech Polaków (75%, istotny wzrost o 7pp. porównując do 2012 

r., ale wynik bardzo zbliżony do pomiaru z 2011 r.). Z perspektywy lat nie rośnie istotnie odsetek 

przeświadczonych o wpływie FE na poprawę jakości życia codziennego, ale wyraźnie umacnia się 

odsetek tych zdecydowanie przekonanych (17%, istotny wzrost o 5pp. w stosunku do 2012 r.). 

Postrzeganie Funduszy Europejskich jako czynnika wpływającego na poprawę jakości życia Polaków 

jest częściej powszechne wśród osób lepiej wykształconych (wykształcenie średnie – 77% i wyższe – 

85%), osób młodszych (w wieku 15-19 l. – 82%. 20-24 l. – 79% i 25-34 l. - 77%), aktywnych zawodowo 

(pracujący – 78%, prowadzący własny biznes – 82%) oraz przygotowujących się do wkroczenia na 

rynek pracy (uczniowie/studenci – 84%). Odczucie poprawy jakości życia jest odwrotnie 

                                                           
50 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat 
Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań. Edycja 2014 – raport z 
badania, Warszawa 2014 
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proporcjonalne do wieku Polaków – im młodsze pokolenie, tym to odczucie jest silniejsze. Miejsce 

zamieszkania (wieś/miasto) ani płeć nie różnicują opinii w tym zakresie. 

Respondenci, którzy spotkali się z konkretnymi akcjami promocyjno-informacyjnymi wyraźnie 

wskazywali, że konkretne kampanie raczej (ponad 44% wskazań) lub zdecydowanie (21% wskazań) 

wpłynęły na wzrost wiedzy na temat Funduszy Europejskich. Świadczy to o skuteczności podjętych 

działań. Negatywnie wypowiedział się znacznie mniejszy odsetek respondentów, przy czym 

zaznaczyć należy, że w dużej mierze byli to beneficjenci WRPO 2007-2013. Nie można tu więc 

mówić o niskiej skuteczności, ale o wysokim „wyjściowym” poziomie wiedzy – zetknięcie się z 

konkretnymi działaniami nie spowodowało przyrostu wiedzy ze względu na duży zasób fachowych 

informacji zdobytych podczas realizacji projektu. Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawiony 

został w tabeli 26 w załączniku nr 7. Także raport „Badanie efektów działań informacyjnych i 

promocyjnych na temat Funduszy Europejskich…”51 wskazuje, że poziom wiedzy na temat tego, kto 

może się ubiegać o wsparcie z Funduszy Europejskich jest dość wysoki - blisko 90% Polaków jest w 

stanie wymienić przynajmniej jeden taki przykład (87%, podobnie jak w 2012 r.). 

Beneficjenci WRPO poproszeni zostali także o ocenienie wiedzy w czterech kluczowych obszarach. 

Różnice widoczne są nie tylko w przypadku średnich przedstawiających wagę odpowiedzi, ale 

zostały także potwierdzone przez testy statystyczne. Za prawidłowość można więc uznać wyższą 

wiedzę we wszystkich wskazanych obszarach (ocena wiedzy o Funduszach Europejskich, ocena 

wiedzy o Programach Operacyjnych finansowanych z Funduszy Europejskich, ocena wiedzy o 

Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013, ocena wiedzy o inicjatywach 

JESSICA i JEREMIE), w przypadku, gdy miało się do czynienia z działaniami informacyjno-

promocyjnymi. Szczegóły przedstawia tabela 27 w załączniku 7. Także badania potencjalnych 

beneficjentów zwróciły uwagę na fakt, iż spotkanie się z kampaniami lub działaniami informacyjno-

promocyjnymi wpłynęły na wyższy poziom oceny własnej wiedzy dotyczącej WRPO.  

Badania potencjalnych beneficjentów wykazały, że osoby które spotkały się z dowolną kampanią lub 

działaniem informacyjno-promocyjnym częściej uważają, ze ich zdaniem instytucja, w której 

pracują, może realizować projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich oraz projekty 

finansowane z programów operacyjnych oraz WRPO. Zostało to potwierdzone przez przeprowadzone 

testy statystyczne. Instytucje, których pracownicy spotkali się w przeszłości z działaniami 

informacyjno-promocyjnymi w ramach funduszy europejskich znacznie częściej aplikowali o 

dodatkowe fundusze nie tylko w ramach WRPO, ale także innych programów (jest to kolejna 

potwierdzona statystycznie zależność). Kluczowym wnioskiem jest jednakże kwestia dotycząca 

planów realizacyjnych projektów finansowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego w latach 2014-2020. Po raz kolejny przeprowadzone statystyki wykazały, iż 

respondenci, którzy spotykali się z działaniami informacyjno-promocyjnymi w większym stopniu 

zamierzają realizować projekty współfinansowane w ramach WRPO.  

Raport „Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich…” 

przygotowany na zlecenie MIiR52 w nieco bardziej pesymistycznym tonie wskazuje, że trzech na 

czterech Polaków (74%) nie zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach Funduszy Europejskich – 

odsetek ten nie zmienił się od poprzedniego pomiaru. Zainteresowany wsparciem unijnym jest co 

szósty Polak (16%, istotny wzrost o 7pp. porównując do 2012 r.). Wśród zainteresowanych większość 

będzie ubiegać o dofinasowanie nie osobiście, ale w ramach prowadzonej działalności, miejsca 

pracy, instytucji publicznej lub innej instytucji pośredniczącej (10%).Na poziomie regionów 

wyraźnie mniej skłonni do ubiegania się o wsparcie w ramach FE są mieszkańcy województw: 

kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, łódzkiego i dolnośląskiego 

                                                           
51 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat 
Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań. Edycja 2014 – raport z 
badania, Warszawa 2014 
52 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat 
Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań. Edycja 2014 – raport z 
badania, Warszawa 2014 
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W ramach badań beneficjentów WRPO przeprowadzono także analizę postaw względem Funduszy 

Europejskich i WRPO, która pozwoliła stwierdzić, że osoby, które spotkały się z dowolnym 

przejawem kampanii informacyjno-promocyjnych częściej były skłonne stwierdzić, że:  

 Fundusze Europejskie pozwalają rozwiązywać realne problemy Wielkopolski, 

 Fundusze Europejskie to szansa na rozwój dla naszego województwa, 

 Umiejętne korzystanie ze środków unijnych pozwoli na podniesienie konkurencyjności 

wielkopolskich przedsiębiorstw. 

 Ponadto, co jest szczególnie istotne, osoby, które spotkały się z dowolnymi działaniami 

informacyjno-promocyjnymi rzadziej twierdziły, że Fundusze Europejskie są dostępne tylko 

dla wybranych (jest to zależność istotna statystycznie, może być uznana za regułę).  

Raport „Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich…” 

przygotowany na zlecenie MIiR53 częściowo uzupełnia te dane, wskazując że w opinii badanych 

zdecydowanie większe szanse na uzyskanie dofinansowania z FE mają: władze samorządowe (26%, 

istotny spadek o 11pp. w stosunku do 2012 r.), firmy prywatne (24%, istotny spadek o 4pp.), rolnicy 

(22%, istotny spadek o 6pp. w stosunku do 2012 r.) i placówki edukacyjne (19%). Wyraźnie spadł 

odsetek osób, które nie są w stanie wymienić przykładu podmiotu/osoby bardziej uprzywilejowanej 

w ubieganiu się o dofinansowanie z FE. Polacy nie mają przekonania o tym, że wszyscy uprawnieni 

do ubiegania się o dofinansowanie z FE mają takie same szanse na przyznanie dotacji - blisko 

połowa uważa, że nie ma w tym zakresie równości (46%, istotny wzrost o 8pp. w stosunku do 2012 r. 

i o 6pp. do 2010 r.). Odsetek sceptyków rośnie z każdym rokiem kosztem osób niemających zdania. 

Być może bardziej sceptyczna postawa jest wynikiem kilku już lat, często osobistych lub 

zasłyszanych, doświadczeń z Funduszami Europejskimi. Należy jednak podkreślić, że co trzeci Polak 

(niezmiennie od kilku lat) uważa, że w rywalizacji o dotację z FE nie ma podmiotów / osób 

uprzywilejowanych i każdy ma jednakowe szanse znaleźć się na liście podmiotów/osób, którym 

przyznano dofinansowanie. 

Wnioski: 

 Opisy zapamiętanych działań informacyjno-promocyjnych, dokonane przez beneficjentów 

charakteryzowały się większym poziomem poprawności niż wskazania mieszkańców. Z kolei 

przedstawiciele administracji publicznej posiadali poprawniejszą wiedzę niż przedsiębiorcy, 

osoby prowadzące działalność gospodarczą. Także w przypadku obszerności opisu spotkanych 

działań informacyjno-promocyjnych wskazania zarówno samych beneficjentów, jak i 

beneficjentów potencjalnych charakteryzowały się większym poziomem niż wskazania 

mieszkańców. 

 Zarówno poziom poprawności analizowanych opisów działań informacyjno-promocyjnych, jak 

i ich obszerność jest wyższa w przypadku działań podjętych w ramach WRPO niż w przypadku 

innych programów.  

 Zetknięcie się z dowolnym przejawem kampanii informacyjno-promocyjnej pozytywnie 

wpływa na postrzeganie zmian w swoim najbliższym otoczeniu, powstałych dzięki 

wykorzystywaniu Funduszy Europejskich. 

 Działania informacyjno-promocyjne wpłynęły u respondentów na wzrost wiedzy w obszarach 

takich jak: wiedza o Funduszach Europejskich, wiedza o Programach Operacyjnych 

finansowanych z Funduszy Europejskich, wiedza o Wielkopolskim Regionalnym Programie 

Operacyjnym na lata 2007-2013, wiedza o inicjatywach JESSICA i JEREMIE. Kontakt z 

działaniami informacyjno-promocyjnymi pozytywnie wpłynął także na postrzeganie realności 

i wykonalności realizacji projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich oraz 

projektu finansowanego z programów operacyjnych, w tym WRPO, co świadczy o poprawie 

stosunku do istotnych kwestii będących przedmiotem komunikacji. Potwierdza to fakt, że 

                                                           
53 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat 
Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań. Edycja 2014 – raport z 
badania, Warszawa 2014 
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respondenci, którzy spotykali się z działaniami informacyjno-promocyjnymi w większym 

stopniu zamierzają realizować projekty współfinansowane w ramach WRPO. 

Ujmując trwałość jako utrzymywanie się efektów działań informacyjno-promocyjnych w dłuższej 

perspektywie czasowej można, na podstawie wyników przeprowadzonych analiz (a w 

szczególności tabeli nr 28 w załączniku nr 7) wskazać na następujące jej wyznaczniki: 

1. Wraz z upływem lat spada odsetek zapamiętanych działań informacyjno-promocyjnych - 

widoczne jest to na przedstawionych poniżej danych- wskazują na to dane zawarte w tabeli 

28 w załączniku nr 7. Zaznaczyć należy, iż odsetek ten różny jest dla poszczególnych źródeł 

informacji, co przedstawione zostało w głównej części analizy. Dla danych ogółem widoczny 

jest wyraźny trend, wskazujący na zapamiętywanie informacji pochodzących z najświeższych 

przekazów (wartości procentowe nie sumują się do całości (100%) ze względu na możliwość 

wielokrotnych odpowiedzi, przykładowo w przypadku długofalowych kampanii): 

 Rok 2007 - 8,4% ogółu wskazań działań informacyjno-promocyjnych, 

 Rok 2008 - 10,2% ogółu wskazań działań informacyjno-promocyjnych, 

 Rok 2009 - 16,3% ogółu wskazań działań informacyjno-promocyjnych, 

 Rok 2010 - 23,2% ogółu wskazań działań informacyjno-promocyjnych, 

 Rok 2011 - 22,7% ogółu wskazań działań informacyjno-promocyjnych, 

 Rok 2012 - 34,1% ogółu wskazań działań informacyjno-promocyjnych, 

 Rok 2013 - 45,2% ogółu wskazań działań informacyjno-promocyjnych. 

2. Zgodnie z przytoczoną na początku rozdziału definicją trwałości działań informacyjno-

promocyjnych jest zjawiskiem, którego nie można określić wartością liczbową wprost. 

Dlatego też posługiwano się wskaźnikami – trwałość działań informacyjno-promocyjnych 

przejawia się poprawnym zapamiętaniem znacznych zasobów przekazywanych informacji. 

Jak wskazuje tabela 29 w załączniku nr 7 generalny wyznaczony trend dotyczący zarówno 

obszerności, jak i poprawności zapamiętanych informacji określić należy jako dodatni. 

Oznacza to, że w kolejnych latach, pomimo drobnych wahań, poprawność i obszerność 

zapamiętanych informacji rośnie (a więc trwałość najstarszych informacji jest niższa niż 

nowszych, jest to jednakże zjawisko całkowicie naturalne, a analiza ma za zadanie jedynie 

wskazać na skalę tego procesu): 

 W roku 2007 poprawność informacji oceniona została na 1,41 pkt na 5-stopniowej 

skali, a obszerność na 1,73 pkt. 

 W roku 2008 poprawność informacji oceniona została na 1,47 pkt na 5-stopniowej 

skali, a obszerność na 1,86 pkt. 

 W roku 2009 poprawność informacji oceniona została na 1,5 pkt na 5-stopniowej 

skali, a obszerność na 1,94 pkt. 

 W roku 2010 poprawność informacji oceniona została na 1,61 pkt na 5-stopniowej 

skali, a obszerność na 1,91 pkt. 

 W roku 2011 poprawność informacji oceniona została na 1,59 pkt na 5-stopniowej 

skali, a obszerność na 1,88 pkt. 

 W roku 2012 poprawność informacji oceniona została na 1,65 pkt na 5-stopniowej 

skali, a obszerność na 1,93 pkt. 

 W roku 2013 poprawność informacji oceniona została na 1,62 pkt na 5-stopniowej 

skali, a obszerność na 1,89 pkt. 

3. Pomimo zmniejszającej się trwałości w latach, jak wskazują dane umieszone w tabeli 30 w 

załączniku numer 7 wpływ na wzrost wiedzy na temat Funduszy Europejskich miały głównie 

działania promocyjne podjęte w początkowym okresie objętym analizą. Informacje 

otrzymane wcześniej wywarły więc większy wpływ na poziom wiedzy, niż informacje 

otrzymane później. Pierwsza informacja stanowi więc punkt odniesienia dla kolejnych 

zasobów danych – aby kolejne informacje podnosiły poziom wiedzy, powinny być więc 

bardziej szczegółowe. Szczegółowe oceny zawarte zostały poniżej: 
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 Wpływ działań informacyjno-promocyjnych z roku 2007 na wzrost wiedzy na temat 

Funduszy Europejskich oceniony została na 2,45 pkt na 4-stopniowej skali. 

 Wpływ działań informacyjno-promocyjnych z roku 2008 na wzrost wiedzy na temat 

Funduszy Europejskich oceniony została na 2,39 pkt na 4-stopniowej skali. 

 Wpływ działań informacyjno-promocyjnych z roku 2009 na wzrost wiedzy na temat 

Funduszy Europejskich oceniony została na 2,54 pkt na 4-stopniowej skali. 

 Wpływ działań informacyjno-promocyjnych z roku 2010 na wzrost wiedzy na temat 

Funduszy Europejskich oceniony została na 2,56 pkt na 4-stopniowej skali. 

 Wpływ działań informacyjno-promocyjnych z roku 2011 na wzrost wiedzy na temat 

Funduszy Europejskich oceniony została na 2,41 pkt na 4-stopniowej skali. 

 Wpływ działań informacyjno-promocyjnych z roku 2012 na wzrost wiedzy na temat 

Funduszy Europejskich oceniony została na 2,2 pkt na 4-stopniowej skali. 

 Wpływ działań informacyjno-promocyjnych z roku 2013 na wzrost wiedzy na temat 

Funduszy Europejskich oceniony została na 2,17 pkt na 4-stopniowej skali. 

Raport „Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy 

Europejskich…” przygotowany na zlecenie MIiR  w zbliżonym obszarze badawczym wskazuje, że z 

perspektywy ostatnich lat zainteresowanie tematyką FE nie rośnie, a odsetek wykazujących 

bardzo duże zainteresowanie tą tematyką nie zmienia się. Ciekawość, chęć i potrzeba 

poszukiwania informacji nie jest już tak duża jak na początku wdrażania Funduszy Unijnych w 

Polsce. Społeczeństwo jest bardziej zaznajomione z tym do kogo adresowane są środki (kto na 

pewno nie może się o nie ubiegać), na jakie działania/projekty można je wykorzystać, jakie 

procedury są związane z ubieganiem się i rozliczaniem projektów unijnych, część nawet 

deklaruje osobisty udział w takich projektach (20%). 

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz wiedzy eksperckiej Wykonawcy, można też 

stwierdzić, iż czynnikami wpływającymi na osiągnięty poziom trwałości są: czas – wraz z jego 

upływem spada odsetek zapamiętanych działań informacyjno-promocyjnych; obszerność i 

poprawność zapamiętanych informacji oraz informacje przekazywane w początkowym okresie 

perspektywy 2007-2013, gdzie jak się okazało miały one największy wpływ na przyrost wiedzy o 

FE i WRPO.  

 

Rekomendacje: 

 W celu osiągniecia wysokiego poziomu trwałości wiedzy o FE i WRPO 2014+ należy już na 

początku perspektywy 2014-2020 duży nacisk kłaść na dystrybucję informacji/wiadomości o 

FE i WRPO 2014+. 

 W celu zwiększenia poziomu wiedzy beneficjentów i potencjalnych beneficjentów należy 

poszerzać zakres przekazywanej wiedzy tj. wraz z upływem czasu – przekazywać danym 

grupom docelowym coraz bardziej szczegółowe informacje.  

 Należy kontynuować wykorzystywanie mediów do upowszechniania informacji odnośnie FE i 

WRPO, w tym szczególnie telewizji, Internetu oraz prasy. 

 Należy w dalszym ciągu dbać o to by sami beneficjenci dużą wagę przywiązywali do promocji 

realizowanych projektów, jak również informować opinię publiczną o WRPO czy FE poprzez 

wskazywanie na realizowane inwestycje finansowane w ramach przedmiotowego programu 

operacyjnego, gdyż jak wynika z przeprowadzonych analiz kontakt z informacją odnośnie 

przeprowadzonych inwestycji przyczynia się do wzrostu wiedzy o FE i WRPO. 

 Warto tak kierować działania informacyjno-promocyjne by trafiały do jak najszerszego grona 

odbiorców w ramach danej grupy docelowej, ponieważ bezpośredni kontakt z danym 

działaniem promocyjnym pozytywnie wpływa na postrzeganie zmian w swoim najbliższym 

otoczeniu, powstałych dzięki wykorzystywaniu Funduszy Europejskich. 
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Część V Potrzeby informacyjne grup docelowych dotyczące WRPO 2014+ 

Zadanie 16. Identyfikacja potrzeb informacyjnych beneficjentów w zakresie FE w 

latach 2014-2020 oraz WRPO 2014+54 

Zawarte poniżej informacje charakteryzują beneficjentów WRPO 2007 – 2013, którzy w niniejszym 

zadaniu są analizowani jako potencjalni beneficjenci WRPO 2014+. 

1. Ocena dostępności informacji o FE i WRPO 2014+ 

Dzięki przeprowadzeniu badań CAWI/CATI z beneficjentami uzyskano ocenę dostępności informacji 

o Funduszach Europejskich 2014-2020 oraz WRPO 2014 +. Respondenci dokonali oceny na skali od 1 

do 4, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie nie są łatwo dostępne”, zaś 4 – „zdecydowanie są łatwo 

dostępne”. Ocena dostępności do informacji WRPO 2014+ wyniosła 3,13. W przypadku Funduszy 

Europejskich 2014-2020 ocena wyniosła 2,55. 

W latach 2007-2013 w Wielkopolsce skierowano do beneficjentów szeroki wachlarz form 

informowania i promocji Funduszy Europejskich m.in.: informacje zamieszczane na stronie 

internetowej Programu www.wrpo.wielkopolskie.pl, konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania 

informacyjne, wydawanie materiałów informacyjnych, publikacji, seminaria, targi, wystawy, 

wydarzenia, konkursy, kontakty z mediami i wydawanie biuletynu „Nasz Region”. Każda wyżej 

wymieniona forma komunikowania o FE i WRPO została pozytywnie oceniona przez beneficjentów, a 

wniosek ten wynika z przeprowadzonej analizy desk research, w tym m.in. raportu ewaluacyjnego z 

roku 2008 pt. „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez 

Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013”55. 

Wyniki analizy szerzej opisano w rozdziale 1 w Produkcie 2 niniejszego badania. 

2. Typowe oczekiwania informacyjne 

W czasie trwania kończącej się już perspektywy finansowej 2007-2013 Wydział Informacji i Promocji 

UMWW dokonał badania potrzeb informacyjnych beneficjentów w oparciu o analizę tematyki 

szkoleń, na które zgłaszano zapotrzebowanie. Na postawie analizy wspomnianych wyżej sprawozdań 

z lat 2010-2012 zestawiono zainteresowanie beneficjentów poszczególnymi tematami szkoleń z 

potrzebami informacyjnymi określonymi na podstawie badania CAWI/CATI. Ustalono, że potrzeby 

informacyjne badanych (w zakresie tematyki szkoleń) były z reguły stałe i wykazywały niewielką 

zmienną tendencję. 

Z analizy raportu56 z 2010 r. dotyczącego potrzeb szkoleniowych beneficjentów oraz potencjalnych 

beneficjentów wynika, że najbardziej popularne wśród respondentów były informacje z zakresu 

zarządzania projektem (62% wskazań) i z tematyki zamówień publicznych (40% wskazań),  

a w mniejszym stopniu informacje z zakresu „Studium wykonalności – analiza finansowa” (20% 

wskazań). Małym zainteresowaniem cieszyły się: „Pomoc publiczna dla przedsiębiorców” (8% 

wskazań) i „Studium wykonalności – biznes plan” (4%). Wśród najmniej popularnych tematów 

szkoleń znalazły się „Ocena oddziaływania na środowisko” oraz „Pomoc Publiczna”57.  

 

                                                           
54 Identyfikacja potrzeb informacyjnych beneficjentów w zakresie promocji FE i WRPO w nowym okresie 
programowania została oparta na wynikach analizy desk research oraz na wynikach badania ilościowego 
CAWI/CATI wśród 500 beneficjentów WRPO 2007-2013.  
55 Raport z badań „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez 
Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013”, 2008 r. na 
zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
56 W przedmiotowych raportach dotyczących przedstawiano potrzeby szkoleniowe beneficjentów oraz 
potencjalnych beneficjentów WRPO 2007-2013, dane dotyczące obydwu grup zostały zaprezentowane łącznie 
bez rozróżnienia na beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, w związku z powyższym informacje 
przytaczane z wymienionych raportów dotyczące potrzeb szkoleniowych należy jednocześnie odnosić zarówno 
do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. 
57 Raport – analiza potrzeb szkoleniowych beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO w 2010 r., 
UMWW 
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Z analogicznego raportu z roku 2011 wynika, że nadal największe zainteresowanie wzbudzały 

informacje o „Zarządzaniu Projektem” (35% wskazań) i „Studium Wykonalności – Analiza Finansowa” 

(33% wskazań). O mniejszej potrzebie informacyjnej może świadczyć fakt, iż stosunkowo mniejszym 

zainteresowaniem cieszyły się: „Zamówienia Publiczne” (28%), „Studium wykonalności – Biznes 

plan” (21%), Pomoc Publiczna” (19%), „Ocena oddziaływania na środowisko” (10%), „Pomoc 

publiczna – wnioski dla przedsiębiorców” (5% wskazań). Najmniejszą popularność wśród 

beneficjentów i potencjalnych beneficjentów miało szkolenie praktyczne z zakresu wniosku o 

płatność58, co może świadczyć o tym, że prawdopodobnie informacje tego typu były beneficjentom i 

potencjalnymi beneficjentom niepotrzebne. 

Badania w 2012 r. w dużej mierze potwierdziły wcześniejsze preferencje informacyjne 

respondentów, choć pomiędzy wskazaniami powstawały niewielkie anomalia. Ponownie, największą 

ilość wskazań beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (47%) otrzymały informacje z zakresu 

zarządzania projektem, a na zdecydowanie niższym poziomie niż w poprzednich raportach, 

uplasowały się tematy, takie, jak: „Zamówienia publiczne” (28%), „Studium wykonalności – Biznes 

plan” (12%), „Pomoc publiczna – wnioski dla przedsiębiorców” (11%), „Ocena oddziaływania na 

środowisko” (7%)59. 

Na postawie wyników analizy raportów z lat 2010-2012, możemy wnioskować, że oczekiwania 

informacyjne beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w zakresie tematyki szkoleń w nowej 

perspektywie finansowej będą kształtować się podobnie, jak w przypadku powyżej opisanych 

wyników desk research. I tak, można przypuszczać, że popularność problematyki zarządzania 

projektem nadal będzie utrzymywać się na wysokim poziomie, ponieważ realizatorzy projektów w 

nowym okresie programowania będą potrzebować praktycznych wskazówek gwarantujących 

właściwe zakończenie projektu. Ponadto, wymogi dotyczące kolejnego okresu programowania będą 

różnić się od stosowanych w ubiegłej perspektywie finansowej. Stąd prawdopodobnie nowe 

wskazówki, zwłaszcza w pierwszym okresie wdrażania projektów, będą dla nich bardzo przydatne. Z 

analiz wynika, że podobnie rzecz się ma z tematyką zamówień publicznych, które to, zwłaszcza w 

pierwszym okresie realizacji projektów - w perspektywie finansowej 2007-2013 - budziły wiele 

wątpliwości i rozterek wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. 

Jak wykazano w analizie raportów, poszczególne tematy szkoleń, w tym: „Studium wykonalności – 

analiza finansowa”, „Pomoc publiczna dla przedsiębiorców”, „Studium wykonalności – biznes plan”, 

czy „Pomoc Publiczna” były początkowo dość popularne, ale w miarę upływu lat, zainteresowanie 

nimi malało. Najważniejsze natomiast okazywało się poprawne wdrożenie projektu i nim 

zarządzanie.  

Po przeprowadzeniu badania CAWI/CATI wśród beneficjentów WRPO 2007-2013 wyłoniono nowe 

wskazania dotyczące potrzeb informacyjnych beneficjentów w perspektywie 2014-2020, w 

szczególności odnoszących się do oceny możliwości pozyskania informacji o FE. Punktem wyjścia 

było określenie wiedzy własnej respondentów o FE 2014+. W trakcie badania zostali oni poproszeni o 

wyrażenie oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, a 5 najwyższą. Średnia 

ocena wyniosła 2,31, co jest stosunkowo niską notą i wskazuje na niewystarczający poziom wiedzy 

badanych o programie. Należy jednak pamiętać, że niska wiedza badanych odnośnie FE czy WRPO 

2014+ w dużej mierze jest spowodowana funkcjonowaniem tzw. okresu przejściowego, co oznacza, 

że w momencie realizacji badania nie został jeszcze ostatecznie zaakceptowany Wielkopolski 

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, tym samym nie były jeszcze prowadzone 

działania o charakterze informacyjno-promocyjnym.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że beneficjenci WRPO 2007-2013 uznali, że najważniejszą 

informacją w nowym okresie programowania jest poznanie harmonogramów konkursów, zarówno 

dotyczących Funduszy Europejskich 2014-2020 (79,7%), jak i Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

                                                           
58 Raport – analiza potrzeb szkoleniowych beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO w 2011 r., 
UMWW 
59 Raport – analiza potrzeb szkoleniowych beneficjentów WRPO w 2012 r., UMWW 
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Operacyjnego 2014+ (82,0%). W drugiej kolejności cennymi informacjami są te o możliwościach 

udziału w szkoleniach i w kursach (FE: 55,9%, WRPO: 54,7%). Prawie połowa respondentów chce 

wiedzieć, kim będą adresaci poszczególnych działań w ramach FE 2014-2020 (43,7%) i WRPO 2014+ 

(46,0%). Najmniej istotne dla badanych jest to, gdzie można szukać dodatkowych informacji o 

programach. Dane zostały zamieszczone na Wykresie 98, w załączniku 6. 

W działaniach informacyjnych w nowej perspektywie należy zatem odpowiednio wcześniej ogłosić 

harmonogramy konkursów, określić ich adresatów oraz podać informacje o planowanych szkoleniach 

i kursach, ponieważ będą one wpływać na decyzje o próbie ubiegania się o środki finansowe.  

Warto zaznaczyć, że badania wykazały, że beneficjenci WRPO w największym stopniu 

zainteresowani są uzyskaniem wsparcia w ramach obszarów: Środowisko (18,4% wskazań), 

Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (18,1%) oraz Edukacja (17,7%). Wśród przedsiębiorców istnieje 

zaś większe zainteresowanie obszarem Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka (57,8%). 

Najmniejsze emocje wzbudza obszar obejmujący zagadnienia związane z obszarem Włączenie 

społeczne (9,5%). Prawie co czwarty badany nie zamierza realizować projektu w ramach WRPO 

2014+, a niecałe 2% nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Większą chęć 

aplikowania o dotacje w ramach poszczególnych obszarów wyrażają również beneficjenci WRPO 

będący reprezentantami średnich i dużych podmiotów. Dane obrazuje Wykres 99, w załączniku 6. 

W działaniach informacyjnych w nowej perspektywie finansowej trzeba zatem uwzględnić 

zainteresowanie beneficjentów poszczególnymi obszarami tematycznymi w ramach WRPO i 

zastanowić się nad zwróceniem uwagi potencjalnych beneficjentów na obszar „Włączenie 

społeczne”, którego powyżej cytowany, niski wskaźnik popularności, może być wynikiem 

stereotypów, uprzedzeń i niewiedzy o polach realizacji działań. Warty uwagi jest także niski 

wskaźnik zainteresowania WRPO 2014+ wśród mikro i małych przedsiębiorstw, co może być związane 

z niewłaściwie zaplanowanymi działaniami informacyjnymi skierowanymi do tej grupy w latach 

poprzednich. 

3. Preferowane źródła informacji 

Wyniki badania CAWI/CATI z beneficjentami pozwoliły na określenie oczekiwań badanych względem 

źródeł czerpania wiedzy o FE 2014-2020 i WRPO 2014+. Respondenci uznali, że źródłami informacji 

powinny być:  

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (58,3%) – główny operator WRPO 2014+; 

 szkolenia (45,7%); 

 Internet (45,4%), w tym strony internetowe: wrpo.wielkopolskie.pl (55,6%) oraz umww.pl 

(16,0%); 

 konferencje i seminaria (28,5%); 

 PIFE (25,6%); 

 tematyczne broszury (21,3%).  

Co ważne, media, do których należy telewizja, prasa i radio były rzadko wskazywane przez 

respondentów jako nośniki informacji o FE 2014-2020 i o WRPO 2014+ (kolejno: 7,2%, 7,4%, 5,7%), 

co oznacza, że nie są one skutecznym kanałem informowania o FE. Warto zaznaczyć, że 14,1% 

beneficjentów, w tym przede wszystkim przedsiębiorcy, nie jest zainteresowanych pozyskiwaniem 

informacji o aktualnej perspektywie finansowej. Szczegółowe dane zostały zamieszczone na 

Wykresie 100, w załączniku 6. 

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski i niski stopień wykorzystania mediów jako nośników informacji 

o FE i WRPO, badaniu poddano popularność poszczególnych mediów papierowych, elektronicznych, 

rozgłośni radiowych i telewizyjnych, z których najczęściej korzystają beneficjenci WRPO.  

W przypadku prasy pierwsze miejsce beneficjenci przyznali Gazecie Wyborczej z wkładką regionalną 

i Głosowi Wielkopolskiemu. Oba pisma są najpopularniejsze w dużych miastach w całej 

Wielkopolsce. Najwyższy odsetek czytelników Gazety stanowi Poznań (51,6%), a na drugim miejscu 

plasuje się tu Głos Wielkopolski (45,2%). W podregionie poznańskim więcej beneficjentów czyta Głos 
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Wielkopolski (52,4%), a mniej – Gazetę Wyborczą (37,8%). Te same tytuły najczęściej czytane są w 

podregionie konińskim (Gazeta Wyborcza - 32,8%, Głos Wielkopolski - 25,4), w podregionie pilskim 

(Gazeta Wyborcza - 44,1% i Głos Wielkopolski - 26,5%), w podregionie leszczyńskim (Gazeta 

Wyborcza - 32,4%, Głos Wielkopolski 14,7%). Lokalnie, dużą poczytnością cieszą się Przegląd 

Koniński (22,4%), Nowy Tygodnik Pilski (20,6%), leszczyńska Gazeta ABC (30,9%). W podregionie 

kaliskim, respondenci najczęściej czytają prasę lokalną (Ziemia Kaliska - 34,6%), a prasa ogólno-

wojewódzka czytana jest rzadziej (Gazeta Wyborcza - 32,1% i Głos Wielkopolski - 17,9%). 

Stosunkowo duża grupa badanych nie potrafiła udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o 

regionalne tytuły prasowe, a część respondentów wskazała, że czyta jedynie prasę ogólnopolską. 

Dane zostały zamieszczone w Tabeli 31, w załączniku 7. 

Najczęściej słuchaną przez beneficjentów WRPO regionalną stacją radiową w poszczególnych 

podregionach Wielkopolski jest Radio Merkury. W podregionie kaliskim, większą słuchalnością cieszy 

się Radio Centrum – Kalisz, w podregionie konińskim oprócz Radia Merkury bardzo popularne jest 

Radio Konin (24,6% wskazań) z adnotacją, że częściej słuchają go badani reprezentujący 

administrację publiczną niż przedsiębiorcy. Trzeba jednak zaznaczyć, że istnieje wysoki odsetek 

badanych, którzy zdeklarowali słuchanie jedynie stacji ogólnopolskich (np. podregion pilski - 48,1% 

ogółu respondentów lub podregion poznański – 45,8%). Dane znajdują się w Tabeli 32, w załączniku 

7. 

We wszystkich podregionach najchętniej oglądaną regionalną stacją telewizyjną jest TVP Poznań, 

jednak w przypadku podregionu pilskiego więcej beneficjentów WRPO wskazuje, że ogląda jedynie 

stacje ogólnopolskie (41,4%). Warto podkreślić, że istnieje wysoki odsetek badanych, którzy 

oglądają jedynie stacje ogólnopolskie w podregionie leszczyńskim – 46,7% ogółu respondentów i 

podregionie kaliskim – 44,3%. W Poznaniu oraz podregionie poznańskim dużą znaczenie posiada 

lokalna telewizja WTK. Dane obrazuje Tabela 33, w załączniku 7. 

Korzystanie z portali internetowych traktujących o regionalnych/lokalnych sprawach jest 

zróżnicowane ze względu na podregiony. W Poznaniu najbardziej popularny wśród beneficjentów 

WRPO jest portal epoznan.pl (63,4% wskazań), słabiej portal poznan.pl (17,1%) oraz poznan.twoje-

miasto.pl (11,0%).  

W podregionie poznańskim oprócz strony epoznan.pl (38,4% wskazań), dość popularny wśród 

beneficjentów WRPO jest portal poznan.pl (20,5% ogółu z podregionu). Badani z podregionu 

konińskiego najczęściej używają lokalnego portalu lm.pl (28,8%), a w podregionie kaliskim 

popularna jest lokalna strona internetowa ostrowwlkp.info (20,0%) oraz wlkp24.info (18,3%). 

Beneficjenci WRPO z podregionu pilskiego najczęściej odwiedzają stronę zycie.pila.pl (20,0%), a w 

podregionie leszczyńskim portal internetowy elka.pl (45,0%). Bardzo wysoki odsetek badanych to 

respondenci, którzy nie udzielili konkretnej odpowiedzi na pytanie o portal internetowy. Warto 

także odnieść się do wyniku wskazującego na popularność portalu wrpo.wielkopolskie.pl. Stronę tę 

wskazało zaledwie 5 badanych (1,4% ogółu), przy czym przypuszczalnie może on być traktowany 

jako portal specjalistyczny obejmujący kwestie dotyczące tylko Funduszy Europejskich. Dane 

zostały zamieszczone w Tabeli 34, w załączniku 7. 

Co ciekawe, prawie 60% beneficjentów WRPO nie posiada konta w żadnym serwisie 

społecznościowym (58,6%). Dane zostały zamieszczone na Wykresie 101, w załączniku 6.Testy 

statystyczne wskazują, że grupę tę tworzą głównie reprezentanci administracji publicznej oraz 

instytucji wspierających biznes, organizacji pozarządowych i partnerstw. Wśród beneficjentów 

WRPO posiadających konto w serwisie społecznościowym, zdecydowanie najczęściej jest to konto na 

portalu Facebook (85,5%). Dane zostały ukazane na Wykresie 102, w załączniku 6.  

Wnioski: 

• Beneficjenci WRPO są najbardziej zainteresowani uzyskaniem wsparcia w ramach obszarów: 

Środowisko, Infrastruktura dla kapitału ludzkiego oraz Edukacja. Najmniejsze 

zainteresowanie beneficjentów WRPO wzbudza obszar Włączenie społeczne. Przedsiębiorcy 

natomiast w głównej mierze wyrażają swoje zainteresowanie obszarem Innowacyjna i 
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konkurencyjna gospodarka. 

• Beneficjenci WRPO najbardziej potrzebują informacji o harmonogramach konkursów, 

zarówno w przypadku FE 2014-2020, jaki i WRPO 2014+. W drugiej kolejności badani 

wskazują na informacje związane z tematyką szkoleń i kursów. Najmniej pożądana tematyka 

związana z nową perspektywą finansową (choć wskazuje na nie co czwarty respondent) 

dotyczy miejsc, w których udzielane są dodatkowe informacje na temat FE 2014-2020 i WRPO 

2014+. 

• Średnia ocena wiedzy własnej badanych o WRPO 2014+ wyniosła 2,31, co jest raczej niską 

notą, wskazującą na niewystarczający poziom wiedzy o tym programie, przy czym ostępność 

do informacji o WRPO 2014+ (3,13) jest oceniona względnie wysoko. 

• Media (radio, prasa, tv) nie są najbardziej skutecznym kanałem komunikowania o FE 2014+ i 

o WRPO 2014+, ponieważ beneficjenci WRPO w większości wiedzę na FE 2014-2020 i WRPO 

2014+ chcą czerpać bezpośrednio z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 

szkoleń i Internetu. 

• W promocji z użyciem mediów wielkopolskich konieczne jest uwzględnienie mediów 

regionalnych: 

 - najskuteczniejsze kanały komunikacji prasowej z beneficjentami WRPO (również na 

potrzeby komunikowania treści związanych z WRPO 2014+) to Gazeta Wyborcza z 

regionalną wkładką oraz Głos Wielkopolski. Wyjątek istnieje w przypadku podregionu 

kaliskiego, gdzie czytana jest Ziemia Kaliska. Popularne pisma lokalne to Przegląd 

Koniński, Nowy Tygodnik Pilski, leszczyńska Gazeta ABC. - do regionalnych stacji 

radiowych o najwyższej słuchalności w Wielkopolsce należą: Radio Merkury, Radio 

centrum – Kalisz oraz Radio Konin. Co ważne, obserwuje się wysoki odsetek badanych, 

którzy słuchają jedynie stacji ogólnopolskich.  

  najchętniej oglądaną w Wielkopolsce regionalną stacją telewizyjną jest TVP Poznań. 

  W podregionie miasta Poznania oraz poznańskim dużą popularnością cieszy się WTK. 

Badanie wykazało, że ze względu na wysoki odsetek badanych oglądających jedynie 

kanały ogólnopolskie, regionalne stacje telewizyjne nie są efektywnym kanałem 

komunikacji.  

  korzystanie z regionalnych portali internetowych jest zróżnicowane ze względu na 

podregiony Wielkopolski. W Poznaniu najbardziej popularny portal internetowy to 

epoznan.pl, w podregionie poznańskim oprócz epoznan.pl, dość popularny wśród 

beneficjentów WRPO jest również portal poznan.pl. Badani z podregionu konińskiego 

korzystają z lokalnego portalu lm.pl, a w podregionie kaliskim popularna jest lokalna 

strona internetowa ostrowwlkp.info oraz wlkp24.info. Z kolei w podregionie 

leszczyńskim najchętniej sięga się do lokalnego portalu internetowego elka.pl.  

• Już co czwarty beneficjent WRPO posiada konto w jednym z serwisów społecznościowych i w 

przeważającej mierze korzysta z Facebook’a. 

 

Rekomendacje: 

• Zaleca się jak najszybsze przygotowanie bardziej precyzyjnych informacji o FE 2014+ i WRPO 

2014+ dla przyszłych beneficjentów.  

• Rekomendowane jest przygotowanie szkoleń dla beneficjentów z zakresu zmian w 

wytycznych i w metodyce zarządzania projektami stosowanymi w nowej perspektywie 

finansowej i zapewnienie stałego monitoringu potrzeb szkoleniowych. 

• Należy jak najszybciej umożliwić zapoznanie się beneficjentów z harmonogramami 

konkursów, z ich adresatami oraz z planowanymi szkoleniami i kursami, ponieważ to one 

będą warunkować decyzje respondentów o próbie ubiegania się o środki finansowe.  



 
 

121 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

• W działaniach informacyjnych w nowej perspektywie trzeba uwzględnić zainteresowanie 

beneficjentów obszarami: Środowisko, Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Edukacja, 

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Rekomendowane jest również zwrócenie uwagi na 

obszar „Włączenie społeczne”, którym interesuje się niewielu beneficjentów i zachęcenie do 

korzystania z jego zasobów. 

• Rekomendowane jest, aby Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego stanowił 

główny przekaźnik wiedzy i informacji o Funduszach UE, obok Internetu i szkoleń. 

• Zaleca się, aby w promocji za pośrednictwem prasy, wykorzystywana była głównie Gazeta 

Wyborcza z regionalną wkładką oraz Głos Wielkopolski, za wyjątkiem podregionu kaliskiego, 

gdzie czytana jest głównie Ziemia Kaliska. Rekomendowane jest, aby wykorzystywać także do 

działań informacyjnych popularne pisma lokalne, jak Przegląd Koniński, Nowy Tygodnik 

Pilski, leszczyńska Gazeta ABC. 

• W zakresie promocji i informacji radiowej, należy postawić na kontakt z beneficjentami za 

pośrednictwem Radia Merkury, Radia centrum – Kalisz oraz Radia Konin. Należy także 

zastanowić się nad komunikowaniem za pośrednictwem stacji ogólnopolskich, gdyż istnieje 

coraz większy odsetek słuchaczy tych stacji radiowych.  

• Rekomendowane jest, by w Wielkopolsce wykorzystywać regionalną stacją telewizyjną TVP 

Poznań, a w Poznaniu dodatkowo WTK. Badanie jednak wykazało, że ze względu na wysoki 

odsetek badanych oglądających jedynie kanały ogólnopolskie, regionalne stacje telewizyjne 

nie są efektywnym kanałem komunikacji.  

• Zaleca się, aby w przekazie internetowym brać pod uwagę zróżnicowane portali 

internetowych ze względu na podregiony Wielkopolski. W Poznaniu należy posługiwać się 

portalem internetowym epoznan.pl i poznan.pl, w podregionie konińskim lokalnym portalem 

lm.pl, a w podregionie kaliskim - ostrowwlkp.info oraz wlkp24.info. 
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Zadanie 17. Identyfikacja potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów w 

zakresie FE w latach 2014-2020 oraz WRPO 2014+  

Potrzeby informacyjne potencjalnych beneficjentów w zakresie FE i WRPO w latach 2014+ 

zidentyfikowano na postawie analizy desk research oraz wyników badania ilościowego – CAWI/CATI 

przeprowadzonego wśród 700 potencjalnych beneficjentów WRPO. Szczegółowy opis badania został 

podany w Koncepcji badania w załączniku 1. 

Analiza „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020”, Projekt z 3 kwietnia 2014 r., 

zawiera informację, że działania informacyjne wobec potencjalnych beneficjentów, powinny być 

jasno i rzetelnie sformułowane oraz powinny zapewniać potencjalnym beneficjentom pełną 

informację dającą dobre podstawy do podjęcia decyzji, co do udziału w konkursach (w tym 

informacje o kryteriach wyboru projektów, czy informacje o zobowiązaniach wynikających z 

podpisania umowy dotacyjnej). 

1. Ocena dostępności informacji o WRPO 2014+ 

Respondenci dokonali samooceny poziomu swojej wiedzy na temat projektu WRPO 2014+. Oceny 

dokonywali na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą. Ze zgromadzonych 

danych wynika, że beneficjenci nisko oceniają poziom swojej wiedzy - 48% badanych oceniło ją na 

poziomie 1 lub 2 (średnia 1,86). Samoocena wiedzy była niższa w grupie przedsiębiorców niż 

przedstawicieli pozostałych grup (administracja publiczna, służby publiczne inne niż administracja 

(instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje wspierające 

biznes, organizacje pozarządowe, partnerstwa).Dane zostały zamieszczone na Wykresie 103, w 

załączniku 6. 

Z danych zebranych w wyniku badania CAWI/CATI z potencjalnymi beneficjentami wynika, że duża 

część tej grupy (47,1%) uznaje informacje dotyczące WRPO 2014+ za niedostępne. Taka sama ilość 

respondentów oceniła negatywnie dostępność informacji na temat FE 2014+ (47,0%). Pozytywną 

ocenę dostępności informacji o WRPO 2014+ wyraziło 28,0% badanych, a o FE 2014+ - 30,5%. Co 

ciekawe, dostępność informacji była oceniana wyżej w grupie przedstawicieli administracji 

publicznej, niż w grupie przedsiębiorców i służb publicznych innych niż administracja. Dane 

prezentuje Wykres 104, w załączniku 6. 

W kontekście oceny dostępności informacji warto wskazać zamiary realizacji projektów w ramach 

WRPO 2014+. Blisko 46% badanych potwierdziło, że planuje aplikować o środki z WRPO 2014+, nieco 

ponad 13% było przeciwnego zdania, a grupa niezdecydowanych liczyła aż 40% respondentów. 

Należy podkreślić, że wśród potencjalnych beneficjentów to właśnie przedstawiciele administracji 

publicznej stanowili grupę, która w ponad 84% potwierdziła zamiar realizacji projektów w ramach 

WRPO w nowej perspektywie finansowej. Dane obrazuje Wykres 105, w załączniku 6. 

Potencjalnych beneficjentów biorących udział w badaniu, którzy potwierdzili brak aktywności na 

polu aplikowania o środki z FE oraz z WRPO w poprzedniej perspektywie finansowej, poproszono  

o wskazanie przyczyn tej sytuacji. Najczęstszymi powodami okazały się: brak wystarczającej 

informacji o działaniach WRPO – 41,3%, brak doświadczenia w aplikowaniu o środki z UE – 34,2%, 

zbyt duża biurokracja – 33,6% oraz problem ze zgromadzeniem środków finansowych na wkład 

własny – 24,9%. Należy także pamiętać, że wśród badanych, przedsiębiorcy stanowili grupę, która 

najrzadziej wyrażała zainteresowanie aplikowaniem o dotacje z FE oraz WRPO, w związku z tym 

powody nie ubiegania się o dotacje w dużej mierze dotyczą właśnie tej grupy respondentów. Dane 

zostały zamieszczone w Tabeli 35, w załączniku 7. 

Z badań wynikają istotne także inne przesłania: po pierwsze - brak wystarczająco skutecznej i 

nośnej informacji, zbyt duże jej zbiurokratyzowanie w połączeniu z brakiem doświadczenia może 

spowodować brak aplikowania beneficjentów o środki i brak zainteresowania nową perspektywą; po 

drugie – konieczne jest skierowanie działań informacyjnych do potencjalnych beneficjentów, a 

zwłaszcza przedsiębiorców. Należy także jak najszybciej przekazać informacje o nowej 



 
 

123 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

perspektywie finansowej tej grupie, ponieważ blisko 46% tej grupy zamierza ubiegać się o środki na 

rzecz realizacji swoich projektów i działań. 

Z badania wynika zatem, iż znacząca grupa potencjalnych beneficjentów uznała, że informacje 

dotyczące WRPO 2014+ i FE 2014+ nie są dostępne. Należy jednak pamiętać, że ze względu na 

trwający obecnie tzw. okres przejściowy między kończącą się perspektywą finansową 2007-2013, a 

rozpoczynającą się nową 2014-2020, ilość źródeł informacji o FE i WRPO 2014+ jest obecnie 

ograniczona. UMWW udostępnił na stronie internetowej projekt WRPO 2014+, lecz – w momencie 

przeprowadzania badania –nie był to jeszcze dokument zaakceptowany przez KE.  

2. Typowe oczekiwania informacyjne w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020  

Z przeprowadzonych badań wynika, że potencjalni beneficjenci mają świadomość możliwości 

skorzystania z Funduszy Europejskich oraz WRPO. Wśród badanych, zdecydowanie największy 

poziom świadomości posiadają przedstawiciele administracji publicznej -92,2%, a najmniejszy 

przedstawiciele przedsiębiorców – 65,7%, którzy również reprezentują największą grupę, która 

uważa że nie ma możliwości realizowania projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich oraz 

WRPO. Dane zostały zamieszczone na Wykresie 106, w załączniku 6. 

Wyniki przeprowadzonej ankiety internetowej (CAWI) stały się podstawą do określenia rodzaju/typu 

informacji dotyczących WRPO 2014+, których oczekują potencjalni beneficjanci. Należy zatem 

stwierdzić, że wśród badanych chętnych do pozyskania dotacji z WRPO 2014+ najwięcej 

respondentów jest zainteresowanych realizacją projektów w obszarze związanym z innowacyjną i 

konkurencyjną gospodarką (57,8%). Co istotne, przedsiębiorcy są grupą najbardziej zainteresowaną 

tym tematem. Dane przedstawia Tabela 36, w załączniku 7. 

Ponad połowa badanych jest zainteresowana zdobyciem konkretnych informacji określających, kto 

i na jakiego rodzaju inwestycje oraz w jaki sposób może pozyskać środki zarówno z FE, jak  

i z WRPO 2014+. W drugiej kolejności badani zwracają uwagę na informacje dotyczące 

harmonogramów konkursów – (46,4% FE 2014-20120, 43,9% - WRPO 2014+), a następnie na 

wiadomości dotyczące szkoleń i kursów (44,5% - FE 2014-2020, 41,2% WRPO 2014+) oraz na to, gdzie 

szukać bardziej szczegółowych informacji o FE 2014-2020 (41,7%) i WRPO 2014+ (41,9%). Pozyskanie 

przedmiotowych wiadomości jest niemalże w takim samym stopniu istotne w przypadku FE 2014-

2020, jak i WRPO 2014+. Dane zostały zamieszczone na Wykresie 107, w załączniku 6. 

3. Preferowane źródła informacji 

Przeprowadzone badania CAWI/CATI z potencjalnymi beneficjentami pozwoliły wyłonić listę 

preferowanych przez tę grupę źródeł informacji o FE 2014-2020 oraz WRPO 2014+. Na liście tej 

znalazły się takie źródła jak:  

 Internet (61,4% FE i 61,3% WRPO),  

 broszury (odpowiednio 32,2 i 30, 7%),  

 szkolenia (31,6 i 30,0%),  

 PIFE (29,4 i 28,2%),  

 UMWW (29,0% i 29,8%), 

 portale, w tym instytucji regionalnych: UMWW, WUP, strona WRPO, 

funduszeeuropejskie.gov.pl, onet.pl, portale regionalne lokalne, strona PARP, strona 

WFOSiGW.  

 prasa: „Gazeta Wyborcza”. Dane zostały zamieszczone na Wykresie 108, w załączniku 6. 

Wyniki testów statystycznych pozwalają na dalszą interpretację. Okazuje się, że źródła informacji 

takie, jak: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, szkolenia, konferencje, seminaria są 

preferowane częściej przez przedstawicieli służb publicznych niż przez przedsiębiorców. Szkolenia 

są najczęściej wybierane przez przedstawicieli administracji publicznej. 

W badaniu dokonano także oceny nośników informacji o FE i WRPO pod względem ich popularności. 

Okazało się, że media lokalne nie cieszą się dużą popularnością wśród potencjalnych beneficjentów 

WRPO - ponad 50% badanych w ogóle z nich nie korzysta.  
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W toku analiz ustalono, z których mediów papierowych, elektronicznych, rozgłośni radiowych i 

telewizyjnych, najczęściej korzystają potencjalni beneficjenci WRPO z poszczególnych podregionów 

województwa wielkopolskiego. W przypadku prasy, potencjalni beneficjenci WRPO najchętniej 

sięgają po Gazetę Wyborczą z wkładką regionalną i po Głos Wielkopolski. Najwyższy odsetek 

czytelników Gazety Wyborczej jest w Poznaniu (37% z tego podregionu), a nieznacznie rzadziej 

potencjalni beneficjenci sięgają po Głos Wielkopolski (36,6%).  

W podregionie poznańskim sytuacja jest podobna. Na Gazetę Wyborczą wskazuje 30,5%, na Głos 

Wielkopolski 28,6%. W podregionie kaliskim Gazeta Wyborcza z wkładką regionalną czytana jest 

przez 23,9% respondentów, w podregionie konińskim przez 31,2% badanych, w podregionie pilskim 

przez 23,9%. Głos Wielkopolski w podregionie konińskim czyta 22,1% potencjalnych beneficjentów, 

w podregionie pilskim sięga po niego 47,4% respondentów, a w podregionie leszczyńskim 36,2% 

czytelników. Popularnością w podregionach cieszą się gazety lokalne: w podregionie konińskim 

Przegląd Koniński (26,0%), w podregionie kaliskim - Ziemia Kaliska (26,1%), a w podregionie pilskim, 

silną pozycję na rynku prasy lokalnej zajmuje Nowy Tygodnik Pilski (42,1%). W podregionie 

leszczyńskim liderem pod względem poziomu czytelnictwa prasy regionalnej okazała się Gazeta ABC 

(42,6%). Szczegółowe dane prezentuje Tabela 37, w załączniku 7. 

Stosunkowo duża grupa badanych nie potrafiła udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie  

o regionalne tytuły prasowe, część wskazała, że czyta jedynie prasę ogólnopolską.  

Najczęściej słuchane regionalne stacje radiowe przez potencjalnych beneficjentów WRPO  

to Radio Merkury. Radio to jest najpopularniejsze w Poznaniu i wśród większości podregionów,  

z wyjątkiem dwóch podregionów: kaliskiego i konińskiego. W podregionie kaliskim większą 

słuchalnością wśród potencjalnych beneficjentów posiada Radio Centrum – Kalisz (44,3% 

potencjalnych beneficjentów WRPO z tego podregionu) i Radio Sud – Kępno (13,6%). Dane te 

potwierdzają również przeprowadzone testy statystyczne. Z kolei, ważnym kanałem informacji 

w podregionie konińskim jest Radio Gniezno (32,4% wskazań). W podregionie leszczyńskim pozycję 

równorzędną z Radiem Merkury zajmuje Radio ELKA (29,8% wskazań). Dane zostały zamieszczone w 

Tabeli 38, w załączniku 7.  

We wszystkich podregionach najchętniej oglądaną regionalną stacją telewizyjną jest TVP Poznań. 

Jednak więcej potencjalnych beneficjentów WRPO z podregionu kaliskiego i miasta Poznania 

wskazuje, że ogląda jedynie stacje ogólnopolskie (49,4% i 39,1%). W podregionie miasta Poznania 

oraz poznańskim istotne znaczenie posiada telewizja WTK. Z kolei w podregionie konińskim 

stosunkowo często respondenci wskazują na TV Wielkopolska. Biorąc pod uwagę wysoki odsetek 

badanych, którzy oglądają jedynie kanały ogólnopolskie (od 26,0% w podregionie konińskim do 49,4% 

w podregionie kaliskim), regionalne stacje telewizyjne nie są dobrym kanałem komunikowania treści 

związanych z WRPO 2014+. Dane prezentuje Tabela 39, w załączniku 7. 

Korzystanie z regionalnych portali internetowych jest zróżnicowane ze względu na podregiony. W 

Poznaniu najbardziej popularny wśród potencjalnych beneficjentów WRPO jest portal epoznan.pl 

(56,5%), na dalszym planie znajdują się poznan.pl (22,9%) oraz poznan.nasze-miasto.pl (17,0%). W 

podregionie poznańskim sytuacja jest podobna, z tym, że oprócz trzech wspominanych portali, 

badani wskazują także na wrpo.wielkopolskie.pl (13,1%). Badani z regionu kaliskiego wyjątkowo 

rzadko korzystają z regionalnych portali informacyjnych: 52,6% respondentów z tego podregionu nie 

potrafiło udzielić konkretnej odpowiedzi na to pytanie, zaś 23,1% wskazało, że korzysta jedynie z 

portali ogólnopolskich. Najczęściej wskazywano na portal ostrowwlkp.info, jednakże odsetek tych 

odpowiedzi jest stosunkowo niski – 12,8%.  

W podregionie konińskim dosyć popularna jest lokalna strona internetowa lm.pl (19,7%) oraz 

wirtualny konin.pl (15,2%). Potencjalni beneficjenci WRPO z podregionu pilskiego najczęściej (na tle 

pozostałych tytułów) odwiedzają stronę zycie.pila.pl oraz warp.org.pl (po 15,4% wskazań), z kolei 

w podregionie leszczyńskim najchętniej sięga się do lokalnego portalu internetowego elka.pl oraz 

leszno24.pl (po 24,5%). Szczegółowe dane zostały zamieszczone w Tabeli 40, w załączniku 7.Okazało 

się także, że istnieje stosunkowo wysoki odsetek badanych, którzy nie udzielili konkretnej 
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odpowiedzi na pytanie o portale. Nie jest to więc efektywny kanał komunikacji, który posłużyłby do 

wzrostu wiedzy potencjalnych beneficjentów WRPO.  

Wnioski: 

• Najczęstszymi powodami braku aplikowania o środki w perspektywie finansowej 2007-2013 

finansowej były - w opinii potencjalnych beneficjentów - brak wystarczającej informacji o 

działaniach WRPO, brak doświadczenia w aplikowaniu o środki z UE, zbyt duża biurokracja 

oraz problem ze zgromadzeniem środków finansowych na wkład własny. Przedsiębiorcy 

stanowili grupę, która wyrażała najsłabsze zainteresowanie aplikowaniem o dotacje z FE 

oraz WRPO. 

• Prawie połowa potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ (47%) uznała, że informacje 

dotyczące WRPO 2014+ nie są dostępne. Tyle samo respondentów (47,1%) oceniło negatywnie 

dostępność informacji na temat FE 2014+. Blisko 1/3 badanych (28,0%) oceniła pozytywnie 

dostępność informacji o WRPO 2014+, a 30,5% o FE 2014+. Dostępność informacji oceniano 

wyżej w grupie przedstawicieli administracji publicznej. Opisywane zjawiska są zrozumiałe 

ze względu na trwający, w okresie realizacji badania, okres negocjacji programu z Komisją 

Europejską. 

• Samoocena poziomu wiedzy na temat projektu WRPO 2014+ przez prawie połowę 

potencjalnych beneficjentów jest niska. Samocena wiedzy była niższa w grupie 

przedsiębiorców. 

• Internet, broszury, szkolenia, PIFE, UMWW, portale - w tym instytucji regionalnych - Gazeta 

Wyborcza, to dla potencjalnych beneficjentów najpopularniejsze źródła czerpania informacji 

o FE 2014-2020 oraz WRPO 2014+.  

• Zamiar realizacji projektu/ów w ramach WRPO 2014+ wyraziło blisko połowa badanych (46%). 

Grupa niezdecydowanych liczyła aż 40%. Przedstawiciele administracji publicznej stanowili 

grupę, która w ponad 84% potwierdziła zamiar realizacji projektów w ramach WRPO w nowej 

perspektywie finansowej. 

• Gazeta Wyborcza z regionalną wkładką oraz Głos Wielkopolski to najskuteczniejsze prasowe 

kanały komunikacji z potencjalnymi beneficjentami WRPO (również na potrzeby 

komunikowania treści związanych z WRPO 2014+). W podregionie kaliskim warto uwzględnić 

w działaniach informacyjnych Ziemię Kaliską, w podregionie pilskim - Nowy Tygodni Pilski, 

a w leszczyńskim – Gazetę ABC.  

• Radio Merkury, Radio Centrum – Kalisz, Radio Gniezno oraz Radio ELKS to stacje radiowe 

najczęściej słuchane w podregionach Wielkopolski, ale istnieje wysoki odsetek badanych, 

słuchających rozgłośni ogólnopolskich. Oznacza to, że dla dużej grupy potencjalnych 

beneficjentów regionalne stacje radiowe nie są dobrym kanałem komunikowania treści 

związanych z WRPO 2014+.  

• Najczęściej oglądaną stacją telewizyjną wśród potencjalnych beneficjentów jest TVP Poznań, 

choć popularne są także:  

- w Poznaniu i podregionie poznańskim – WTK,  

- w podregionie konińskim - TV Wielkopolska.   

W przypadku pozostałych podregionów działania informacyjne prowadzone w grupie 

potencjalnych beneficjentów powinny się ograniczać do TVP Poznań. Istnieje wysoki odsetek 

badanych, którzy oglądają jedynie kanały ogólnopolskie (od 26,0% w podregionie konińskim 

do 49,4% w podregionie kaliskim), co wskazuje, że regionalne stacje telewizyjne nie są 

dobrym kanałem komunikowania treści związanych z WRPO 2014+.  

• W badaniu pojawił się stosunkowo wysoki odsetek potencjalnych beneficjentów, którzy nie 

udzielili konkretnej odpowiedzi na pytanie o preferowany portal internetowy, stąd można 

uznać, że nie jest to efektywny kanał komunikacji, który posłużyłby do wzrostu wiedzy 

potencjalnych beneficjentów WRPO. Respondenci wymieniali wiele portali internetowych, z 

których korzystają, by zdobyć informacje o nowej perspektywie finansowej. Często są one 

zróżnicowane regionalnie (podregiony Wielkopolski). Respondenci z regionu kaliskiego 
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zadeklarowali, że wyjątkowo rzadko korzystają z portali informacyjnych o tematyce 

regionalnej (52,6% respondentów), a 23,1% wskazało, że korzysta jedynie z portali o 

tematyce ogólnopolskiej. Najczęściej wymieniane w badanej grupie portale to: epoznan.pl, 

ostrowwlkp.info, lm.pl, wirtualny konin.pl zycie.pila.pl, warp.org.pl, elka.pl, leszno24.pl.  

 

Rekomendacje: 

• Na pierwszym etapie wdrażania WRPO zalecane jest informowanie potencjalnych 

beneficjentów WRPO 2014+, którzy do tej pory korzystali ze środków dostępnych w ramach 

PO KL, o zaistniałych zmianach we wdrażaniu Programu w regionie (szczególnie o źródłach 

komunikowania takich jak strona www dotycząca WRPO 2014+ i PIFE). 

• Należałoby w większym stopniu uruchomić nowe kanały dotarcia z informacjami do opinii 

publicznej, beneficjentów, potencjalnych beneficjentów, partnerów 

społeczno‐gospodarczych i osób zaangażowanych w realizację np. poprzez prasę lokalną, 

czasopisma branżowe.  

• Rekomendowane jest wykorzystanie strony www jako kanału przekazywania informacji 

dedykowanych do konkretnych grup odbiorców np. poprzez newsletter, możliwość 

zaznaczenia obszaru tematycznego wsparcia, przez potencjalnych beneficjentów, w ramach 

którego chcieliby realizować projekty, w celu otrzymania drogą mailową propozycji 

przystąpienia do wybranych konkursów. 

• Rekomendowane jest przekazywanie informacji o cechach narzędzi komunikowania 

adresowanych do potencjalnych beneficjentów (PIFE, strona www, szkolenia), pod kątem 

zasobów informacyjnych, jakie posiadają. 

• Nowa oferta działań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów musi być związana ze 

zróżnicowanymi oczekiwaniami odbiorców, a kluczem do osiągnięcia tego celu, jest 

systematyczne monitorowanie ich potrzeb i organizacja szkoleń tematycznie dostosowanych 

do oczekiwań. 

• Rekomendowane jest, aby w kolejnej perspektywie finansowej 2014+ wprowadzić szkolenia 

przekazujące potencjalnym beneficjentom wiedzę na temat elektronicznego wypełniania 

wniosków. 

• Należy zastanowić się nad wprowadzeniem szkoleń w formie warsztatów dla potencjalnych 

beneficjentów, aż 46% chce aplikować o środki finansowe w nowej perspektywie. 

• Rekomendowane jest wskazanie źródeł informacji (podczas szkoleń), za pośrednictwem 

których potencjalni beneficjenci będą mogli uzyskać odpowiedź na szczegółowe pytania. 

• W przypadku szkoleń warto szerzej wykorzystać możliwości Internetu (szkolenia pojawiające 

się na kanale You Tube oraz e-learning). Takie podejście z pewnością jest rekomendowane 

zwłaszcza w stosunku do: przedsiębiorców i przedstawicieli IOB. 

• Rekomendowane jest zbudowanie strony www w kierunku większej przejrzystości i 

intuicyjności, a także pod kątem potrzeb odbiorców pozostających na różnych etapach 

komunikowania. 

• Rekomendowane jest kontynuowanie współpracy z IOB, jeśli chodzi o przekaz informacji na 

temat WRPO, obszarów wsparcia dedykowanych do przedsiębiorców i organizowanych 

konkursów.  

• Rekomendowane jest promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz informowanie na 

temat możliwości i zasad ich nawiązywania. 
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Zadanie 18. Identyfikacja potrzeb informacyjnych organizacji pozarządowych w 

zakresie FE w latach 2014-2020 oraz WRPO 2014+ 

Potrzeby informacyjne organizacji pozarządowych (NGO) w zakresie FE w latach 2014-2020 oraz 

WRPO 2014+ były przedmiotem analizy desk research oraz badania w ramach zogniskowanych 

wywiadów grupowych (FGI). W dwóch spotkaniach wzięło udział 13 przedstawicieli tych podmiotów, 

w tym reprezentanci dziewięciu stowarzyszeń i czterech fundacji.  

Wspomnianą analizę desk research oparto na następujących dokumentach: Strategia komunikacji 

polityki spójności na lata 2014-2020 (Projekt z 3 kwietnia 2014 r.)60, raport z badań „Ocena 

dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję 

Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013”61, raport z 

badań „Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji 

WRPO dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów”62, Sprawozdania z wdrażania WRPO za lata 

2007 – 201363. 

1. Ocena dostępności informacji o FE i WRPO 2014+ 

Badani przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy zadeklarowali znajomość WRPO i 

narzędzi komunikowania o tym programie i o FE, uznali, że treść informacji związanych z procesem 

aplikowania o środki unijne oraz z organizowanymi konkursami powinna być formułowana w bardziej 

przystępnym języku. Potrzebę tę podkreślali zwłaszcza w trakcie pierwszego kontaktu odbiorcy z 

komunikatem przekazywanym przez przedstawiciela PIFE. W opinii tych spośród badanych, którzy 

próbowali pozyskać informacje o FE i WRPO poprzez strony www, podane informacje są 

niekompletne. 

Respondentom trudno było ocenić dostęp do informacji na temat WRPO 2014+, ponieważ niewielu  

z nich zapoznało się z istniejącym przekazem. W opinii tych spośród badanych, którzy próbowali 

pozyskać informacje poprzez strony www - są one niekompletne. Osoby wyrażające zainteresowanie 

pozyskiwaniem środków w ramach Programu Regionalnego w kolejnej perspektywie finansowej 

stwierdziły, że konieczne jest jak najszybsze przekazanie podstawowych informacji dotyczących 

założeń Programu (obszary, grupy potencjalnych beneficjentów), a w pierwszej kolejności 

informacji o konkursach.  

2. Typowe oczekiwania informacyjne 

Wyniki badania FGI z przedstawicielami NGO stały się podstawą do wyciągnięcia wniosku, że część 

spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych kojarzy program wyłącznie z dużymi 

inwestycjami infrastrukturalnymi i z tego względu pożądane jest, aby informować tę grupę 

odbiorców o obszarach wsparcia, w ramach których mogą potencjalnie aplikować. Takie działania 

informacyjne powinny być prowadzone w szczególności podczas ogłaszanych konkursów. Osoby 

wyrażające zainteresowanie pozyskiwaniem środków w ramach WRPO w kolejnej perspektywie 

finansowej stwierdziły, że konieczne jest możliwie jak najszybsze przekazanie podstawowych 

informacji dotyczących założeń Programu (obszary, grupy potencjalnych beneficjentów), a także 

informacji o konkursach, które będę ogłaszane w pierwszej kolejności. 

W opinii respondentów, informowanie organizacji pozarządowych o konkursach powinny zawierać 

następujące minimum: kto jest adresatem konkursu, na co są przeznaczone dotacje, jaki jest 

termin zakończenia naboru wniosków, jaka jest wysokość wkładu finansowego, który musi wnieść 

instytucja aplikująca.  

                                                           
60 Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 (Projekt z 3 kwietnia 2014 r.). 
61 Raport z badań „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez 
Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013”, 2008, na 
zlecenie UMWW. 
62 Raport z badań „Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji 
WRPO dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów”, 2010, na zlecenie UMWW. 
63 Wielkopolski Regionalny Plan Operacyjny na lata 2007 – 2013 (wersja z grudnia 2011 r.), s. 191. 
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W komunikacie należy także podkreślać, że instytucją odpowiedzialną za przekaz informacyjny 

dotyczący EFS jest UMWW, a nie WUP. Ponadto część respondentów zwróciła uwagę na fakt, że 

korzystnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o realizację projektów w ramach WRPO 2014+, byłoby np. 

nawiązywanie partnerstw pomiędzy organizacjami pozarządowymi i JST. Celem takiej współpracy 

miałaby być wspólna realizacja projektów odpowiadających na zapotrzebowanie społeczności 

lokalnej. Ta kwestia została poruszona również podczas spotkania z przedstawicielami WUP oraz 

beneficjentami komponentu regionalnego PO KL. Kilku respondentów stwierdziło, że w przekazach 

adresowanych do reprezentowanej przez nich grupy docelowej należałoby promować również dobre 

praktyki, które zostały zaobserwowane w dotychczas realizowanych przez organizacje pozarządowe 

projektach. 

Komunikat o FE dla organizacji pozarządowych musi być atrakcyjny wizualnie i treściowo. Ponadto 

musi on prezentować dobrą praktykę, najlepiej z obszaru działania organizacji („z własnego 

podwórka”). Aby zainteresować organizacje pozarządowe nową perspektywą finansową, ważne jest 

określenie adresata konkretnego konkursu, wysokości wkładu własnego oraz na co przeznaczone są 

środki z konkursu.  

Wyniki badania pokazują, że część przedstawicieli organizacji pozarządowych kojarzy program 

wyłącznie z dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi i z tego względu pożądane jest, aby 

informować tę grupę odbiorców o obszarach wsparcia, w ramach których mogą potencjalnie 

aplikować. Takie działania informacyjne powinny być prowadzone w szczególności podczas 

ogłaszanych konkursów (na poziomie komunikatu odpowiadającego na pytanie: kto jest odbiorcą 

wsparcia?). Należy przy tym pamiętać, że organizacje pozarządowe w pierwszej kolejności są 

zainteresowane pozyskaniem informacji o konkursach im dedykowanych. 

Warto także zastanowić się nad zmianą obrazu WRPO wśród przedstawicieli organizacji non-profit, 

gdyż program – wg ich opinii - ma jedynie charakter infrastrukturalny, a przecież istnieje w jego 

ramach obszar „Włączenie społeczne”, który dedykowany jest m.in. tym podmiotom. Obszar ten 

mógłby budzić zainteresowanie organizacji pozarządowych, gdyby praktyką w działaniach 

informacyjnych stało się informowanie o możliwości korzystania z tego obszaru przez NGO’sy, 

informowanie o budowaniu partnerstw publiczno-prywatnych i skuteczności ich działania na rzecz 

wspólnot lokalnych. 

Aby pogłębić identyfikację potrzeb informacyjnych organizacji pozarządowych oraz oczekiwanych 

przez nich typów/rodzajów informacji, przeanalizowano potrzeby szkoleniowe przedstawicieli 

organizacji pozarządowych w latach 2010 – 2012. Dokonanie analizy pozwoliło na wyciągnięcie 

wniosków z poprzedniego okresu programowania i pozwoliło lepiej określić działania informacyjne w 

przyszłej perspektywie finansowej. Wspomniana już analiza desk research została oparta na 

informacjach wynikających z raportów opracowanych przez UMWW w latach 2010-2012 dotyczących 

potrzeb szkoleniowych m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych.  

Z danych uzyskanych w raporcie z 2010 r. wynika, że zdecydowanie najbardziej popularnymi 

tematami szkoleń były: „Ocena oddziaływania na środowisko” (50% odpowiedzi), a następnie 

„Studium wykonalności – biznes plan” oraz „Pomoc publiczna dla przedsiębiorców” (otrzymały po 

33,3% odpowiedzi). Mniejsze zainteresowanie budziły szkolenia: „Studium wykonalności – analiza 

finansowa” oraz „Zamówienia publiczne” (oba po 16,7% wskazań). 

Z analizy raportu potrzeb informacyjnych przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie 

tematyki szkoleń w 2011 r. wynika już nieco inny wniosek - przedstawiciele NGO, nie wykazali w 

tym roku zainteresowania żadnym z proponowanych tematów szkoleń (wskazania na poziomie 

1,75%), a podobna sytuacja została wykazana w raporcie z 2012 r., kiedy wskazania przedstawicieli 

tej grupy na temat potrzeb szkoleniowych oscylowały na poziomie 1%.  

O jakość przekazywanych informacji trzeba zadbać zwłaszcza w kontekście zbliżającej się nowej 

perspektywy finansowej. W opinii tych spośród badanych, którzy próbowali pozyskać informacje na 

jej temat poprzez strony www, dostępne tam komunikaty są niekompletne. Osoby wyrażające 

zainteresowanie pozyskiwaniem środków w ramach Programu Regionalnego w kolejnej perspektywie 
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finansowej stwierdziły, że konieczne jest możliwie jak najszybsze przekazanie podstawowych 

informacji dotyczących założeń Programu (obszary, grupy potencjalnych beneficjentów), a także 

informacji o konkursach, które będę ogłaszane w pierwszej kolejności. 

W opinii respondentów, informacja skierowana do organizacji pozarządowych o konkursach za 

pośrednictwem wyżej wskazanych kanałów powinna zawierać następujące informacje:  

 kto jest adresatem konkursu?  

 na co są przeznaczone dotacje?  

 jaki jest termin zakończenia naboru wniosków?  

 jaka jest wysokość wkładu finansowego, który musi wnieść instytucja aplikująca? 

W ramach działań, które należy podjąć aby można było uniknąć problemów z osiągnięciem 

zakładanych rezultatów, należy zatem wyróżnić skuteczne informowanie zainteresowanych 

podmiotów o planowanych zmianach w zasadach postępowania w planowanej perspektywie 2014+. 

Według respondentów podstawowy komunikat dotyczący nowych zasad, obowiązujących 

dokumentów programowych i procedur konkursowych, powinien być jednak prezentowany na takim 

samym poziomie w stosunku do wszystkich grup odbiorców, w tym organizacji pozarządowych oraz 

IOB. Wyjątek od tej reguły stanowią konkursy dedykowane tym podmiotom. 

Należy pamiętać, że potrzeby powyższej grupy są w dużym stopniu tożsame z potrzebami grup 

beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w zależności od ich statusu zaangażowania w projekty 

FE. Grupa organizacji pozarządowych dodatkowo oczekuje informacji, które będą wskazywać na 

przejrzystość w rozdziale środków unijnych i ich dostępność dla wszystkich grup odbiorców. Co 

więcej, przedstawiciele badanej grupy wskazują na zapotrzebowanie na jasne, przejrzyste i 

skonkretyzowane komunikaty dotyczące nie tylko projektów finansowanych w ramach PO KL, z 

których najczęściej korzystają, ale także innych programów (również regionalnych). Dlatego, chcąc 

podwyższyć odsetek zaangażowania organizacji pozarządowych w inne niż PO KL programy, 

Instytucja Zarządzająca powinna informować te podmioty także o innych możliwościach dla nich 

dostępnych. 

3. Preferowane źródła informacji 

Badani przedstawiciele organizacji pozarządowych jako podstawowe i preferowane źródła 

informacji na temat FE oraz WRPO wskazywali:  

 Internet (www, newsletter, mailing). Dla większości przedstawicieli organizacji 

pozarządowych to podstawowe źródło informacji na temat FE. Użytkownicy sieci korzystali 

zarówno z portali internetowych, jak i z możliwości elektronicznego przekazywania 

informacji za pośrednictwem Internetu, e-maili. Najbardziej popularnymi nośnikami 

informacji są strony internetowe poszczególnych Programów Operacyjnych, ale także strony 

dedykowane organizacjom pozarządowym. Przedstawiciele podmiotów realizujących 

projekty w ramach WRPO zadeklarowali, że najczęściej korzystali ze strony 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl i ocenili ją pozytywnie. Wskazywali przede wszystkim na 

przejrzystość formy przekazu informacji i intuicyjność tego narzędzia.  

 szkolenia i spotkania informacyjne - przedstawiciele organizacji pozarządowych deklarowali, 

że byli uczestnikami szkoleń dotyczących FE. Uznali, że szkolenia należy zróżnicować ze 

względu na stan wiedzy aplikujących podmiotów i postulowali o zmianę metody 

prowadzenia szkoleń (poprzez stosowanie formy warsztatowej pozwalającej na poruszanie 

specjalistycznych zagadnień, umożliwiającej zadawanie szczegółowych pytań w trakcie 

spotkania i praktycznego przećwiczenia zdobytej wiedzy). 

 bezpośredni kontakt z pracownikami urzędu odpowiedzialnymi (UMWW lub PIFE) za 

wdrażanie programu – oprócz strony internetowej - był najpopularniejszą formą dostępu do 

informacji, przy czym był to kontakt bezpośredni lub telefoniczny. Badani ocenili, że 

pracownicy Punktów Informacyjnych FE udzielają informacji na zbyt ogólnym poziomie. 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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Zdaniem uczestników badania, brakuje w PIFE informacji praktycznych o zasadach i 

wytycznych podczas pisania konkretnego wniosku, czy realizacji konkretnego projektu. 

Badani przedstawiciele NGO uznali także, że media regionalne są słabym źródłem przekazywania 

informacji o nowej perspektywie finansowej. W opinii badanych, korzystanie z tych mediów może 

spowodować trudności w dotarciu do odbiorców WRPO 2014+.  

Respondenci wskazywali także, że w planowaniu działań informacyjnych nie należy uwzględniać 

tzw. wkładek (insertów) do gazet, których skuteczność uznali za bardzo niską. Podkreślali przede 

wszystkim rolę i siłę Internetu w działaniach promocyjnych i informacyjnych. 

Niektórzy wskazywali, że w przypadku artykułów promocyjnych stosowanych w nowej perspektywie 

finansowej, można pokusić się o wprowadzenie cyklu wywiadów z osobami realizującymi projekty, 

przybliżyć „sylwetki” beneficjentów. Informacja ta nie jest zaskakująca – najbardziej efektywne 

jest to, co namacalne i bliskie (tzw. efekt „osoby z sąsiedztwa”).  

4. Inne informacje 

W trakcie badań FGI z przedstawicielami NGO, zaprezentowano badanym treści – artykułów 

prasowych dotyczących zakończonego już programu WRPO z lat 2007-2013. Artykuły miały być dla 

respondentów przedmiotem oceny pod kątem walorów informacyjnych, treści, szaty graficznej, itp. 

W trakcie badania okazało się, że przedstawiciele organizacji pozarządowych najlepiej oceniają te 

artykuły, które prezentowały interesujące te organizacje zagadnienia, będące informacjami z ich 

branży. Pozytywną ocenę otrzymały także artykuły wyróżniające się pod względem wizualizacji 

celnie korespondującej z zamieszczoną treścią. Z badania wynika również, że odpowiednio 

sformułowany tytuł/nagłówek potrafi przyciągnąć uwagę potencjalnych czytelników. Warto również 

wspomnieć, że niektórzy spośród respondentów zadeklarowali, że w przypadku artykułów 

promocyjnych można byłoby wprowadzić cykl wywiadów z osobami realizującymi projekty, 

przybliżyć „sylwetki” beneficjentów. Ponadto, bardziej atrakcyjne dla czytelników są informacje o 

programie zamieszczane w artykułach prasowych, umiejętnie wplecione w interesujące czytelnika 

treści. W innym układzie stają się zwykłą, nielubianą przez czytelników reklamą.  

Wnioski: 

• Przedstawiciele NGO nie znali informacji na temat WRPO 2014+, ponieważ niewielu z nich 

zapoznało się z istniejącym przekazem (projektem WRPO 2014+ umieszczonym na stronie 

internetowej programu), a ci, którzy mieli styczność z informacjami zwracali uwagę na zbyt 

skomplikowany język przekazu oraz niekompletność informacji na stronach internetowych 

programów.  

• Część spośród objętych badaniem respondentów stwierdziła, że w przekazach adresowanych 

do reprezentowanej przez nich grupy docelowej należałoby promować ważne dla nich 

zagadnienia, które zostały zaobserwowane w dotychczas realizowanych przez organizacje 

pozarządowe projektach.  

• Analiza wykazała, że przedstawiciele organizacji pozarządowych nie posiadają jasno 

sprecyzowanych potrzeb informacyjnych w zakresie tematów szkoleniowych. 

• Przedstawiciele organizacji pozarządowych kojarzą WRPO z inwestycjami infrastrukturalnymi 

i pożądane jest, aby informować tę grupę odbiorców także o pozostałych obszarach wsparcia, 

w ramach których mogą potencjalnie aplikować. Badani powinni być informowani o 

adresowanych do nich konkursach. 

• W opinii respondentów, informowanie organizacji pozarządowych o konkursach powinny 

zawierać minimum następujące informacje: kto jest adresatem konkursu, na co są 

przeznaczone dotacje, jaki jest termin zakończenia naboru wniosków, jaka jest wysokość 

wkładu finansowego, który musi wnieść instytucja aplikująca. 

• Przeprowadzone badania FGI z przedstawicielami NGO wskazują, że organizacje pozarządowe 

w pierwszej kolejności są zainteresowane pozyskaniem informacji o konkursach im 

dedykowanych.  

• Wkład własny to temat szczególnej uwagi organizacji pozarządowych przy podejmowaniu 



 
 

131 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

decyzji o aplikowaniu o środku z FE i WRPO, stąd konieczne jest takie sformułowanie 

wytycznych programowych, aby zachęcić NGO do aplikacji o środki, a nie ograniczać im tego 

dostępu. 

 

Rekomendacje: 

• Rekomendowane jest wykorzystanie Internetu jako podstawowego źródła komunikowania się 

z tą grupą docelową (np. poprzez mailing, informacje zamieszczone na stronach 

dedykowanych organizacjom pozarządowym, reklamę zamieszczaną w Internecie np. Google 

AdWords), a także szkoleń i konsultacji, kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

kontaktów bezpośrednich z pracownikiem Urzędu. Zaleca się także wykorzystanie strony 

www jako kanału przekazywania informacji dedykowanych do konkretnych grup odbiorców 

np. poprzez newsletter, możliwość zaznaczenia obszaru tematycznego wsparcia, przez 

potencjalnych beneficjentów, w ramach którego chcieliby realizować projekty, w celu 

otrzymania drogą mailową propozycji przystąpienia do wybranych konkursów. 

• Należy dedykować tej grupie szkolenia w formie warsztatów i spotkań informacyjnych.  

• W komunikacie o FE 2014+ należy podkreślać, że instytucją odpowiedzialną za przekaz 

informacyjny dotyczący działań WRPO 2014+ finansowanych z EFS, jest UMWW, a nie WUP. 

• Przekaz informacyjno-promocyjny dedykowany do tej grupy docelowej powinien zawierać 

podstawowe informacje na temat WRPO 2014+ oraz instytucji wdrażających, a także odsyłać 

do strony www jako źródła informacji na temat Programu i konkursów. 

• Należy wziąć pod uwagę w planowanej kampanii promocyjnej FE 2014+, że media regionalne 

zostały uznane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych za najmniej skuteczne. 

• Rekomendowane jest promowanie partnerstw publiczno-prywatnych NGO-JST oraz 

informowanie na temat możliwości i zasad ich nawiązywania. 

• Należy uprościć komunikat skierowany do organizacji pozarządowych dotyczący tego, kto jest 

adresatem konkursu, na co są przeznaczone dotacje, jaki jest termin zakończenia naboru 

wniosków, jaka jest wysokość wkładu finansowego, który musi wnieść instytucja aplikująca. 

• Informacje dotyczące konkursów powinny być sformułowane przystępnym językiem, 

umożliwiającym zrozumienie przez odbiorcę nie posiadającego doświadczenia w aplikowaniu 

o środki UE. 

• Z przeprowadzonej analizy potrzeb informacyjnych organizacji pozarządowych wynika, że w 

tej grupie docelowej należy promować WRPO jako program dedykowany również do NGO’s, 

np. poprzez prezentację konkretnych typów projektów. 

• Należy zachęcić NGO’sy do aplikacji o środki w ramach obszaru „Włączenie społeczne” w 

ramach WPRO 2014+.  

• W procesie przekazu informacji adresowanym do tej grupy docelowej wskazane jest również 

wykorzystanie takich kanałów jak PIFE.  

• Istnieje też silna potrzeba wprowadzenia w kolejnej perspektywie finansowej (WRPO 2014+) 

szkoleń dla małych organizacji pozarządowych w zakresie pisania projektów (wypełniania 

wniosków o dofinansowanie, przygotowywania dokumentacji projektowej). 
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Zadanie 19. Identyfikacja potrzeb informacyjnych instytucji otoczenia biznesu w 

zakresie FE w latach 2014-2020 oraz WRPO 2014+ 

Badania potrzeb informacyjnych przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (IOB) oparto na 

wynikach danych otrzymanych z analizy raportów badawczych z lat 2010-2012 o potrzebach 

szkoleniowych m.in. instytucji otoczenia biznesu. Analiza desk research została przeprowadzona w 

oparciu o następujące dokumenty: „Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020” 

(Projekt z 3 kwietnia 2014 r.)64, raport z badań „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i 

promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem 

Operacyjnym na lata 2007-2013”65, raport z badań „Badanie skuteczności, jakości i użyteczności 

wybranych narzędzi informacji i promocji WRPO dla beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów”66. 

Dane uzupełniono wynikami uzyskanymi w trakcie dwóch spotkań (zogniskowanych wywiadów 

grupowych - FGI), w których łącznie udział wzięło udział 17 przedstawicieli instytucji otoczenia 

biznesu67, w tym: Parków Technologicznych, Funduszy Kapitału Zalążkowego, Ośrodków Krajowego 

Systemu Usług, Centrów Transferu Technologii, Preinkubatorów i Inkubatorów Przedsiębiorczości, 

Sieci Aniołów Biznesu.  

1. Ocena dostępności informacji o FE i WRPO 2014+ 

Ostateczna wersja programu WRPO 2014+ i wytyczne nie zostały jeszcze zaakceptowane, stąd  

w trakcie realizacji badań, nie są jeszcze prowadzone żadne działania informacyjno-promocyjne 

dotyczące nowej perspektywy finansowej. 

Według opinii badanych przedstawicieli – instytucje otoczenia biznesu są grupą docelową 

zorientowaną na czynne poszukiwanie informacji na temat FE, a szczególnie te instytucje, które 

prowadzą działalność doradczo - szkoleniową kierowaną do przedsiębiorców. Przedstawiciele IOB 

posiadają znaczną wiedzę o Programach dedykowanych przedsiębiorcom (szczególnie duże 

instytucje szkoleniowo-doradcze wspierające przedsiębiorstwa w procesie aplikowania o środki), a 

w Planie komunikacji WRPO 2014+ przedstawiciele IOB zostali określeni jako „liderzy opinii”. Z 

pewnością jednak poziom posiadanej wiedzy różnicuje się ze względu na typy tych jednostek, stąd 

nieco mniej rozległą wiedzę na temat Programów Operacyjnych posiadają np. przedstawiciele 

parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, czy funduszy poręczeniowych. 

Przedstawiciele IOB deklarowali w trakcie wywiadów grupowych, że uczestniczyli w procesie 

przekazu informacji i chcą nadal być uczestnikami procesu komunikowania, który jest adresowany 

do przedsiębiorców. Według danych udzielonych przez respondentów, instytucje otoczenia biznesu 

do tej pory pełniły również funkcję „punktów informacyjnych” dla przedsiębiorców (PK KSU oraz 

PPK RSWI). W opinii przedstawicieli IOB, podmioty te działają sprawniej w procesie udzielania 

informacji przedsiębiorcom niż PIFE, są bowiem nakierowane na pomoc w tej grupie odbiorców. W 

trakcie badania techniką FGI, przedstawiciele IOB wyrażali opinie o projekcie WRPO 2014+ 

dostępnym na stronie internetowej - uznali, że jest on zbyt ogólny i postulowali o jak najszybsze 

jego doprecyzowanie, określenie zasad wdrażania i wytycznych programowych.  

2. Typowe oczekiwania informacyjne 

                                                           
64 Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 (Projekt z 3 kwietnia 2014 r.). 
65 Raport z badań „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez 
Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013”, 2008, na 
zlecenie UMWW. 
66 Raport z badań „Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji 
WRPO dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów”, 2010, na zlecenie UMWW. 
67 Lista instytucji otoczenia biznesu została przygotowana m.in. w oparci o publikację „Oferta instytucji 
otoczenia Biznesu (IOB) w województwie wielkopolskim.” 
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W trakcie analizy potrzeb informacyjnych przedstawicieli IOB opartej m.in. na raporcie badawczym 

z 2010 r. wykazano, że przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu najczęściej potrzebowali 

informacji/szkoleń z „Zarządzania projektem” (66,7% wskazań), a także z: „Zamówień 

publicznych”, „Studium wykonalności – analizy finansowej” oraz ze „Studium wykonalności – biznes 

planu” (po 50% wskazań). Szkolenie „Ocena oddziaływania na środowisko” otrzymało 16,7% 

wskazań68.  

W 2011 r. wskazanie na poziomie 1,75% otrzymało tylko szkolenie o temacie „Studium wykonalności 

– analiza finansowa”69, a w 2012 r. jedynie „Studium wykonalności – biznes plan” (na poziomie 1%)70. 

Na postawie powyższych analiz można uznać, że poza wynikami z 2010 r., przedstawiciele instytucji 

otoczenia biznesu nie mieli w kolejnych latach konkretnie sprecyzowanych potrzeb informacyjnych, 

które mieściłyby się w ramach jasno zakreślonego obszaru tematycznego. 

Dane otrzymane w wyniku przeprowadzania zogniskowanych wywiadów grupowych wśród 

przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, pozwalają precyzyjniej scharakteryzować oczekiwania 

informacyjne tej grupy.  

Jak się okazało, w opinii przedstawicieli IOB, uporządkowania wymaga proces przekazywania 

informacji o aplikowaniu o środki unijne, zwłaszcza przekaz skierowany do małych i średnich 

przedsiębiorstw. W kolejnej perspektywie finansowej, zgodnie z postulatami respondentów, na 

stronach internetowych powinny znaleźć się szczegółowe komunikaty dotyczące tego, gdzie można 

uzyskać informację i jakie jednostki są ich dystrybutorami. W opinii przedstawicieli IOB, ważne jest 

również precyzyjne formułowanie nazwy konkursu i uproszczenie języka przekazu. Hasło/nazwa 

konkursu powinny w możliwie najbardziej precyzyjny sposób odzwierciedlać przedmiot konkursu, a 

komunikaty o konkursach dedykowane do przedsiębiorców należy formułować w sposób 

umożliwiający zrozumienie. Zdaniem badanych, należy wyjść z założenia, że odbiorcy komunikatu 

nie znają specyfiki związanej z wdrażaniem programów finansowanych z FE. W komunikatach 

przeznaczonych dla przedsiębiorców na temat ogłaszanych konkursów warto byłoby odpowiedzieć na 

następujące pytania:  

 kto jest odbiorcą konkursu?  

 co może być finansowane w ramach projektu?  

 do jakich instytucji należy zgłosić się żeby otrzymać więcej informacji?  

 jaki jest termin zamknięcia konkursu?  

Na etapie pierwszego kontaktu z odbiorcą, według przedstawicieli IOB, należałoby wyjaśnić pojęcia, 

których odbiorca może nie znać (np. co kryje się pod nazwą beneficjent, beneficjent ostateczny, 

dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa). 

Jeśli chodzi o bieżące zapotrzebowanie na informacje o WRPO, w opinii respondentów, na stronie 

internetowej programu powinno zostać udostępnione streszczenie (ogólny zarys nowego WRPO). 

Obecnie jest dostępna jedynie wersja Programu ulegająca ciągłym zmianom i aktualizacjom. 

Zdaniem badanych, strony internetowe większości instytucji, które udzielają informacji 

przedsiębiorcom, powinny również zawierać odnośniki do głównej strony www dotyczącej WRPO, na 

której można uzyskać informacje na temat Programu np. o możliwości uzyskania informacji 

o dostępnych szkoleniach i konkursach finansowanych w ramach WRPO oraz o możliwościach 

ubiegania się o wsparcie w jego ramach.  

3. Preferowane źródła informacji 

                                                           
68 Raport – analiza potrzeb szkoleniowych beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO w 2010 r., 
UMWW 
69 Raport – analiza potrzeb szkoleniowych beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO w 2011 r., 
UMWW 
70 Raport – analiza potrzeb szkoleniowych beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO w 2012 r., 
UMWW 
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W związku trwaniem tzw. okresu przejściowego istnieje możliwość pozyskania na razie jedynie 

wstępnych informacji o FE 2014-2020 na ogólniejszym poziomie, co respondenci podkreślali w 

trakcie wywiadów FGI. Zdaniem przedstawicieli IOB stosowanie podstawowych źródeł informacji na 

temat WRPO powinno uwzględnić następujące zastrzeżenia:  

 Internet i strony www – w przypadku WRPO, preferowanym źródłem informacji jest strona 

www.wrpo.wielkopolskie.pl. Według respondentów, należy zadbać o dobre pozycjonowanie 

stron programowych pod kątem haseł, które nie są bezpośrednio związane z nazwą 

programu lub funduszu (WRPO, EFRR, EFS). Słowa kluczowe, które mogą być zastosowane 

to: dotacje dla przedsiębiorców, dofinansowanie IOB, szkolenia dla IOB, szkolenia dla 

przedsiębiorców, czy bezpośrednio związane z grupą docelową wsparcia lub/i kierunkiem 

udzielanego wsparcia. W opinii respondentów obecnie funkcjonująca strona WRPO jest 

przejrzysta, warto natomiast byłoby w przyszłości w większym stopniu zadbać o aktualność 

informacji i o łatwą dostępność do komunikatów o zmieniających się wytycznych. 

 Newsletter – w opinii respondentów to bardzo ważne źródło informacji. Narzędzie pozwala 

pozyskiwać aktualne informacje na temat organizowanych konkursów i zwalnia z obowiązku 

codziennego odwiedzania strony www. W opinii niektórych odbiorców, newslettery są zbyt 

mocno przeładowane informacjami, niektórzy postulowali o węższą specjalizację tego 

źródła informacji, a część badanych uznała za optymalną dotychczasową formę newslettera 

(czyli otrzymywanie informacji o wszystkich obszarach wsparcia). 

 Szkolenia i konferencje - przedstawiciele IOB postulowali konieczność zróżnicowania 

prowadzonych szkoleń ze względu na stan wiedzy jednostek aplikujących o środki unijne. 

Chodzi im o wprowadzenie oddzielnych spotkań informacyjnych dla podmiotów, które są 

beneficjentami oraz dla podmiotów, które zajmują się pisaniem, składaniem, rozliczaniem 

wniosków. W opinii respondentów warto byłoby wprowadzić formułę warsztatową szkoleń 

pozwalającą na poruszanie bardziej szczegółowych zagadnień i umożliwiającą zadawanie 

szczegółowych pytań w trakcie spotkania. Prowadzone szkolenia mogłyby być umieszczane 

również na YouTube lub dostępne w formie e-learningu. Materiały szkoleniowe w opinii 

respondentów mogłyby być udostępniane również poprzez aplikacje na tablety i 

smartphony. 

 Media (w tym w przede wszystkim prasa) - według respondentów trudno jest dotrzeć  

z przekazem do potencjalnych beneficjentów i mieszkańców poprzez regionalne media, w 

tym poprzez nieskuteczne wszelkiego rodzaju wkładki do gazet. Warto w większym stopniu 

zwrócić uwagę na gazety lokalne, które mogą stanowić ważne źródło informacji w małych 

miejscowościach. Respondenci nie potrafili wskazać żadnych konkretnych przekazów 

medialnych dotyczących WRPO. 

 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) - respondenci negatywnie ocenili 

funkcjonowanie PIFE w kontekście udzielania informacji przedsiębiorcom. Przedstawiciele 

IOB raczej rzadko korzystali z tego źródła informacji. Z ich strony padła propozycja, żeby 

wprowadzić specjalizację pracowników punktów informacyjnych ze względu na 

organizowane konkursy. Jako przykład podawano specjalizacje stosowane w przypadku 

infolinii PARP (W obecnej perspektywie finansowej PARP wprowadził infolinię, poprzez którą 

pracownicy urzędu udzielają szczegółowych informacji tylko z zakresu przypisanego do 

danego konkursu). 

Dla przedstawicieli IOB podstawowym źródłem pozyskiwania informacji na temat FE oraz WRPO jest 

Internet. Jeśli chodzi o WRPO, preferowanym źródłem informacji jest strona 

www.wrpo.wielkopolskie.pl. Należy jednak pamiętać, jak wskazywali uczestnicy badania, że ze 

względu na powszechne użytkowanie Internetu przez IOB i przedsiębiorców, należy zadbać o dobre 

pozycjonowanie strony pod kątem haseł, które nie są bezpośrednio związane z nazwą programu lub 

funduszu (WRPO, EFRR, EFS). Proponowane słowa kluczowe to: dotacje dla przedsiębiorców, 

dofinansowanie IOB, szkolenia dla IOB, szkolenia dla przedsiębiorców. Strony internetowe 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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większości instytucji, które udzielają informacji przedsiębiorcom, powinny również zawierać 

odnośniki do głównej strony www dotyczącej WRPO, na której można uzyskać informacje na temat 

Programu. Dodatkowo, w opinii przedstawicieli IOB hasło/nazwa konkursu powinny w możliwie 

najbardziej precyzyjny sposób odzwierciedlać przedmiot konkursu. 

Powinny mieć takie nazwy, żeby się nie zastanawiać co się za nimi kryje, ja szukam takich 

informacji na własną rękę i bywa, że klikam na hasło a treść, która się tam pojawia mija się z 

moimi oczekiwaniami. Niektóre hasła są tak skonstruowane, że nie są dopasowane do tematyki 

konkursu./ FGI przedstawiciel IOB 

Także przekazy na temat konkursów dedykowane przedsiębiorcom należy formułować w sposób 

umożliwiający zrozumienie ich przez odbiorców komunikatu, którzy nie znają specyfiki związanej 

z wdrażaniem programów finansowanych z FE. Dotyczy to przede wszystkim wyjaśnienia 

podstawowych pojęć, z którymi do tej pory przedsiębiorca mógł się nie spotkać, np. kim jest 

beneficjent, beneficjent ostateczny, dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa). 

(…) wszystko napisane bardzo fachowym językiem tak, jakby odbiorcami były tylko firmy 

consultingowe (…) To powinien ten przekaz jasny./ FGI przedstawiciel IOB 

Według respondentów strona www dotycząca Programu powinna być przede wszystkim dostosowana 

do potrzeb jednostek aplikujących o środki. Powinna być przejrzysta, intuicyjna, zawierać aktualne 

informacje o konkursach, a dzięki poprawnemu zaplanowaniu samej strony powinna prawidłowo 

eksponować najważniejsze informacje.  

Przedstawiciele IOB zwracali uwagę, że należałoby uzupełnić informację i promocję  

o interaktywne treści edukacyjne w postaci szkoleń umieszczane również na kanale YouTube lub 

dostępne w formie e-learningu, a treści materiałów szkoleniowych powinny być udostępniane 

również poprzez aplikacje na tablety i smartphony. W kampaniach promocyjnych postulowano o 

korzystanie z serwisów społecznościowych - blogów i mikroblogów, a także advertainment, 

advergaming, Ad Words w Google, banerów itp.  

Według przedstawicieli IOB, strona www Programu powinna być przede wszystkim dostosowana do 

potrzeb jednostek aplikujących o środki (przejrzystość, intuicyjność, dostępność aktualnych 

informacji o konkursach, jak najlepsza ekspozycja tej informacji na stronie). W opinii respondentów 

obecnie funkcjonująca strona jest przejrzysta, warto natomiast byłoby w przyszłości w większym 

stopniu zadbać o aktualność informacji i łatwą dostępność do komunikatów o zmieniających się 

wytycznych. Zdaniem części badanych należy wyraźnie rozdzielić informacje historyczne od 

aktualnych.  

Badani przedstawiciele IOB potrzebują ponadto funkcjonującego na stronie Generatora Wniosków 

Aplikacyjnych w wersji elektronicznej. Należy tutaj zaznaczyć, że w przyszłej perspektywie 

finansowej wnioski aplikacyjne będą składane właśnie za pomocą elektronicznego generatora 

wniosków. Zmianie – w ich opinii – powinien ulec charakter spotkań informacyjnych. Powinny być 

one podzielone na spotkania dla podmiotów, które są beneficjentami oraz dla podmiotów, które 

zajmują się pisaniem, składaniem, rozliczaniem wniosków. Podobnie, jak przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, przedstawiciele IOB, postulowali o formułę warsztatową pozwalającą na 

poruszanie bardziej szczegółowych zagadnień i umożliwiającą zadawanie szczegółowych pytań w 

trakcie spotkania.  

Badanie wykazało także, iż w kampaniach promocyjnych można wykorzystywać ponadstandardowe 

działania w Internecie, takie jak serwisy społecznościowe - blogi i mikroblogi, a także 

advertainment, advergaming, Ad Words w Google, banery itp. Zebrane sugestie świadczą zatem o 

tym, że zarówno IOB jak i reprezentowani przez nich przedsiębiorcy korzystają z nowych form 

komunikowania. Warto więc zastanowić się nad wzmocnieniem tych kanałów komunikowania z 

potencjalnymi beneficjentami w nowej perspektywie finansowej. 

Przedstawiciele IOB, jako uczestnicy szkoleń i spotkań informacyjnych, wskazali na konieczność ich 

zróżnicowania ze względu na różny stan wiedzy jednostek aplikujących o środki unijne. W tym celu 
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należałoby wprowadzić oddzielne spotkania informacyjne dla podmiotów, które są beneficjentami 

oraz dla podmiotów, które zajmują się pisaniem, składaniem, rozliczaniem wniosków. Respondenci 

rekomendowaliby również warsztatową formę takich spotkań. Prowadzone szkolenia mogłyby być 

umieszczane również na YouTube lub dostępne w formie e-learningu. Materiały szkoleniowe w opinii 

respondentów mogłyby być udostępniane również poprzez aplikacje na tablety i smartphony. Tę 

propozycję niewątpliwie poparliby pracownicy UMWW, którzy już w trakcie wywiadów IDI sugerowali 

przeniesienie szkoleń skierowanych do IOB do Internetu.  

Możliwość wyświetlania na zasadzie takiego osobistego hot spotu, to w tej chwili na każdym 

telefonie można zrobić, uruchomić aplikację, że można wszystko wyświetlić na telefonach, te 

materiały, które są na szkoleniu. To jest proste, robi się to w ciągu 15 minut. I z maila wysłanego 

na jeden telefon potrafi skorzystać chyba do 30 osób./ FGI przedstawiciel IOB 

Respondenci zgłosili także postulaty dotyczące funkcjonowania PIFE w kontekście udzielania 

informacji przedsiębiorcom. Sami przedstawiciele IOB raczej rzadko korzystają z tego źródła 

informacji, wychodząc z założenia, że sami ze względu na potencjał swojej wiedzy są lepszym 

źródeł informacji dla potencjalnych beneficjentów - przedsiębiorców.  

(…) brak wiedzy osób w punkcie informacyjnym, informacje nie są przekazywane telefonicznie, 

trzeba z konkretnym pytaniem skierować się mail-owo. Zawsze człowiek jest przekierowywany na 

stronę internetową WRPO, niejednokrotnie punkt informacyjny wprowadza w błąd, lub jest zmiana 

interpretacji na następny dzień. Pracownicy są mało wyszkoleni./ FGI przedstawiciel IOB 

Ze strony przedstawicieli IOB padła propozycja, żeby wprowadzić specjalizację pracowników 

punktów informacyjnych ze względu na organizowane konkursy. Taka specjalizacja obowiązuje w 

przypadku innych infolinii, np. w PARPie. Nie wszyscy jednak respondenci zgodzili się z tą opinią: 

Dużo prościej byłoby gdyby to była naprawdę jedna infolinia i wykwalifikowany konsultant, osoba 

która powinna rozmawiać z klientem/ FGI przedstawiciel IOB 

Podobnie jak w opiniach przedstawicieli NGO, także IOB są zdania, że trudno jest dotrzeć z 

przekazem do potencjalnych beneficjentów i mieszkańców poprzez regionalne media tradycyjne: 

prasę z wkładkami informacyjnymi, radio czy telewizję. Zauważono jednak, że warto w większym 

stopniu zwrócić uwagę na gazety lokalne, które mogą stanowić ważne źródło informacji w małych 

miejscowościach.  

Może to wynika z tego, że wszystkie komunikaty w prasie na temat funduszy wyglądają tak samo. 

Jest treść, numer projektu, logotypy i koniec. Już potem nie pamiętamy nawet czego to dotyczy./ 

FGI przedstawiciel IOB 

Wnioski: 
• Według badanych, przedstawiciele IOB są dobrze zorientowani w Programach Operacyjnych 

dedykowanych przedsiębiorcom, nieco mniej rozległą wiedzę na ten temat posiadają 

przedstawiciele parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, czy funduszy 

poręczeniowych. 

• Wyniki badań FGI z przedstawicielami IOB wskazują, że szkolenia w tej grupie powinny być 

prowadzone metodą warsztatową oraz z wykorzystaniem Internetu (e-learnig i YouTube) i 

nowych technologii (aplikacje na smartphony i telefony komórkowe). 

• Przedstawiciele IOB postulują o specjalizację pracowników PIFE pod katem Programów 

Operacyjnych na wzór infolinii PARP. 

• Komunikowanie się z IOB odbywa się za pośrednictwem takich źródeł jak: strona www, 

szkolenia i konferencje, newsletter, prasa branżowa. 

• Badani wskazują, na mniejszą efektywność mediów tradycyjnych, jako źródła przekazu 

informacji ze względu na trudności z dotarciem do wybranych grup docelowych oraz 

rzeczywiste czytelnictwo, słuchalność, oglądalność. 

• Przedstawiciele IOB uważają, że strona programu WRPO powinna być stale aktualizowana, z 

łatwym dostępem do komunikatów o zmieniających się wytycznych, jak również z 
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możliwością sprawdzenia wiadomości archiwalnych. 

• IOB potrzebują jasnych, precyzyjnych komunikatów o konkursach z określonym 

harmonogramem składania wniosków, grupą docelową i jasno określonymi działaniami 

możliwymi do sfinansowania. 

• Grupa badanych przedstawicieli IOB podkreśla zbyt dużą biurokrację pojawiającą się w 

trakcie realizacji projektów dofinansowanych z FE. 

 

Rekomendacje: 

• Rekomendowane jest kształtowanie pozytywnej opinii jeśli chodzi o WRPO 2014+ w grupie 

IOB jako liderów opinii. W tym kontekście warto rozważyć uczynienie wybranych IOB w 

Wielkopolsce swoistymi ambasadorami WRPO.  

• Rekomendowane jest komunikowanie się z IOB za pośrednictwem takich źródeł jak: strona 

www, szkolenia i konferencje, newsletter, prasa branżowa i wykorzystywaniem w 

komunikacji nowych narzędzi technologicznych. 

• W związku z uznaniem tradycyjnych mediów za mniej efektywne źródło przekazu informacji, 

rekomenduje się wysyłanie komunikatów prasowych do takich gazet, czasopism (czy stron 

internetowych), które ściśle związane są z daną grupą docelową, np. konkretnych czasopism 

branżowych czy prasy lokalnej. Dodatkowo, w celu zwiększenia efektywności, w przypadku 

materiałów, których treści wymagają częstej aktualizacji należy bardziej analizować 

celowość wydania poszczególnych materiałów, dopasowanie do potrzeb odbiorców i ich 

możliwości właściwego odkodowania treści.  

• Rekomendowane jest stosowanie prostego języka w przekazach/komunikatach adresowanych 

do przedsiębiorców (przekaz powinien być komunikatem przygotowanym dla odbiorcy 

nieznającego nomenklatury unijnej) oraz wprowadzenie bezpośredniego systemu komunikacji 

(np. sms, e-mail).  

• Rekomendowane jest prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla jednostek wspierających 

przedsiębiorstwa w procesie aplikowania (forma warsztatowa). 

• Rekomendowane jest organizowanie oddzielnych spotkań informacyjnych dla podmiotów, 

które są beneficjentami oraz dla podmiotów, które zajmują się pisaniem, składaniem, 

rozliczaniem wniosków. 

• W kolejnej perspektywie rekomendowane jest prowadzenie nowych sposobów komunikowania 

i promowania Programu za pomocą Internetu, takie jak: Generator Wniosków Aplikacyjnych 

na stronie Programu, internetowe serwisy społecznościowe - blogi i mikroblogi, a także 

advertainment, advergaming, Ad Words w Google, banery, interaktywne szkolenia Youtube, 

e-learningi itp. 

• Rekomendowane jest nawiązywanie współpracy z IOB, jeśli chodzi o przekaz informacji na 

temat WRPO, obszarów wsparcia dedykowanych do przedsiębiorców i organizowanych 

konkursów.  

• Należy wyraźnie rozdzielić informacje archiwalne od aktualnych na stronie www WRPO. 

• Należy zastanowić się nad specjalizacją pracowników PIFE na wzór infolinii PARP, w której 

poszczególni urzędnicy udzielają informacji o konkretnym programie pomocowym. 

• W przypadku IOB tradycyjne media, zwłaszcza prasa, nie mają większego znaczenia w 

procesie komunikowania o FE, gdyż IOB korzystają z nich w znikomym stopniu. 
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Zadanie 20. Identyfikacja potrzeb informacyjnych studentów dotyczących FE w latach 

2014-2020 oraz WRPO 2014+ 

Podobnie jak w przypadku poprzednio analizowanych grup respondentów, w badaniu identyfikacji 

potrzeb informacyjnych studentów kierowano się analizą danych zastanych (desk research) oraz 

wynikami badania ewaluacyjnego - dwóch zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z 

przedstawicielami samorządów studenckich. W każdym z wywiadów fokusowych wzięło udział po 6 

studentów – przedstawicieli różnych poznańskich uczelni, co łącznie dało liczbę 12 respondentów. 

Wspomnianą wyżej analizę desk research oparto na następujących dokumentach: Strategia 

komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 (Projekt z 3 kwietnia 2014 r.)71, raport z badań 

„Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję 

Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013”72, raport z 

badań „Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji 

WRPO dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów”73. 

1. Ocena dostępności informacji o FE i WRPO 2014+ 

Badani studenci przyznali, że do tej pory nie byli w większym stopniu zainteresowani tematyką 

związaną z Funduszami Europejskimi oraz Programami Operacyjnymi, w tym WRPO, dlatego też nie 

szukali informacji na ten temat i nie byli w stanie ocenić możliwości pozyskania informacji o nowej 

perspektywie finansowej.  

W obecnym czasie właściwe działania informacyjne dotyczące WRPO 2014+ jeszcze nie są 

prowadzone. Jak już wspomniano, mogłyby rozpocząć się dopiero po przyjęciu ostatecznej wersji 

Programu. 

2. Typowe oczekiwania informacyjne 

Z przeprowadzonych badań wynika, że studenci są zainteresowani pozyskaniem konkretnych 

informacji, wiadomości ukazujących im, w jaki sposób mogą skorzystać z Funduszy Europejskich i 

Programów Operacyjnych, chcą wiedzieć co i na jakich warunkach mogą zdobyć. Ważne jest, aby 

wszystkie adresowane do studentów informacje były formułowane w prosty, przejrzysty sposób, 

pozbawione urzędniczego żargonu.  

Badani przedstawiciele samorządów studenckich w trakcie badania wyjaśniali, że studentów 

najbardziej interesują konkretne informacje, wskazujące im, co mogą uzyskać dzięki Funduszom 

Europejskim. W związku z faktem, że badani nie rozróżniają Europejskiego Funduszu Społecznego od 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego potrzeby informacyjne, które formułowali w trakcie 

badania odnosiły się do Funduszy Europejskich ogółem.  

Studenci uznają, że główną możliwością i szansą skorzystania przez nich w bezpośredni sposób z 

Funduszy Europejskich jest pozyskanie środków na otwarcie oraz rozwój własnej działalności 

gospodarczej. Stąd jedną z najczęściej poszukiwanych przez nich informacji jest ta dotycząca 

możliwości zdobycia dotacji na powyższy cel. Studenci chcieliby pozyskać odpowiedzi na konkretne 

pytania: 

 Czy studenci/absolwenci mogą pozyskać środki finansowe? 

 Na co mogą dostać dotację? 

 Jakie warunki muszą spełnić, aby zostały im przyznane fundusze? 

 Gdzie mogą uzyskać szczegółowe informacje? 

                                                           
71 Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 (Projekt z 3 kwietnia 2014 r.). 
72 Raport z badań „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez 
Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013”, 2008, na 
zlecenie UMWW. 
73 Raport z badań „Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji 
WRPO dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów”, 2010, na zlecenie UMWW. 
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Badani zgłaszają także potrzebę znalezienia przykładów dobrych praktyk – projektów realizowanych 

przez studentów/absolwentów. To, wg nich, szansa pozyskania informacji od osób, które przeszły 

już całą drogę związaną z uzyskaniem dotacji od aplikacji przez realizację po rozliczanie projektu.  

3. Preferowane źródła informacji 

Studenci biorący udział w badaniu przyznali, że do tej pory nie wykazywali większego 

zainteresowania tematyką związaną z Funduszami Europejskimi oraz Programami Operacyjnymi, w 

tym WRPO, w związku z tym również nie szukali informacji na ten temat.  

Studenci poszukiwania wiadomości o funduszach rozpoczynali od Internetu, jednak nie wskazywali 

żadnej konkretnej strony www. Badani uznali, że szukając wspomnianych informacji posługiwaliby 

się wyszukiwarką wpisując w niej m.in. takie hasła jak: dotacje, dofinansowania, fundusze 

europejskie. 

Inne wskazane przez studentów źródła informacji to: media, broszury, ulotki, które ich zdaniem, są 

najwłaściwsze do uzyskania ogólnej informacji i danym temacie. W razie konieczności poszerzenia  

i uszczegółowienia wiadomości, badani studenci skorzystaliby ze szkoleń, firm doradczych oraz 

Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Wybierając PIFE najchętniej skorzystaliby z 

możliwości odbycia wizyty bezpośredniej, uznając tę formę kontaktu, jako najbardziej efektywną, 

pozwalającą na pozyskanie pełnego spektrum informacji. 

Za najbardziej efektywne i skuteczne kanały/sposoby dotarcia z informacją do studentów badani 

uznali spoty promujące Fundusze Europejskie, emitowane w kinach przed seansami filmowymi, co - 

w ich opinii- byłoby skuteczniejsze niż prezentowanie tych samych spotów w regionalnych 

telewizjach. Ponadto badani studenci wskazywali także na skuteczność treści używanych w kanałach 

komunikacji internetowej, takich jak zamieszczane na YouTube, czy Facebook. Kanały te były przez 

nich preferowane. 

Wyniki zogniskowanych wywiadów grupowych pokazują, że dobrą formą promocji FE wśród 

studentów jest publikowanie artykułów dotyczących funduszy europejskich i programów 

operacyjnych w gazetach codziennych rozdawanych bezpłatnie na ulicach miast – np. Metro, Nasze 

Miasto. Tytuły te m.in. z racji tego, że są bezpłatnie dystrybuowane cieszą się sporą popularnością 

studentów. 

Według wyników badania FGI, dla przeciętnego studenta z pewnością atrakcyjna będzie także 

informacja podana w trakcie organizacji wydarzeń/eventów na uczelniach, ponieważ promocja 

treści dotyczących Funduszy Europejskich powinna być połączona z ciekawymi wydarzeniami 

artystycznymi np. koncertem, czy możliwością zdobycia atrakcyjnych gadżetów (np. tablet, 

pendrive).  

Interesującą formą może być zapraszanie na uczelnię tzw. ekspertów/specjalistów zajmujących się 

tematyką funduszy europejskich, którzy w ramach prelekcji przekażą wszystkie istotne informacje, 

ale będą też potrafili odpowiedzieć na nurtujące pytania studentów. 

Wnioski: 

• W poprzedniej perspektywie finansowej nie adresowano odrębnych komunikatów o FE do 

studentów.  

• Komunikat do studentów musi zawierać jasne i skonkretyzowany przekaz, pozbawiony 

urzędniczego żargonu, informacje na temat możliwości otrzymania dotacji, warunków, jakie 

trzeba spełnić, informacji na co wydać dotację. 

• Studenci nie znają miejsc, w których mogą pozyskać informacje o FE. 

• Głównym źródłem pozyskania informacji o nowej perspektywie są dla studentów Internet i 

nietypowe środki przekazu, jak koncerty, wydarzenia, eventy, prelekcje znanych osób. 

• Telewizja regionalna nie jest dobrym źródłem promocji w tej grupie. Spoty reklamowe o FE 

lepiej prezentować w kinie przed seansami. 
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Rekomendacje: 

• W przypadku grupy studentów w kolejnej perspektywie finansowej nacisk powinien zostać 

położony na kontakt z biurami karier, grupami naukowymi, inkubatorami przedsiębiorczości i 

przekazywanie wiadomości o FE przez te jednostki.  

• Konieczne jest poinformowanie studentów o zmianach dotyczących sfery zarządzania 

wdrażaniem FE i WRPO 2014+ - zmiana z WUP na UMWW. 

• Rekomendowane jest zbudowanie strony www Programu w kierunku większej przejrzystości i 

intuicyjności, a także pod kątem potrzeb odbiorców pozostających na różnych etapach 

komunikowania. 

• W celu zwiększenia możliwości dotarcia z przekazem informacyjno-promocyjnym, 

rekomenduje się emitowanie spotów w kinach, na stronach portali społecznościowych.  

• W celu zwiększenia zainteresowania tematyką Funduszy Europejskich rekomenduje się 

organizację na uczelniach wydarzeń o charakterze kulturalnym (np. koncertów, projekcji 

filmów) połączonych z możliwością pozyskania informacji o Funduszach Europejskich.  

• Należy pamiętać aby przekazy informacyjne skierowane do studentów przedstawiały 

konkretne informacje o możliwościach, jakie dają studentom i/lub absolwentom Fundusze 

Europejskie.  

• Rekomenduje się rezygnację z wykorzystywania plakatów, jako środków promocji. Narzędzie 

to zostało całkowicie negatywnie ocenione przez badanych. 

• Zaleca się szerszą promocję konkursów na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Funduszy 

Europejskich np. poprzez promocję konkursu na uczelni – wykorzystywanie banerów, 

kontakty z kadrą – promotorami, umieszczanie informacji na tablicach informacyjnych oraz 

promocja wykorzystująca portale społecznościowe. 

• Do studentów musi trafiać bardzo jasny konkretny, pozbawiony urzędowego żargonu przekaz 

dotyczący FE i WRPO 2014+. 
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Zadanie 21. Identyfikacja potrzeb informacyjnych dotyczących WRPO 2014+ w zakresie 

działań finansowanych z EFS 

W celu analizy posłużono się danymi zgromadzonymi w trakcie zogniskowanego wywiadu grupowego, 

z udziałem m.in. przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (IP odpowiedzialnej za 

wdrażanie komponentu regionalnego PO KL oraz działania informacyjno-promocyjne dotyczące EFS), 

w tym pracowników odpowiedzialnych za działania informacyjno-promocyjne (pracownik Wydziału 

Komunikacji Medialnej Rozwoju i Zasobów Ludzkich oraz pracownik Punktu Informacyjnego EFS), 

a także pracowników z wydziałów odpowiedzialnych za wdrażanie Priorytetów 6 i 7 PO KL 

(Wydział Obsługi Projektów PO KL). W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele 

projektodawców – trzy osoby (jednostki aplikujące w procedurze konkursowej i systemowej, 

przedstawiciele instytucji doradczo-szkoleniowych, PUP w Poznaniu).  

W zakresie powyższego zadania badawczego wykorzystano także wyniki badań FGI w grupie 

studentów, organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu oraz wyniki ankiety 

internetowej, wspomaganej niekiedy wywiadem telefonicznym (CAWI/CATI) z potencjalnym 

beneficjentami i beneficjentami z poprzedniej perspektywy finansowej. 

Wyniki powyższych badań uzupełniono wnioskami z analizy danych (desk research), którą 

przeprowadzono w oparciu o: Strategię komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 (Projekt z 3 

kwietnia 2014 r.)74, raport z badań „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych 

zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 

na lata 2007-2013”75, raport z badań „Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych 

narzędzi informacji i promocji WRPO dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów”76, 

Sprawozdania z wdrażania WRPO za lata 2007 – 201377. 

1. Postulowane kierunki działań informacyjno - promocyjnych 

Z doświadczeń WUP wynika, że na etapie planowania działań informacyjnych należy pamiętać, że 

najczęstszymi powodami braku aplikowania o środki w poprzedniej perspektywie finansowej były: 

brak wystarczającej informacji o działaniach, brak doświadczenia w aplikowaniu o środki z UE, zbyt 

duża biurokracja oraz problem ze zgromadzeniem środków finansowych na wkład własny.  

Celem IZ WRPO w perspektywie finansowej UE 2014 -2020 jest wzbudzenie możliwie największego 

zainteresowania aplikowaniem o środki z WRPO 2014+ wśród potencjalnych beneficjentów.  

Przedstawiciele WUP podkreślali, że na etapie przedwdrożeniowym występuje ogromne 

zainteresowanie kolejną perspektywą finansową, dlatego tak ważne jest, aby zainteresowanie 

klientów podtrzymać, pomimo braku konkretnych informacji dotyczących terminów konkursów i 

zasad wdrażania. Jednak badani uznali, że działania prowadzone na tym etapie nie mogą być zbyt 

intensywne, aby przedwcześnie nie wzbudzić zainteresowania procesem aplikowania i z uwagi na 

brak konkretnych wytycznych, nie zniechęcić zgłaszających się potencjalnych beneficjentów, jak 

również potencjalnych beneficjentów ostatecznych. 

W opinii respondentów w początkowej fazie wdrażania konieczne jest przekazywanie podstawowych 

informacji na temat WRPO 2014+.  

Działania zaplanowane w ramach WRPO finansowane z EFS dotyczą w głównej mierze podnoszenia 

kompetencji, kursów, szkoleń, badań, walki z wykluczeniem społecznym itp., zatem są to tematy 

nośne informacyjnie. Badani zauważają, że śladem lat ubiegłych, nadmierne zainteresowanie ze 

                                                           
74 Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 (Projekt z 3 kwietnia 2014 r.). 
75 Raport z badań „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez 
Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013”, 2008, na 
zlecenie UMWW. 
76 Raport z badań „Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji 
WRPO dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów”, 2010, na zlecenie UMWW. 
77 Wielkopolski Regionalny Plan Operacyjny na lata 2007 – 2013 (wersja z grudnia 2011 r.), s. 191. 
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strony potencjalnych beneficjentów ostatecznych może w efekcie prowadzić do blokady dostępnych 

infolinii, przez co potencjalny projektodawca, chcący skorzystać z dotacji może mieć problem z 

nawiązaniem kontaktu. Zatem planując działania informacyjno-promocyjne skierowane do 

potencjalnych beneficjentów ostatecznych – zdaniem badanych - należy zaczynać je dopiero po 

zakończeniu procedury konkursowej, co pozwoli uniknąć powyżej opisywanej sytuacji. Ważne jest 

również, aby komunikat dotyczący konkursu zawierał precyzyjnie sformułowaną informację, do kogo 

jest adresowany. 

Należy zwrócić uwagę, że przy realizacji działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektów 

finansowanych z EFS, trzeba pamiętać o dwóch grupach docelowych – potencjalnych beneficjentach 

(projektodawcach) oraz o potencjalnych beneficjentach ostatecznych. 

Z doświadczeń przedstawicieli WUP wynika, że ważną rolę w pierwszym etapie realizacji nowej 

perspektywy finansowej będą pełnić PIFE. Uczestnicy badania przewidują, że największe obciążenie 

PIFE nastąpi na początku wdrażania Programu, jednak to zainteresowanie będzie się zmniejszać 

wraz z upływem czasu.  

Konieczne jest też zorganizowanie spotkań ogólnych, podczas których potencjalnym 

projektodawcom byłyby prezentowane podstawowe zagadnienia dotyczące zasad wdrażania i 

ogólnych zasad konkursowych. Dopiero na dalszym etapie Programu powinny zostać zorganizowane 

szkolenia szczegółowe, dotyczące konkretnych Działań i Poddziałań. 

Istotne jest też przekazanie komunikatu do potencjalnych beneficjentów WRPO, o tym że w 

przyszłej perspektywie finansowej informacje będą zamieszczane na stronach UMWW. Potencjalni 

beneficjenci WRPO powinni zostać poinformowani na jakich stronach internetowych mogą 

poszukiwać informacji na temat projektów finansowanych z EFS w ramach WRPO 2014+.  

2. Postulat ograniczonej segmentacji rynku potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

osoby wykluczone społecznie  

- w kolejnej perspektywie finansowej warto położyć szczególny nacisk na działania promocyjne 

dedykowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednym z najbardziej 

istotnych problemów, związanych z włączeniem społecznym grup marginalizowanych jest ryzyko 

związane z brakiem zainteresowania reprezentantów tych grup uczestnictwem w niektórych 

formach wsparcia oferowanych w projektach. Osoby wykluczone społecznie niechętnie włączają się 

w jakąkolwiek aktywność na polu społecznym i zawodowym. Barierom w podjęciu jakiejkolwiek 

aktywności przez potencjalnych uczestników projektu towarzyszy zwykle całe spektrum obaw, 

związanych ze zmianą obecnej sytuacji, do której osoby te już się przyzwyczaiły i którą bardzo 

często z trudem zaakceptowały.  

Przedstawiciele IP komponentu regionalnego PO KL zgłaszali trudności, jakie wystąpiły na etapie 

rekrutacji uczestników projektów finansowanych z EFS w ramach Priorytetu 7 PO KL, którzy w 

niewielkim stopniu byli zainteresowani pozyskaniem wsparcia. Kampania zaplanowana wobec osób 

marginalizowanych mogłaby uwzględniać lokalne źródła informacji i promocji, a także formy 

promocji bezpośredniej w miejscu zamieszkania odbiorcy komunikatu (pikniki, eventy).  

Kluczową kwestią w procesie informowania o projekcie jest osobisty i bezpośredni kontakt 

przedstawicieli podmiotów realizujących projekty z potencjalnymi kandydatami. Komunikat 

skierowany do tej grupy powinien być formułowany prostym i przystępnym językiem (dostosowanym 

do każdego odbiorcy). Treść komunikatu mogłyby dotyczyć przekazu na temat m.in. potencjalnych 

korzyści wynikających z uczestnictwa w projektach dofinansowanych z EFS, realizowanych w ramach 

WRPO 2014+ dla tej grupy odbiorców; 

organizacje pozarządowe  

- w opinii respondentów w obecnej perspektywie finansowej organizacje pozarządowe 

z województwa wielkopolskiego stanowiły kilkadziesiąt procent wszystkich podmiotów aplikujących 
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i realizujących projekty z EFS. Zdaniem przedstawicieli WUP w Poznaniu przyczyną małego 

zainteresowania tej grupy aplikowaniem o środki z WRPO może być zbyt mały potencjał 

organizacyjny i finansowy tych jednostek. W kolejnych latach, w trakcie wdrażania WRPO 2014+ 

należałoby promować dobre praktyki w nawiązywaniu partnerstw JST z organizacjami 

pozarządowymi, a także prowadzić działania informujące o tym, w jaki sposób, na jakich zasadach 

można nawiązywać partnerstwa. Dobre praktyki zachęcają do korzystania z możliwości, jakie 

oferuje EFS oraz upowszechniają przykłady modelowo realizowanych projektów w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki nim unaocznione zostają efekty działań „z własnego 

podwórka”, które są efektem pracy „zwykłych” ludzi pracujących w organizacji „takiej, jak nasza” i 

wspierających daną społeczność lokalną. 

Istnieje też silna potrzeba wprowadzenia w kolejnej perspektywie finansowej szkoleń dla małych 

organizacji pozarządowych w zakresie pisania projektów (wypełniania wniosków o dofinansowanie, 

przygotowywania dokumentacji projektowej). Z uwagi na fakt, że projekty finansowane z EFS 

cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony NGO warto w nowej perspektywie w przekazach 

informacyjnych dotyczących działań finansowanych z EFS skierowanych do NGO, podkreślać 

charakter projektów – „ich EFS-owski charakter”, co może przełożyć się na zwiększenie 

zainteresowanie wśród potencjalnych projektodawców z grupy NGO, poprzez „traktowanie ich jako 

znane i adresowane do NGO”.  

jednostki otoczenia biznesu  

- z doświadczeń przedstawicieli WUP wynika, że instytucje otoczenia biznesu, jako podmioty 

wspierające przedsiębiorców, były mocno zaangażowane w samodzielne poszukiwanie informacji na 

temat możliwości uzyskania dofinansowania w ramach komponentu regionalnego PO KL. Według 

ocen respondentów, IOB nie są grupą potencjalnych beneficjentów EFS, do której należy docierać ze 

szczególnym przekazem/komunikatem w kolejne perspektywie finansowej WRPO 2014+. Opinie 

badanych wskazują, że do tej pory przedstawiciele tej grupy aktywnie brali udział w szkoleniach 

warsztatowych, konferencjach i spotkaniach informacyjnych. Respondenci wspominali o 

konkretnych działaniach, jakie były prowadzone przez IOB przy realizacji projektów w ramach 

Priorytetu 8 komponentu regionalnego PO KL, przy wsparciu przedsiębiorców. Można zatem 

powiedzieć, że grupa ta jest „samowystarczalna”. Ich rola we wspieraniu przedsiębiorców 

aplikujących o środki unijne jest niezaprzeczalna. W celu podtrzymania dużego zainteresowania ze 

strony IOB realizacją projektów EFS, warto podobnie jak w przypadku NGO, w komunikatach 

dotyczących promocji i informacji o projektach podkreślać ich EFS-owskich charakter, co ułatwi ich 

rozpoznawalność. 

studentów  

- w opinii pracowników WUP w latach 2007-2013 w ramach tego Urzędu nie prowadzono odrębnych 

działań informacyjno-promocyjnych dedykowanych studentom. Należy jednak dodać, że 

przedstawicie tej grupy (po zakończeniu studiów) często starali się o dofinansowanie w ramach 

komponentu regionalnego PO KL na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz że udzielano im 

wsparcia jako osobom wchodzącym na rynek pracy. Działania promocyjno-informacyjne obejmujące 

aktywizację zawodową i pomoc w samozatrudnieniu były jednak adresowane do ogółu 

społeczeństwa, a nie wyłącznie do studentów, co należałoby zmienić w nowej perspektywie 

finansowej. Należy zatem rozważyć prowadzenie odrębnych działań i komunikatów adresowanych do 

studentów, w tym: przekazywanie informacji za pośrednictwem uczelni i poprzez biura karier. 

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że znaczna cześć studentów jest już przedsiębiorcami i dzięki 

właściwej informacji o FE 2014+ mogą być potencjalnymi beneficjentami innych form wsparcia. 

Należy rozpatrywać studentów, jako możliwych beneficjentów ostatecznych projektów EFS-owskich, 

w tym przypadku informacje o możliwości uzyskania wsparcia w postaci uczestnictwa w np. w 

szkoleniach czy kursach należy dystrybuować wykorzystując do tego wyżej wymienione instytucje 

będące w bezpośrednim otoczeniu studentów. 

przedsiębiorców  
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- przedsiębiorcy to główni beneficjenci projektów dofinansowanych w ramach WRPO. Zamiar 

realizacji projektu/ów w ramach WRPO 2014+ wyraziło blisko 46% badanych techniką CAWI/CATI 

potencjalnych beneficjentów. Jednak grupa niezdecydowanych liczyła aż 40% respondentów i jest to 

grupa, której należy pomóc w podjęciu decyzji poprzez dostarczenie odpowiedniego zaplecza 

informacyjnego. Warto również spojrzeć na przedsiębiorców z perspektywy beneficjentów 

ostatecznych, np. poprzez dystrybuowanie do tej grupy docelowej informacji o możliwościach, jakie 

niesie ze sobą uczestnictwo w tego typu projektach – np. możliwość kierowania swoich pracowników 

na kursy czy szkolenia, czy z drugiej strony możliwość np. przyjmowania do siebie pracowników na 

staże lub praktyki.  

2. Preferowane źródła informacji 

Z doświadczeń przedstawicieli WUP wynika, że podstawowym narzędziem komunikowania z 

beneficjentami WRPO 2014+ w obszarach finansowanych z EFS na etapie konkursowym powinny być 

następujące źródła informacji:  

 szkolenia i spotkania informacyjne (przy czym preferowana jest forma warsztatowa 

szkoleń),  

 strona internetowa poświęcona WRPO 2014+ (ze szczególnym uwzględnieniem informacji 

dotyczących rozliczeń projektu, wytycznych dotyczących interpretacji dokumentów 

programowych, aktualizacji),  

 dodatkowa funkcjonalność tej strony w postaci Newslettera,  

 możliwość konsultacji w PIFE, 

 kontakt z opiekunem projektu. 

Specyfiką działania tych narzędzi w realizacji projektów w ramach EFS jest ich łatwa dostępność, 

szybkość przekazu, masowy charakter i precyzyjność komunikatu.  

Kontakt z Opiekunem projektu  

W opinii respondentów z WUP w procesie realizacji projektu bardzo ważny jest bieżący kontakt z 

opiekunem projektu. Z doświadczeń WUP wynika, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy 

problemów warto zapytać się opiekuna projektu, jak je rozwiązać. Opiekunowie udzielali 

beneficjentom wsparcia m.in. w przygotowaniu wniosków o płatność czy zmian do umów (także 

wniosków o dofinansowanie), posiadają aktualne informacje o obowiązujących wytycznych, jak 

również co jest specyfiką projektów realizowanych w ramach EFS, wypełniania formularzy i 

tworzenia bazy PEFS (Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego), gdyż należy 

pamiętać, że jednym z obowiązków projektodawców PO KL było wypełnianie i przesyłanie 

elektronicznego zestawienia danych o uczestnikach projektu do instytucji, do której składany jest 

wniosek o płatność. 

Szkolenia  

Przedstawiciele WUP w Poznaniu, w trakcie wywiadów FGI, informowali, że szkolenia organizowane 

przez WUP w Poznaniu mają formę warsztatową, ponieważ jedynie zajęcia prowadzone w takiej 

formie pozwalają projektodawcom na sprawne pozyskanie informacji i uzyskanie odpowiedzi na 

konkretne pytania. Warsztaty (zarówno te związane z ogłaszanymi konkursami, jak i dotyczące 

zagadnień związanych z realizacją projektów) były organizowane zazwyczaj w grupach 20-30 

osobowych. W opinii badanych szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem projektodawców i 

potencjalnych projektodawców.  

Przedstawiciele WUP podkreślali jednak, że na jakość prowadzonych szkoleń znaczący wpływ mają 

kompetencje osób je prowadzących oraz forma szkolenia – największym zainteresowaniem cieszyły 

się szkolenia praktyczne (komputerowe, w generatorze wniosków, itp.).  

Najlepszy efekt przynosi, według respondentów z WUP, połączenie dwóch narzędzi komunikacji, tj. 

szkolenia i strona internetowa. Skuteczność tych dwóch kanałów kontaktu z przedstawicielami 

jednostek odpowiedzialnych za wdrażanie EFS w regionie i realizację projektów finansowanych z 

EFS możliwa jest wtedy, gdy informacje przekazywane podczas szkoleń i zamieszczone na stronie 
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internetowej wzajemne się uzupełniają. W opinii badanych, niezmiernie ważna jest także spójność 

przekazu. 

Respondenci wspomnieli również o pozyskiwaniu informacji za pomocą szkoleń specjalistycznych. 

Należy uwzględnić szkolenia związane z organizacją procedury przetargowej wynikającej z prawa 

zamówień publicznych, trzeba pamiętać, że beneficjenci realizujący projekty EFS-owskie często 

wyłaniają podmioty zewnętrzne, którym zlecają realizację danych form wsparcia (np. prowadzenie 

kursów językowych). 

Spotkania informacyjne  

Oprócz szkoleń, w WUP w Poznaniu praktykuje się także spotkania informacyjne dotyczące 

poszczególnych konkursów. Z punktu widzenia projektodawców tego typu spotkania są bardzo 

istotne i jest na nie duże zapotrzebowanie. Na spotkaniach powinny być przedstawiane warunki 

partycypacji w projektach realizowanych w ramach danego poddziałania, jak również szeroko i 

szczegółowo omawiane możliwe do zastosowania formy wsparcia adresowane do beneficjentów 

ostatecznych.  

Strona internetowa  

Według przedstawicieli WUP w Poznaniu strona internetowa Urzędu w części dotyczącej 

komponentu regionalnego PO KL (http://efs.wup.poznan.pl) cieszyła się dużym zainteresowaniem 

potencjalnych projektodawców, projektodawców i uczestników projektów78. Respondenci 

informowali, że Instytucja Pośrednicząca PO KL wprowadziła również dodatkową funkcjonalność 

strony w postaci newslettera, dystrybuowanego osobom zarejestrowanym jako abonenci informacji 

rozsyłanych drogą elektroniczną. Za pomocą tego narzędzia wysyłane były m.in. informacje 

dotyczące prowadzonych rekrutacji na spotkania informacyjne, szkoleń czy konferencji. Na stronie 

www udostępniona została również zakładka zwierająca odpowiedzi na najczęściej zadawane 

pytania przez projektodawców (tzw. FAQ). 

Z badań własnych WUP wynika, że projektodawcy biorący udział w spotkaniach deklarowali, że 

w pierwszej kolejności wykorzystywali następujące elementy strony www 

(http://efs.wup.poznan.pl): 

 Komunikaty dotyczące konkursów, terminów ich ogłaszania, a także spotkań, szkoleń i 

konferencji i itd.;  

 Zakładkę, zawierającą dokumentacje konkursowe; 

 Zakładkę, gdzie znajdują się najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi przez innych 

projektodawców. 

W opinii respondentów WUP, na stronie zamieszczono zbyt mało informacji dotyczących projektów 

systemowych79, w tym zasad realizacji, szczegółowych wytycznych, procedury konkursowej. 

Niemniej, zdaniem pracowników WUP, w przypadku projektów systemowych wszyscy potencjalni 

projektodawcy byli informowani o planowanych działaniach bezpośrednio za pomocą poczty 

elektronicznej. 

Badani zwracali także uwagę, że w kontekście planowania działań informacyjno-promocyjnych dot. 

WRPO 2014+ warto rozważyć wprowadzenie na stronie WRPO 2014+ do zakładki „Pytania i 

                                                           
78 Beneficjent ostateczny (uczestnik projektu) – osoba, instytucja lub grupa społeczna, która w sposób 
bezpośredni korzysta z udzielonego wnioskodawcy wsparcia finansowego, uczestnicząc w realizowanym 
projekcie, np. uczestnik organizowanego szkolenia. 
79 Zgodnie z przepisami ustawy projekty systemowe polegają na realizacji zadań publicznych przez podmioty 
działające na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami 
strategiczno-programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów. W ramach PO KL, projekty systemowe (nie 
dotyczące pomocy technicznej) mogą być realizowane przez beneficjentów wskazanych w Szczegółowym Opisie 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warunkiem przyjęcia do realizacji projektu systemowego jest jego 
zgodność z odpowiednim Planem działania. Do realizacji może zostać przyjęty jedynie ten typ projektu 
systemowego, którego zwięzły opis znajduje się w Planie działania. 

http://efs.wup.poznan.pl/
http://efs.wup.poznan.pl/
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odpowiedzi”, kolejnego elementu obejmującego odpowiedzi i aktualne wytyczne/interpretacje 

dotyczące zasad wdrażania Programu. 

W ramach tworzonego nowego serwisu dotyczącego kolejnej perspektywy, warto wyodrębnić 

projekty EFS-owskie od EFRR-owskich. Idąc dalej, również w ramach samego EFS-u również należy 

dokonać rozróżnienia w dystrybucji informacji skierowanej do beneficjentów (projektodawców), jak 

i beneficjentów ostatecznych – np. poprzez stworzenie dwóch odrębnych zakładek. Co więcej, w 

ramach każdej z zakładek warto również zastosować wyszukiwarkę mającą na celu doprecyzowanie 

grupy docelowej (JST, NGO, IOB, MSP wg branży, itp.).  

Punkty Informacyjne  

Z usług Punktów Informacyjnych EFS, korzystali przede wszystkim potencjalni beneficjenci 

ostateczni Programu (czyli potencjalni uczestnicy projektów). W Punktach Informacyjnych PO KL i 

Regionalnych Ośrodkach EFS można było, oprócz informacji podstawowych, także uzyskać 

odpowiedź na pytanie, czy dany pomysł ma szanse na dofinansowanie w ramach Programu Kapitał 

Ludzki i jak skorzystać ze wsparcia oferowanego w projektach realizowanych w danym 

województwie. W przyszłości warto pomyśleć również nad organizacją „dni otwartych” 

adresowanych specjalnie do potencjalnych beneficjentów ostatecznych projektów realizowanych w 

ramach EFS, gdzie będą mogły być prezentowane rodzaje i formy wsparcia, z których będą oni mogli 

skorzystać.  

3. Typy preferowanych informacji  

Wyniki przeprowadzonych badań techniką ankiety internetowej (CAWI) w grupie potencjalnych 

beneficjentów i beneficjentów oraz zogniskowanych wywiadów (FGI) wśród przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów wskazują na konkretne 

oczekiwania informacyjne w zakresie FE u przedstawicieli wymienionych grup. Należą do nich: 

1. Informacje o możliwościach uzyskania wsparcia w poszczególnych obszarach interwencji 

finansowanych z EFS wyznaczonych przez osie priorytetowe (w tym także rodzaju działań), 

2. Informacje o typach podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie, 

3. Informacje o korzyściach dla podmiotów, które zdecydują się na korzystanie ze wsparcia 

poprzez środki WRPO 2014+, ale także informacje o pozytywnym wpływie funduszy na 

bliższe i dalsze otoczenie, 

4. Informacje o warunkach, które powinni spełniać potencjalni wnioskodawcy, 

5. Informacje o procedurach ubiegania się o wsparcie ze środków WRPO 2014+, 

6. Informacje o sposobach realizacji projektów z uwzględnieniem wymogów MIiR oraz KE. 

 Mając na uwadze, że w przyszłej perspektywie WRPO 2014+, w ramach EFS będą finansowe trzy 

osie priorytetowe, tj. Oś Priorytetowa VI Rynek Pracy, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Oś 

Priorytetowa VIII Edukacja, przy konstruowaniu informacji dotyczących przedmiotowych projektów 

należy wziąć pod uwagę rodzaje podmiotów, które będą miały szansę skorzystać z oferowanego 

wsparcia. Zatem przy Priorytecie VI Rynek Pracy należy uwzględnić potrzeby podmiotów 

działających w obrębie rynku pracy.Przy Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne należy brać pod 

uwagę potrzeby zarówno podmiotów ekonomii społecznej, jednostek organizacyjnych JST, NGO, 

instytucji rynku racy, itd., również także potrzeby beneficjentów ostatecznych – osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, itp. Z kolei przy VIII Osi Priorytetowej Edukacja należy uwzględnić 

potrzeby wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gosp. 

lub związanej z oświatą – jak możliwych beneficjentów, oraz potrzeby beneficjentów ostatecznych – 

dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym wraz z ich rodzicami/opiekunami, młodzież szkolną, 

nauczycieli, pracowników oświaty itp. 

Zespół badawczy zaleca IZ WRPO, aby sukcesywnie przeprowadzał konkretyzację ww. potrzeb 

informacyjnych odnosząc je do obszarów wyznaczonych poprzez priorytety inwestycyjne WRPO 

2014+ finansowane z EFS. W związku z prowadzeniem prac nad Uszczegółowieniem WRPO 2014+, 

zaleca się także aby IZ WRPO przeprowadzał systematyczne, niewielkie badania dodatkowe mające 
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na celu identyfikowanie potrzeb potencjalnych beneficjentów w odniesieniu do wypracowanych w 

UWRPO 2014+ rodzajów działań i typów projektów. 

Wnioski: 

• Z doświadczeń przedstawicieli WUP wynika, że podstawowym narzędziem komunikowania na 

etapie konkursowym (komunikat kierowany do potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ w 

obszarach finansowanych z EFS) powinny być następujące źródła informacji: szkolenia i 

spotkania informacyjne (przy czym preferowana jest forma warsztatowa szkoleń), strona 

internetowa poświęcona WRPO 2014+, dodatkowa funkcjonalność tej strony w postaci 

newslettera, możliwość konsultacji w PIFE. 

• Perspektywa finansowa 2014-2020 zakłada włączenie zadań w WRPO, które do tej pory były 

realizowane w ramach EFS. Istotne jest też przekazanie komunikatu do potencjalnych 

beneficjentów WRPO, że w przyszłej perspektywie finansowej informacje będą zamieszczane 

przede wszystkim na stronach instytucji zarządzających (czyli UMWW), zarówno te dotyczące 

programów ogólnokrajowych, jak i regionalnych. 

• Należy zwrócić uwagę, że przy realizacji działań informacyjno-promocyjnych dotyczących 

projektów EFS, trzeba pamiętać o dwóch grupach docelowych – potencjalnych beneficjentach 

(projektodawcach) oraz o potencjalnych beneficjentach ostatecznych. 

• Znacznym utrudnieniem w procesie komunikowania z projektodawcami i potencjalnymi 

projektodawcami komponentu regionalnego PO KL były zmieniające się 

wytyczne/interpretacje dotyczące zasad wdrażania Programu. 

• W kolejnej perspektywie finansowej warto położyć szczególny nacisk na działania promocyjne 

dedykowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

• Potencjalni beneficjenci WRPO powinni zostać poinformowani o tym, na jakich stronach 

internetowych mogą poszukiwać informacji na temat projektów finansowanych z EFS w 

ramach WRPO 2014+, co więcej budując nowy serwis należy także pamiętać o rozróżnieniu 

potrzeb beneficjentów (projektodawców) oraz beneficjentów ostatecznych. 

• Należy maksymalnie uprościć wytyczne programowe i możliwie najrzadziej je aktualizować.  

• Potencjalni beneficjenci (a także beneficjenci) potrzebują także takiej komunikacji z 

Instytucjami Zarządzającymi, która podkreślać będzie wagę aktywizacji społeczności 

lokalnych i jej korzyści zarówno dla potencjalnych beneficjentów jak i ogółu społeczeństwa. 

• Przedstawiciele WUP w Poznaniu uznali szkolenia i spotkania informacyjne dotyczące 

poszczególnych konkursów jako efektywne narzędzia informacji z punktu widzenia 

projektodawców.  

• Istnieje silna potrzeba wprowadzenia w kolejnej perspektywie finansowej (WRPO 2014+) 

szkoleń dla małych organizacji pozarządowych w zakresie pisania projektów (wypełniania 

wniosków o dofinansowanie, przygotowywania dokumentacji projektowej). 

• Grupa organizacji pozarządowych oczekuje informacji, które będą wskazywać na 

przejrzystość w rozdziale środków unijnych i ich dostępność dla wszystkich grup odbiorców 

(co wynika z deklarowanych we wcześniejszych badaniach przekonaniach o tym, że z FE służą 

głównie rozwojowi przedsiębiorstw). 

• Język komunikatów o FE jest zbyt skomplikowany dla przeciętnego odbiorcy. 

 

Rekomendacje: 

• Rekomendowane jest informowanie potencjalnych uczestników projektów (na dalszym etapie 

wdrażania Programu, po wdrożeniu procedury konkursowej) o realizowanych działaniach 

(możliwości skorzystania ze wsparcia w postaci szkoleń, doradztwa), co w znacznym stopniu 

ułatwi proces komunikowania się z potencjalnymi beneficjentami z wykorzystaniem PIFE 

(kontakt bezpośredni i telefoniczny). 

• Rekomendujemy budowę strony www uwzględniającej potrzeby potencjalnych beneficjentów 

ostatecznych WRPO np. dodanie zakładki przeznaczonej dla potencjalnych uczestników 

projektów.  
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• Na pierwszym etapie wdrażania WRPO rekomendowane jest informowanie potencjalnych 

beneficjentów WRPO 2014+, którzy do tej pory korzystali ze środków dostępnych w ramach 

PO KL o zaistniałych zmianach we wdrażaniu Programów w regionie. Taka informacja 

powinna zostać zamieszczona na stronie WUP i UMWW.  

• W celu podtrzymania dużego zainteresowania ze strony IOB oraz NGO realizacją projektów 

EFS, warto w komunikatach dotyczących promocji i informacji o projektach podkreślać ich 

EFS-owskich charakter, co ułatwi ich rozpoznawalność. 

• Rekomendowane jest przekazywanie wiadomości dot. projektów realizowanych z EFS do 

przedsiębiorców pamiętając, że mogą oni pełnić również rolę beneficjentów ostatecznych, 

np. poprzez dystrybuowanie do tej grupy docelowej informacji o możliwościach, jakie niesie 

ze sobą uczestnictwo w tego typu projektach – np. możliwość kierowania swoich 

pracowników na kursy czy szkolenia, czy z drugiej strony możliwość np. przyjmowania do 

siebie pracowników na staże lub praktyki. 

• Rekomendujemy wzmocnienie potencjału organizacyjnego PIFE na pierwszym etapie 

wdrażania WRPO lub/ i specjalizację pracowników Punktów (ze względu na poszczególne 

konkursy lub obszary wsparcia), z uwagi na przewidywane wzmożone zainteresowanie tym 

kanałem przekazu informacji wśród potencjalnych beneficjentów i uczestników projektów. 

Warto również pomyśleć o organizacji tzw. „dni otwartych” skierowanych tylko i wyłącznie 

do beneficjentów ostatecznych projektów finansowanych z EFS. 

• Rekomendowana jest kontynuacja warsztatowej formy szkoleń dla potencjalnych 

beneficjentów i beneficjentów WRPO 2014+. 

• Nowa oferta działań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów musi 

być związana z różnicującymi się oczekiwaniami odbiorców, a kluczem do osiągnięcia tego 

celu, jest systematyczne monitorowanie ich potrzeb i organizacja szkoleń tematycznie 

dostosowanych do oczekiwań. 

• Rekomendowane jest przekazywanie informacji na temat WRPO 2014+ do grupy studentów za 

pośrednictwem uczelni, poprzez biura karier.  

• Rekomendowane jest nawiązywanie współpracy z IOB, jeśli chodzi o przekaz informacji na 

temat WRPO, obszarów wsparcia dedykowanych do przedsiębiorców i organizowanych 

konkursów. 

• W przypadku szkoleń warto zastanowić się nad szerszym wykorzystaniem Internetu (szkolenia 

pojawiające się na kanale You Tube oraz e-learning). Takie podejście z pewnością jest 

rekomendowane w stosunku do takich grup odbiorców jak: przedsiębiorcy, przedstawiciele 

IOB. 

• Rekomendowane jest, aby w kolejnej perspektywie finansowej 2014+ wprowadzić 

wprowadzone szkolenia przekazujące potencjalnym beneficjentom wiedzę na temat 

elektronicznego wypełniania wniosków. 

• Należałoby w większym stopniu uruchomić nowe kanały dotarcia z informacjami do opinii 

publicznej, beneficjentów, potencjalnych beneficjentów, partnerów 

społeczno‐gospodarczych i osób zaangażowanych w realizację np. poprzez prasę lokalną, 

czasopisma branżowe.  

• Należy dążyć do uproszczenia języka komunikatów kierowanych do wszystkich odbiorców 

działań informacyjno-promocyjnych, przekazywane informacje powinny być sformułowane 

przystępnym językiem, umożliwiającym zrozumienie przez przeciętnego odbiorcę 

charakteryzującego się niskim poziomem wiedzy o FE i WRPO. 
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Zadanie 22. Identyfikacja potrzeb informacyjnych dotyczących WRPO 2014+ w zakresie 

działań finansowanych z EFRR80 

Do identyfikacji potrzeb informacyjnych w zakresie działań finansowanych z EFRR analizy wyników 

wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, a także z przedstawicielem 

Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Programu „Środowisko przyrodnicze” Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W przypadku IZ WRPO w wywiadzie 

wzięło udział dwóch pracowników Wydziału Informacji i Promocji DRP (Departamentu Polityki 

Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu), a w przypadku IP 

WRPO w wywiadzie wziął udział pracownik Działu Funduszy Europejskich. W celu uzupełnienia 

wyników badań, posłużono się danymi zawartymi w materiałach zastanych, w tym rocznych 

sprawozdaniach (od 2007 do 2013) Instytucji Zarządzającej WRPO pod kątem prowadzonych działań 

informacyjnych i promocyjnych.  

1. Postulowane kierunki działań informacyjno - promocyjnych 

Z doświadczenie IZ WRPO we wdrożeniu projektów dofinansowanych z EFRR, za zasadne należy 

uznać postulaty, sugerowane metody informowania analizowane we wcześniejszych częściach 

przedmiotowego Raportu z badania.  

Ponieważ właściwe działania informacyjne dotyczące WRPO 2014+ rozpoczną się dopiero po 

przyjęciu ostatecznej wersji Programu, bieżącej, traktującej o projekcie tego dokumentu, wiedzy o 

nowej perspektywie finansowej dostarczają Punkty Informacyjne, dostępna jest również strona 

internetowa. Beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci mają zatem możliwość pozyskania na razie 

jedynie wstępnych informacji o FE 2014-2020. 

W opinii pracowników IZ WRPO w kolejnej perspektywie finansowej 2014+ działania realizowane 

przez pierwsze trzy lata będą miały na celu poinformowanie beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów o nowych zasadach wdrażania WRPO. Podstawowy komunikat o nowych zasadach, 

obowiązujących w dokumentach programowych i procedurach konkursowych powinien być 

prezentowany na takim samym poziomie w stosunku do wszystkich grup odbiorców. Możliwa 

personalizacja komunikatów zakłada zaangażowanie w proces odbiorcy (musi być on ukierunkowany 

na czynne poszukiwanie informacji).  

Działania promocyjne dedykowane do ogółu społeczeństwa powinny być realizowane na dalszych 

etapach wdrażania WRPO. W opinii przedstawicieli UMWW w przypadku tej grupy docelowej 

narzędzia komunikowania powinny być bardzo zróżnicowane (zalecane jest wykorzystanie zarówno 

tradycyjnych jak również nowoczesnych mediów). Komunikaty powinny być proste (przekazujące 

podstawowe informacje).  

2. Postulat ograniczonej segmentacji rynku potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ 

Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, iż należy wprowadzić ograniczoną segmentację rynku 

potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+. Przeprowadzona analiza upoważnia do zaproponowania, 

aby do głównych segmentów, do których będą kierowane działania informacyjno – promocyjne 

zaliczyć: 

 przedsiębiorców, małych i mikroprzedsiębiorstw, ich pracowników a także klastry i 

instytucje otoczenia biznesu, 

 jednostki naukowe, konsorcja naukowe, naukowo-przemysłowe, uczelnie wyższe a także 

studentów. 

 JST, ich związki i stowarzyszenia a także ich jednostki budżetowe. 

 administrację rządową w tym jednostki budżetowe. 

                                                           
80 dotyczy beneficjentów, potencjalnych beneficjentów, studentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych 

i instytucji otoczenia biznesu 
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 organizacje pozarządowe. 

 związki pracodawców, związki zawodowe i inne instytucje rynku pracy, bezrobotnych oraz 

wykluczonych, w tym - niepełnosprawnych razem z osobami fizycznymi należącymi do 

kategorii pracujących ubogich a także osoby kwalifikujące się do leczenia, rehabilitacji, o 

zagrożonej aktywności zawodowej. 

 rolników i osoby odchodzące z rolnictwa oraz ich domowników. 

 spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty. 

 zarządzających infrastrukturą transportową, przewozami regionalnymi i infrastrukturą 

kolejową. 

 przedszkola i szkoły wraz z nauczycielami i uczniami. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

osoby niepełnosprawne,  

które w perspektywie 2014+ należy wesprzeć informacyjnie zarówno jako potencjalnych 

beneficjentów, jak również uczestników projektów; jednak należy pamiętać, że przy projektach 

finansowanych z EFRR grupa ta nie została uznana za grupę docelowa przy żadnym z Priorytetów 

przynależnych do EFRR; 

organizacje pozarządowe,  

do których nie powinien być jednak kierowany żaden odrębny komunikat. Wyjątek stanowią 

konkursy dedykowane do tych podmiotów. Warto jednak wspomnieć, że w opinii przedstawiciela 

UMWW w przypadku przesyłanego komunikatu powinny zostać odpowiednio dobrane narzędzia 

komunikowania. Planowane jest usprawnienie przekazu informacji kierowej do przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, nie jest jednak możliwa zbyt daleko idąca personalizacja komunikatów. 

Biorąc pod uwagę fakt, na który zwracali uwagę badani, że NGO mogą mieć problemy z spełnieniem 

kryteriów dostępowych związanych z zebraniem środków na wkład własny, warto w przekazach 

informacyjnych skierowanych do tej grupy docelowej uwypuklać warunki jakie musi spełniać 

potencjalny projektodawca, tak aby uniknąć niepotrzebnego zamieszania i już w początkowej fazie 

wyłonić konkretnych adresatów informacji. Ponadto należy promować możliwość realizacji 

projektów w partnerstwach, co może wpłynąć na zwiększenie realizacji projektów z EFRR przez 

NGO, które do tej pory nie były w stanie samodzielnie realizować projektów (np. z powodu 

niemożności zgromadzenia wkładu własnego). 

Mówiąc o partnerach – organizacjach pozarządowych wyniki badania wskazują, iż istotne jest 

promowanie partnerstw publiczno-prywatnych (partnerstwa pomiędzy JST, a NGO), w celu 

wzmocnienia potencjału i liczby aplikujących organizacji pozarządowych w ramach WRPO 2014+. 

Promowanie partnerstw publiczno- prywatnych powinno być również jednym z zadań w kolejnej 

perspektywie finansowej ze względu na preferowanie tego typu rozwiązań na poziomie WRPO 

2014+;  

jednostki otoczenia biznesu,  

do których w opinii przedstawicieli IZ WRPO także nie powinien być kierowany żaden odrębny 

komunikat. Niemniej jednak ważne jest zaangażowanie tych jednostek w proces komunikowania. 

Należy nawiązywać współpracę z IOB, jeśli chodzi o przekaz informacji na temat WRPO, obszarów 

wsparcia dedykowanych do przedsiębiorców i organizowanych konkursów. Warto jednak kierować do 

IOB informacje o rodzajach projektów finansowanych z EFRR, które z jednej strony będą mogły 

same realizować lub realizować z w partnerstwie; 

młodzież, w tym studentów,  

– osoby, które powinny być informowane o FE i WRPO przede wszystkim za pośrednictwem 

nowoczesnych kanałów komunikowania takich jak Internet, a także poprzez różnego rodzaju 

konkursy. W przypadku studentów, w kolejnej perspektywie finansowej nacisk zostanie położony na 

kontakt z grupami naukowymi, inkubatorami przedsiębiorczości, jako potencjalnymi beneficjentami 

WRPO 2014+. Jednak należy pamiętać, że również studenci, podobnie, jak osoby niepełnosprawne 
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nie stanowią grupy docelowej – potencjalnych beneficjentów realizujących projekty finansowane z 

EFRR; 

przedsiębiorcy 

Zamiar realizacji projektu/ów w ramach WRPO 2014+ wyraziło blisko 46% badanych techniką 

CAWI/CATI przedsiębiorców - potencjalnych beneficjentów a grupa niezdecydowanych liczyła aż 40% 

respondentów. Przedsiębiorcy są grupą, której należy pomóc w podjęciu decyzji poprzez 

dostarczenie odpowiedniego zaplecza informacyjnego. Należy zwrócić także uwagę na fakt, iż aż 

47,1% respondentów oceniło negatywnie (w czasie realnym badania) dostępność informacji na temat 

FE 2014+ i tyle samo respondentów oceniło negatywnie dostępność informacji o WRPO 2014+. Tylko 

28,0% badanych oceniło pozytywnie dostępność informacji o WRPO 2014+, a 30,5% o FE 2014+.  

3. Preferowane źródła informacji 

Na podstawie przeprowadzonych badań, następujące narzędzia przekazu informacji o WRPO 2014+ 

należy uznać za najskuteczniejsze: 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  

- która dostarczała bezpośredniej wiedzy beneficjentom oraz potencjalnym beneficjentom i była 

narzędziem o zasięgu ogólno-wojewódzkim. O skuteczności Punktów świadczy liczba osób 

korzystających, w latach 2008-2013, z poszczególnych kanałów komunikowania: - 11 161 maili, 83 

433 telefonów i 44 075 bezpośrednich odwiedzin. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 

kierowały swoje działania do: opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów 

WRPO na lata 2007-2013. W opinii przedstawicieli IZ WRPO PIFE starały się wypełniać powierzone 

zadania i stanowiły ważne źródło informacji o FE i WRPO. Punkty cieszyły się znacznym 

zainteresowaniem odbiorców i koncentrowały swoje działania na wielowymiarowej obsłudze klienta 

(zarówno na etapie składania wniosku, jak również realizacji projektu).  

Ta forma kontaktu z klientem funkcjonowała również w WFOŚiGW i została bardzo dobrze oceniona 

w badaniu. Największe natężenie kontaktów z potencjalnymi beneficjentami występuje w 

momencie ogłoszenia konkursu. Jeśli chodzi o sposób kontaktu, to badani uznali, że największym 

zainteresowaniem odbiorców cieszą kontakty telefoniczne, jednak znacząca część potencjalnych 

beneficjentów i beneficjentów WRPO korzysta również z kontaktu bezpośredniego. Potencjalnymi 

beneficjentami i beneficjentami są przede wszystkim JST, w drugiej kolejności przedsiębiorcy i 

organizacje pozarządowe. W opinii przedstawicieli IP, w przypadku niektórych konkursów 

dedykowanych do JST i jednostek im podległych sprawdza się również kontakt z konkretnym 

odbiorcą za pośrednictwem mail-a, a także zamieszczanie informacji w biuletynie „ekofakty”. W 

przypadku przedsiębiorców w większym stopniu wykorzystywana jest informacja prasowa.  

Biorąc pod uwagę potencjalnych beneficjentów realizujących projekty z EFRR, PIFE będą miały 

ułatwione zadanie, ponieważ w dużej mierze będą to te same grupy docelowe, które do tej pory 

realizowały projekty finansowane z WRPO 2007-2013, zatem te z którymi PIFE już współpracowało. 

Mimo wszystko warto wprowadzić pewne modyfikacje w działalności Punktów, mające na celu 

większe dopasowanie do potrzeb klientów – w tym wypadku potencjalnych beneficjentów, a w 

dalszej perspektywie beneficjentów projektów realizowanych z EFRR, np. poprzez organizację 

spotkań dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych realizacją danego Priorytetu 

Inwestycyjnego. 

Stronę internetową  

- zawierająca niezbędne informacje dotyczące procesu aplikowania i realizacji projektów. 

Statystyki wejść na stronę (3 084 353 wejść w latach 2008 –2013) informują o zakresie 

przekazywanych informacji za pomocą tego narzędzia. Według analizy danych desk research portal 

jest zgodny z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji z dnia 13 

sierpnia 2007 r. i zawiera: dokumenty programowe i akty prawne oraz rejestr i opis zmian tych 

dokumentów; informacje na temat programów, w tym informacje szczegółowe (opis programów z 

uwzględnieniem listy typów beneficjentów, rodzajów projektów oraz kategorii działań, w ramach 
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których beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie); informacje o planowanych konkursach; 

aktualne informacje o terminach naborów wniosków wraz z danymi teleadresowymi instytucji 

prowadzących nabory lub przekierowanie do tych informacji znajdujących się na stronach IP; 

sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z realizacji WRPO; bieżące dane dotyczące wysokości 

dostępnych środków i stanu realizacji WRPO; uproszczone opisy aplikowania o środki w ramach 

schematów konkursowych; wykaz beneficjentów zgodnie z Rozdziałem 7 pkt 2 do rozporządzenia 

wykonawczego oraz informacje nt. aktualnie realizowanych projektów; listy teleadresowe punktów 

udzielających informacji i porad, aktualizowane na bieżąco; wytyczne dla beneficjentów dotyczące 

informacji i promocji projektów; odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), dobre praktyki 

zrealizowane w ramach WRPO. 

Pewnie jest jednak, jak już wspominano powyżej, że nowo tworzony serwis wymaga wprowadzenia 

nowych rozwiązań, przede wszystkim warto zadbać o rozróżnienie – na projekty realizowane w 

ramach EFS vs projekty realizowane w ramach EFRR, ta dychotomia pozwoli już na wstępnym etapie 

rozróżnić charakter projektów. Dalej w zakładce dotyczącej inwestycji finansowanych z EFRR należy 

wprowadzić wyszukiwarkę umożliwiającą dopasowanie ze względu na grupę docelową. 

W badaniu wykazano, że potrzebne są zmiany techniczne na stronie www WRPO 2014+, które 

poprawią dostęp do informacji dedykowanych do konkretnych grup odbiorców. Poprawy wymaga 

newsletter, który powinien być powiązany z opcją zaznaczenia obszaru tematycznego wsparcia 

interesującego potencjalnych beneficjentów. Tak skonstruowane narzędzie dostarczałoby drogą 

mailową propozycji przystąpienia do wybranych konkursów. 

Szkolenia  

- skierowane do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów WRPO na lata 2007-2013 

organizowane przez UMWW. O skuteczności tego narzędzia świadczy przede wszystkim liczba 

przeszkolonych potencjalnych beneficjentów i beneficjentów (10 085 uczestników w latach 2008 – 

2013 r.), a także przyrost wiedzy jednostek aplikujących i realizujących projekty. Szkolenia cieszyły 

się bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów i potencjalnych beneficjentów oraz wpływały na 

jakość składanych wniosków o płatność i wniosków aplikacyjnych. Szkolenia były prowadzane w 

formie wykładów lub spotkań informacyjnych. Te ostatnie były adresowane przede wszystkim do 

potencjalnych beneficjentów i obejmowały znaczną liczbę uczestników. Organizowano także 

szkolenia specjalistyczne kierowane do wąskiej grupy zainteresowanych beneficjentów. W 

przypadku szkoleń dotyczących inwestycji finansowanych z EFRR, w dalszym ciągu należy 

kontynuować realizację spotkań o charakterze specjalistycznym. Ponadto należy organizować 

szkolenia adresowane do konkretnej grupy, np. potencjalnych beneficjentów danego Priorytetu 

Inwestycyjnego, a później do jego beneficjentów.  

Z kolei media tradycyjne uznane zostały za stosunkowo mniej efektywne źródło przekazu 

informacji, że względu na trudności z dotarciem do wybranych grup odbiorców, o czym wspominano 

w poszczególnych rozdziałach. Bardziej pożądanym kanałem przekazu informacji byłyby w tym 

wypadku czasopisma branżowe, albo prasa lokalna.  

Warto także zwrócić uwagę na użyteczność i efektywność drukowanych materiałów 

informacyjnych. Duże znaczenie w ich przypadku ma szybka dezaktualizacja zawartych w nich 

informacji. 

1. Typy poszukiwanych informacji  

Na podstawie przeprowadzonych badań można określić główne typy potrzeb informacyjnych – takich 

potrzeb, których zaspokojenie przyczynić się może do poszerzenia wiedzy o programie 

operacyjnym, zwiększenia zainteresowania uzyskaniem wsparcia i aplikowaniem oraz nabycia lub/i 

poszerzenia umiejętności realizacji projektu zgodnie z wymogami MIiR oraz KE. Należą do nich: 

1) Informacje o możliwościach uzyskania wsparcia w poszczególnych obszarach interwencji 

finansowanych z EFRR, wyznaczonych przez osie priorytetowe (w tym także rodzaju działań), 

2) Informacje o typach podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie, 
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3) Informacje o korzyściach dla podmiotów, które zdecydują się na korzystanie ze wsparcia poprzez 

środki WRPO 2014+, ale także informacje o pozytywnym wpływie funduszy na bliższe i dalsze 

otoczenie, 

4) Informacje o warunkach, które powinni spełniać potencjalni wnioskodawcy, 

5) Informacje o procedurach ubiegania się o wsparcie ze środków WRPO 2014+, 

6) Informacje o sposobach realizacji projektów z uwzględnieniem wymogów MIiR oraz KE. 

Zespół badawczy zaleca IZ WRPO, aby sukcesywnie przeprowadzał konkretyzację ww. potrzeb 

informacyjnych odnosząc je do obszarów wyznaczonych poprzez priorytety inwestycyjne WRPO 

2014+ finansowane z EFRR. W związku z prowadzeniem prac nad Uszczegółowieniem WRPO 2014+, 

zaleca się także aby IZ WRPO przeprowadzał systematyczne, niewielkie badania dodatkowe mające 

na celu identyfikowanie potrzeb potencjalnych beneficjentów w odniesieniu do wypracowanych w 

UWRPO 2014+ rodzajów działań i typów projektów. 

Wnioski 

 W działaniach informacyjno-promocyjnych WRPO 2014+ ważne jest wykorzystanie Sieci 

Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, strony internetowej, szkoleń jako 

najskuteczniejszych narzędzi przekazu informacji, jeśli chodzi o działania skierowane do 

grupy beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. 

 Potrzebne są zmiany techniczne na stronie www WRPO 2014+, które poprawią dostęp do 

informacji dedykowanych do konkretnych grup odbiorców. Nowo tworzony serwis wymaga 

wprowadzenia nowych rozwiązań, przede wszystkim warto zadbać o rozróżnienie – na 

projekty realizowane w ramach EFS vs projekty realizowane w ramach EFRR. 

 Poprawy wymaga newsletter, który powinien być powiązany z opcją zaznaczenia obszaru 

tematycznego wsparcia interesującego potencjalnych beneficjentów. Tak skonstruowane 

narzędzie dostarczałoby drogą mailową propozycji przystąpienia do wybranych konkursów. 

 Najczęstszymi powodami braku aplikowania o środki w poprzedniej perspektywie finansowej 

były: brak wystarczającej informacji o działaniach, brak doświadczenia w aplikowaniu o 

środki z UE, zbyt duża biurokracja oraz problem ze zgromadzeniem środków finansowych na 

wkład własny. Przedsiębiorcy stanowili grupę, która wyrażała najsłabsze zainteresowanie 

aplikowaniem o dotacje z FE oraz WRPO. 

 Podstawowy komunikat o nowych zasadach, obowiązujących dokumentach programowych i 

procedurach konkursowych powinien być prezentowany w taki sam sposób w stosunku do 

wszystkich grup odbiorców. Żaden odrębny komunikat nie powinien być kierowany w 

stosunku do takich grup jak organizacje pozarządowe i IOB, za wyjątkiem informacji o 

konkursach dedykowanych do tych podmiotów. 

 W przypadku instytucji otoczenia biznesu ważne jest zaangażowanie tych podmiotów w 

proces komunikowania, jako pośredników w kontaktach z potencjalnymi beneficjentami- 

zwłaszcza przedsiębiorcami i IZ WRPO. 

 Istotne jest promowanie zawiązywania partnerstw publiczno-prywatnych NGO – JST oraz 

zasad ich tworzenia. 

 W nowej perspektywie większy nacisk musi zostać położony na wsparcie potencjalnych 

beneficjentów i beneficjentów przy pisaniu wniosku aplikacyjnego, czy wniosku o płatność. 

(praktyczne formy przekazu informacji. 

 Postulaty zgłaszane przez badanych beneficjentów dotyczyły stosunkowo niskiej oceny 

zasobów wiedzy przekazywanych za pośrednictwem przedstawicieli PIFE. 

 

Rekomendacje: 

 Na pierwszym etapie wdrażania WRPO zalecane jest informowanie potencjalnych 

beneficjentów WRPO 2014+, którzy do tej pory korzystali ze środków dostępnych w ramach 

PO KL o zaistniałych zmianach we wdrażaniu Programów w regionie. 

 Rekomendowane jest zbudowanie strony www przejrzystej i intuicyjnej, a także pod kątem 
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potrzeb odbiorców pozostających na różnych etapach komunikowania. Należy wprowadzić na 

stronie rozróżnienie na projekty realizowane w ramach EFS i EFRR, dalej w zakładce 

dotyczącej inwestycji finansowanych z EFRR należy wprowadzić wyszukiwarkę umożliwiającą 

dopasowanie ze względu na grupę docelową. 

 Rekomendowane jest kontynuowanie warsztatowej formy szkoleń i wskazywanie źródeł 

informacji (podczas szkoleń w formie wykładów), za pośrednictwem których potencjalni 

beneficjenci i beneficjenci będą mogli uzyskać odpowiedź na szczegółowe pytania. 

 Rekomendowane jest promowanie partnerstw publiczno-prywatnych oraz informowanie na 

temat możliwości i zasad ich nawiązywania, co może wpłynąć na zwiększenie liczby 

organizacji pozarządowych włączających się w proces aplikowania o środki. 

 Rekomendowane jest wykorzystanie strony www jako kanału przekazywania informacji 

dedykowanych do konkretnych grup odbiorców np. poprzez newsletter, możliwość 

zaznaczenia obszaru tematycznego wsparcia, przez potencjalnych beneficjentów, w ramach 

którego chcieliby realizować projekty, w celu otrzymania drogą mailową propozycji 

przystąpienia do wybranych konkursów. 

 Rekomendowane jest nawiązywanie współpracy z IOB jeśli chodzi o przekaz informacji na 

temat WRPO, obszarów wsparcia dedykowanych do przedsiębiorców i organizowanych 

konkursów.  

 Ponadto warto kierować do IOB informacje o rodzajach projektów finansowanych z EFRR, 

które z jednej strony będą mogły same realizować lub realizować z w partnerstwie np. z 

przedsiębiorcami. 

 Rekomendowane jest organizowanie szkoleń adresowanych do konkretnej grupy, np. 

potencjalnych beneficjentów danego Priorytetu Inwestycyjnego finansowanego z EFR, a 

później do jego beneficjentów. 

 Warto wprowadzić modyfikacje w działalności Punktów, mające na celu większe dopasowanie 

do potrzeb klientów, np. poprzez organizację spotkań dla potencjalnych beneficjentów 

zainteresowanych realizacją danego Priorytetu Inwestycyjnego. 

 Należy dążyć do maksymalnej profesjonalizacji PIFE, w związku z tym rekomendowane jest 

wzmocnienie potencjału organizacyjnego i merytorycznego PIFE na pierwszym etapie 

wdrażania WRPO. 

 



 
 

155 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

 

Część VI. Propozycje działań informacyjno – promocyjnych na lata 2014 – 2020. 

Zadanie 23. Identyfikacja tzw. dobrych praktyk-przykładów działań informacyjnych 

i promocyjnych występujących w innych regionach kraju, a także w krajach Unii 

Europejskie 

1. Założenia analizy 

Identyfikacja dobrych praktyk stosowanych w wybranych województwach w zakresie informacji i 

promocji funduszy strukturalnych została oparta na wynikach analizy desk research oraz badania 

jakościowego zrealizowanego techniką wywiadu pogłębionego (IDI) wśród przedstawicieli Urzędów 

Marszałkowskich województw: lubelskiego, małopolskiego i śląskiego. Dane zostały także 

wzbogacone analizą danych dotyczących promocji funduszy europejskich prowadzonej w wybranych 

państwach Unii Europejskiej: w Czechach i Włoszech. 

Analiza danych zastanych objęła wybrane przykłady działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

Programów Operacyjnych realizowanych w kraju: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (w tym m.in. analizę stron www, 

spoty wyświetlane w kinach , audycji radiowych, mediów społecznościowych, itp.) 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (portale, publikacje, wydarzenia, 

itp.)  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (m.in. spot promocyjny, 

materiały marketingowe)  

Analizie poddano także przykłady działań informacyjno-promocyjnych Programów Operacyjnych 

realizowanych w innych krajach Unii Europejskiej: 

 „North – East” (Republika Czeska) – Program Operacyjny „Północ - Wschód” koncentrujący 

się na rozwoju miast, wsi, walorów turystycznych i infrastrukturalnych w północno- 

wschodnim regionie Czech;  

 „Moravia Silesia” (Republika Czeska)- Regionalny Program Operacyjnego Morawy Śląsk - 

program finansowany funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na lata 

2014-2020 na rozwój regionu morawsko-śląskiego; 

 „Region Molise” (Włochy) - Program Operacyjny Molise finansowany ze środków EFRR ma 

kluczową rolę w zwiększaniu konkurencyjności regionu Molise poprzez badania i innowacje, 

promowanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, zwiększenie 

atrakcyjności regionu, ze szczególnym uwzględnieniem miast i obszarów górskich. Molise 

region administracyjny w centralnych Włoszech graniczący z regionami: Abruzja, Lacjum, 

Kampania i Apulia. 

Analizę wybranych trzech województw uzupełniono także badaniem desk research sposobów 

promowania stosowanych w pozostałych województwach. Z badania wynika, iż wszystkie 

województwa stosują w zasadzie podobne praktyki informacyjno – promocyjne odnośnie 

regionalnych programów operacyjnych, co jednak nie wykluczyło możliwości zidentyfikowania 

dobrych praktyk.  

Wyniki analizy danych pozwalają stwierdzić, że do standardowych i kluczowych narzędzi promocji 

stosowanych w każdym województwie/regionie/za granicą zaliczyć należy: 

 Stronę www i newsletter, 

 Portale społecznościowe,  

 Kampanie medialne (zwłaszcza w radio oraz w Internecie), 

 Konkursy, 

 Eventy (Pikniki, festyny, koncerty i inne imprezy plenerowe), 
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 Prezentacje medialne, 

 Publikacje elektroniczne, 

 Punkty informacyjne. 

Co zatem należy uznać za dobrą praktykę wyróżniającą się na tle powyższych standardowych 

działań? 

Mianem „dobrych praktyk” określamy innowacyjne projekty, które zostały z powodzeniem 

zrealizowane w gminach i regionach oraz wybranych krajach. Stanowią one praktyczne rozwiązanie 

konkretnych problemów i przynoszą określone, pozytywne rezultaty. Należy zauważyć, że definicje 

“dobrej praktyki” przyjęte w różnych krajach mogą różnić się w zależności od obowiązującego tam 

prawa, odmiennej sytuacji ekonomicznej i politycznej, różnic w kulturze i doświadczeniach. Nie 

sposób pominąć ich znaczenia zważywszy na możliwość przeniesienia zastosowanych rozwiązań do 

innych regionów czy krajów. 

Realizowanie dobrych praktyk przynosi najlepsze efekty przy wsparciu i żywym zaangażowaniu 

wszystkich uczestników, a zwłaszcza lokalnych decydentów, gmin, organizacji pozarządowych i 

ludzi, którzy w sposób bezpośredni doświadczą skutków podjętych działań. 

Biorąc pod uwagę fakt, że opisy dobrych praktyk powinny charakteryzować się odpowiednią jakością 

i zawartością treści: powinny opisywać przedsięwzięcia nowoczesne, aktualne, efektywne, 

odpowiednie pod względem tematycznym, koncentrujące się na najistotniejszych zagadnieniach, w 

związku z tym wyróżniono innowacyjne rozwiązania stosowane w Polsce w 3 wspomnianych wyżej 

województwach. 

2. Dobre praktyki w województwie lubelskim 

Wirtualny spacer 

Na rynku polskim niezwykle oryginalny sposób w zakresie promocji poprzez stronę www miało na 

koncie województwo lubelskie – gdzie stronę programu połączono z tzw. „wirtulanym spacerem”. 

Specjalny link przenosi internautę w świat zabytków Lubelszczyzny. Zobrazowana i okraszona 

komentarzem lektora podróż po najciekawszych i najstarszych zakątkach ziemi lubelskiej przenosi 

odwiedzającego w magiczny świat, gdzie przed ekranem komputera można poznać bardzo ciekawe 

miejsca. Lektor w sposób ciekawy przekazuje słuchaczowi historyczną wiedzę na temat tego 

regionu. Dodatkowo internauta ma możliwość samodzielnego przemieszczania się po wszystkich 

obiektach przedstawionych w technologii 3D. Może podziwiać je zarówno z zewnątrz, jak i 

wewnątrz, przemierzając korytarze zamków, kaplic, zabytkowych kościołów. Wirtualny spacer nie 

ma ograniczeń językowych, lektor mówi w kilku językach: polskim, angielskim, niemieckim, 

francuskim, rosyjskim, ukraińskim. Strona internetowa jest również dostępna w wersji dla osób 

słabowidzących.  

Zintegrowane kampanie informacyjne 

Dobrą praktyką jest także organizowanie zintegrowanych kampanii informacyjnych w relatywnie 

regularnych odstępach czasu (co roku). Członkowie grup docelowych przyzwyczajają się do nich, 

wskutek czego dotarcie do nich jest łatwiejsze. Takim przykładem jest Kampania 2014 - „Sam 

zobacz jak dużo się zmieniło”. Zdecydowanie należy tu podkreślić wielokanałowość kampanii, czyli 

jej realizację za pośrednictwem różnego rodzaju mediów, dostosowanych do różnych grup 

docelowych. Dzięki temu ten sam przekaz mógł dotrzeć do ludzi starszych i młodszych. Ciekawym 

pomysłem było zaangażowanie do udziału w kampanii z 2011 roku rapera z regionu, co pozwoliło na 

dotarcie do ludzi młodych. 

Kanał YouTube rpolubelskie  

Kanał zawiera przede wszystkim spoty promocyjne, które zostały wykorzystane przy kampaniach 

promocyjnych w ramach programu RPO WL. Znajdują się tutaj również reportaże z eventów 

przeprowadzanych w ramach programu; Kanał YouTube stanowi zbiór zrealizowanych w trakcie 

trwania Programu filmów. „Wchodząc” do tego serwisu można w jednym miejscu znaleźć oficjalne 
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filmy promocyjne publikowane w telewizji regionalnej, reportaże z organizowanych w regionie 

wydarzeń i teledyski. To dobra praktyka, ponieważ osoby zainteresowane tym narzędziem 

komunikacji mogą dzięki temu kanałowi znaleźć je wszystkie w jednym miejscu, obejrzeć i 

rozpowszechniać w Internecie. 

Adresaci akcji promocyjnych w lubelskim 

 „Wirtualny spacer” został stworzony z myślą o każdym odbiorcy bez ograniczeń wiekowych. Każdy 

może wejść na stronę, w tym osoba słabowidząca lub obcokrajowiec i zapoznać się z pięknem 

Lubelszczyzny. W Kampanii 2014 - „Sam zobacz jak dużo się zmieniło” – postawiono na 

wielokanałowość kampanii, czyli realizację za pośrednictwem różnego rodzaju mediów, 

dostosowanych do różnych grup docelowych. Dzięki temu ten sam przekaz mógł dotrzeć do ludzi 

starszych i młodszych. Zaangażowanie rapera z regionu do udziału w jednym z wydarzeń w 2011 

roku, pozwoliło na dotarcie do ludzi młodych. Kanał YouTube rpolubelskie i śląskie YouTube 

RPOPromocja adresowane są do wszystkich użytkowników sieci, w tym do ludzi młodych 

korzystających z tych serwisów. Lubelskie audycje pt. „Lubelskie w Unii” – to cykl adresowany do 

słuchaczy czterech regionalnych rozgłośni radiowych, których odbiorcami nie są ludzie młodzi. 

Słuchacze radia to ludzie pracujący, osoby w średnim wieku i starsze. Znajdują się wśród nich 

potencjalni beneficjenci i to do nich został skierowany przekaz radiowy.  

3. Dobre praktyki w województwie śląskim 

Dobre praktyki województwa śląskiego także zasługują na uwagę. Innowacją jest tu: 

 strona www.rpo.slaskie.pl jako główny serwis poświęcony RPO w województwie śląskim. Do 

niej „przylega” kilka serwisów tematycznych Programu:  

 strona http://rpo-promocja.slaskie.pl/ - strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis 

promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Głównym celem serwisu jest przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu. 

Nie znajdziemy tutaj „twardych” informacji o procedurach, wytycznych prawnych czy 

terminach. Główną zawartość strony stanowią informacje o podjętych w latach trwania 

Programu działaniach promocyjnych, poszczególnych narzędziach oraz ich przykłady. Atrakcyjną 

zawartością są multimedia, w tym zrealizowane filmy czy nagrania publikowane w radiu, 

wydania biuletynu „Silesia region”, Ebooki czy nagrania ze zorganizowanych konferencji. 

Informacje o samym RPO WSL. 

Strona http://scp-slask.pl/ 

Jest to portal przeznaczony typowo dla osób chcących ubiegać się o dofinansowanie lub odbyć 

szkolenia w ramach projektów Programu. Zawiera „twardą” wiedzę na temat prawa, procedur i 

możliwości ubiegania się o dofinansowanie lub kwalifikowania do innych rodzajów Programowych 

aktywności. Przygotowano ją w atrakcyjnej wizualnie formie – są to diagramy, wykresy i tabele oraz 

łatwe do przyswojenia informacje tekstowe. 

Kanał YouTube RPOPromocja 

Kanał zawiera wiele interesujących filmów. Odwiedzający może za jego pośrednictwem zdobyć 

cenną wiedzę o RPO WSL. Jest to kanał zawierający filmy związane z RPO województwa śląskiego, 

są one podzielone na playlisty tematyczne, w tym: Spoty promujące RPO WSL, Filmy beneficjentów 

RPO WSL, Filmy promujące projekty RPO WSL, Program TV „Słownik polsko-europejski 2011”, 

Program TV „Słownik polsko-europejski 2012”, Program TV „Turniej europejski 2013” oraz ROP SV in 

English. 

Gra internetowa EUROGRA.EU  

Na Śląsku została także opracowana gra internetowa EUROGRA.EU - gra otwarta dla młodzieży od 13 

roku życia, dorosłych i seniorów, którzy chcą w atmosferze dobrej zabawy poznać wybrane projekty 

z terenu województwa śląskiego współfinansowane z funduszy europejskich. Do gry nie trzeba było 

specjalistycznej wiedzy. Wystarczyła chęć i dostęp do Internetu. Udział w grze był nieodpłatny, a na 

http://www.rpo.slaskie.pl/
http://rpo-promocja.slaskie.pl/
http://scp-slask.pl/
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najlepszych uczestników czekało kilkadziesiąt atrakcyjnych nagród o łącznej wartości 7500 złotych. 

Codziennie od 1 do 14 maja 2014 na stronie publikowano pytania i zadania związane z wybranymi 

projektami z terenu województwa śląskiego zrealizowanymi z udziałem Funduszy Europejskich. 

Łącznie w trakcie trwania gry pojawiło się 50 pytań i zadań. Za każdą prawidłową odpowiedź lub 

rozwiązanie zadania gracz otrzymywał 5 punktów. Maksymalnie w grze można było zdobyć 250 

punktów. 

Akcje ambientowe 

Aby wyróżnić swój przekaz, przedstawiciele IZ RPO WSL zorganizowali akcje ambientowe (chociaż 

plakaty też były stosowane). W przestrzeni miejskiej umieszczono swoiste drogowskazy, wskazywały 

one inwestycje powstałe dzięki unijnym pieniądzom. Przybrały one formę dłoni czy „łapek”, które 

były rozpoznawane i kojarzone przez mieszkańców regionu z RPO WSL, co pozwala uznać je za 

dobrą praktykę. Znak ten wykorzystano także w akcji z udziałem ludzi, hostów, którzy za pomocą 

łapek wskazywali przechodniom dotowane inwestycje. To kolejna dobra praktyka – możliwość 

osobistego zadania pytań osobie związanej z IZ RPO WSL dawała szansę na zdobycie wiedzy o 

Programie. Warto podkreślić, że ciekawe realizacje ambientowe odnoszą skutek dzięki rozgłosowi, 

który nadają im media, a także blogerzy (z branży: marketing, reklama etc.) śledzący interesujące 

kampanie marketingowe.  

Adresaci akcji promocyjnych w Śląskim  

Na Śląsku Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 adresowany do wszystkich, zarówno 

mieszkańców jak i beneficjantów czy potencjalnych beneficjentów. Ze strony tej korzystali również 

dziennikarze, podczas gdy strona http://scp-slask.pl/ to portal przeznaczony typowo dla osób 

chcących ubiegać się o dofinansowanie lub odbyć szkolenia w ramach projektów Programu. Zawiera 

„twardą” wiedzę na temat prawa, procedur i możliwości ubiegania się o dofinansowanie lub 

kwalifikowania do innych rodzajów Programowych aktywności. Natomiast EUROGRA.EU jest 

przeznaczona dla młodzieży od 13 roku życia, dorosłych i seniorów, którzy chcą w atmosferze 

dobrej zabawy poznać wybrane projekty z terenu województwa śląskiego współfinansowane z 

funduszy europejskich. Z kolei komunikat Ambientu – drogowskazy i hości, plakaty był kierowany 

do wszystkich, w tym blogerów, śledzących realizacje ambientowe i kampanie marketingowe. 

4. Dobre praktyki w Małopolsce 

Serwis mikroblogowego Twitter  

Dobrymi praktykami zasłynęła także Małopolska. Jej pomysł na wykorzystanie @FUnMałopolska 

serwisu mikroblogowego Twitter okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Korzystanie z niego polega na 

publikowaniu krótkich wiadomości (maksymalnie 140 znaki). To komunikaty zwykle szybkie, 

powstające pod wpływem chwili przemyślenia, ale też w dużej części linki do innych miejsc w sieci. 

Dzięki wykorzystaniu tego kanału można zainteresować potencjalnego beneficjenta nową treścią na 

stronie internetowej MRPO lub nowym artykułem. Wykorzystując go można zintensyfikować 

promocję prowadzoną w innych kanałach. Szczególnie jeśli chodzi o media relations – Twitter 

upodobali sobie dziennikarze, aktywność na nim stanowi więc dobry sposób na dotarcie do nich. 

Do dobrych praktyk należy zaliczyć samą nazwę profilu MRPO na Twitterze – noszą one nazwę 

„Fundusze Małopolska” (nazwa użytkownika to @FUnMałopolska). Z uwagi na małą ilość znaków do 

wykorzystania w każdym poście (140), nazwa powinna być krótka i oddająca istotę użytkownika. 

Wykorzystanie SMS 

W województwie małopolskim praktycznie i innowacyjnie wykorzystano SMS. Za jego 

pośrednictwem można dotrzeć do bardzo szerokiej grupy odbiorców – telefony komórkowe są w 

powszechnym użyciu. Informowanie członków grup docelowych o działaniach w ramach MRPO za 

pomocą smsów to dobra praktyka, z powodu, który można uznać za paradoksalny - współcześnie 

bowiem większość komunikatów informacyjnych jest wysyłana za pośrednictwem poczty 

http://scp-slask.pl/
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elektronicznej. Osoba, która dostaje smsa, przeczyta go choćby z ciekawości. Szczególnie, że smsy 

wysyłane są do osób, które wyraziły na to zgodę podając swój numer. 

Wykorzystanie osób znaczących 

Radio zostało wykorzystane na potrzeby kampanii „To się w ramach nie mieści! Znani o Funduszach 

Europejskich dla Małopolski”. Na antenie rozgłośni regionalnych (Radia Echo, Wanda, Kraków i RDN) 

Anna Dymna, Jerzy Fedorowicz, Robert Korzeniowski i Renata Przemyk opowiadali o Funduszach 

Europejskich. Materiały z kampanii udostępnione zostały także w wersji wideo na kanale YouTube.  

Adresaci działań promocyjnych w Śląskim  

@FUnMałopolska serwisu mikroblogowego odnosił się do wszystkich użytkowników Twittera, ale 

powszechnie wiadomo, że serwis ten upodobali sobie dziennikarze, stąd aktywność na nim stanowi 

więc dobry sposób na dotarcie do nich. Z kolei wysyłane w Małopolsce SMS pozwalały dotrzeć do 

bardzo szerokiej ale równocześnie do bardzo zindywidualizowanej grupy odbiorców.  

5. Dobre praktyki w Czechach 

W Czechach wyróżniono następujące dobre praktyki w ramach działań informacyjno-promocyjnych 

programów operacyjnych:  

 w czeskim Vamberku rozdawano broszury informacyjne w muzeach – broszury traktowały o 

Programie Operacyjnym „Północ - Wschód”, którego celem jest rozwój miast, wsi, walorów 

turystycznych i infrastrukturalnych w północno- wschodnim regionie Czech. Broszury 

informujące o działaniach realizowanych w ramach Programu rozdawano m.in. w Muzeum 

Koronki w Vamberku. Bezpośrednie dotarcie do ludzi z informacjami o Programie to dobra 

praktyka. Muzeum to miejsce, które przyciąga osoby chętne na wizytę, a nie przypadkowe. 

Wręczanie im ulotek czy broszur informacyjnych to dobry pomysł także dlatego, że po powrocie 

lub w trakcie dalszej podróży będą mogli się z nimi na spokojnie zapoznać. Można zawrzeć w 

materiałach także adresy stron www czy odnośniki do mediów społecznościowych. 

 w czeskim Opocznie prezentowano informacje za pomocą interaktywnego panelu 

informacyjnego - interaktywny panel informujący o działaniach podejmowanych w ramach 

Programu Operacyjnego „Północ - Wschód” to narzędzie wykorzystujące nowe technologie, z 

dotykowym ekranem, w prosty sposób prezentujące informacje o Programie podobnie jak ma to 

miejsce na tablecie (z racji na dotykowy ekran). To dobra praktyka z uwagi na innowacyjność i 

atrakcyjność. 

 publikowano broszury dla burmistrzów o dotacjach unijnych - przedstawiciele IZ Programu 

Operacyjnego Morawy Śląsk na lata 2014-2020 przygotowali i opublikowali w formie 

elektronicznej (PDF do pobrania) broszurę kompleksowo informującą o możliwościach dotacji w 

ramach Programu w latach 2014-2020. To dobra praktyka, z uwagi na fakt zawężenia grupy 

docelowej zastosowanego narzędzia i skierowanie go do przedstawicieli władzy. Zapoznawszy 

się z informacjami mogą oni na własną rękę organizować spotkania w regionie i informować o 

możliwości uzyskania dotacji. 

6. Dobre praktyki we Włoszech 

We Włoszech (Region Molise) promując Program Operacyjny Molise finansowany ze środków EFRR 

zdecydowano się aktywować Konto w serwisie Pinterest – kolejnym serwisie społecznościowym, w 

którym publikuje się głównie treści wizualne – zdjęcia, grafiki, infografiki. Pliki (tzw. Piny) i 

umieszcza się na tzw. tablicach. Zwykle każda tablica poświęcona jest określonej kategorii 

tematycznej obrazów. W opisywanym przypadku konto zawiera pięć tablic, to „Tradycja i kultura”, 

„Miasto”, „Newsy”, „Krajobraz” i „Herb”; w ich ramach umieszczono 286 zdjęć i grafik, 

uzupełnionych o opisy. Stanowią one łatwy w odbiorze zbiór wizualnych informacji, na które być 

może zabrakło miejsca na stronach internetowych Programu lub w innych serwisach 

społecznościowych. 
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Pinterest umożliwia bardzo proste i szybkie dzielenie się kontentem w sieci. Aby to zrobić, 

użytkownicy muszą jedynie wykorzystać narzędzia oferowane przez portal. Mogą bez ograniczeń 

„przepinać” treści z innych tablic lub publikować swoje własne grafiki ów. 

Warto zaznaczyć, że Pinterest to stosunkowo młody portal społecznościowy. Według danych 

opublikowanych przez siteanalytics.compete.com, między grudniem 2011 a styczniem 2012 roku 

liczba jego aktywnych użytkowników wzrosła o 145%. Dzięki temu Pinterest zajął piątą pozycję na 

liście najpopularniejszych serwisów social media. Jego popularność nadal rośnie i sięga już ponad 25 

milionów aktywnych użytkowników. Ponadto Pinterest.com ze względu na szybki wzrost 

popularności i umocnienia się domeny (wzrost domain authority) stał się doskonałym miejscem na 

reklamę oraz prowadzenie działań SEO. Z marketingowego punktu widzenia najważniejszy jest fakt, 

iż każdy „Pin” połączony jest z serwisem źródłowym, z którego pobrana została grafika lub film. W 

przypadku np. sklepów internetowych daje to ogromne możliwości promocji produktów wśród 

użytkowników. 

Wnioski: 

Zarówno w analizowanych województwach, jak i za granicą promowano programy europejskie 

przy pomocy różnorodnych innowacji technologicznych, a wykorzystano przy tym wszystkie 

aktualnie panujące trendy w zakresie preferowanych przez poszczególne grupy docelowe źródeł 

informacji. Należy zwrócić uwagę na szerokie wykorzystanie Internetu, portali 

społecznościowych i nowoczesnych aplikacji, połączenie użycia Internetu z wykorzystaniem go w 

urządzeniach powiązanych – w tabletach i smartphonach.  

Koncentrując się na grupach docelowych, do których trafiały komunikaty, należy je podzielić na 

adresatów stanowiących ogół społeczności danego regionu (opinia publiczna) oraz grupy węższe – 

wymienione poniżej. Z analizowanych danych wynika, że „nietypowe” działania promocyjne były 

adresowane do: 

 społeczeństwo jako takiego,  

 internautów, 

 czytelników blogów, 

 słuchaczy radiowych, 

 użytkowników stron www Programu, 

 użytkowników kanału YouTube 

 użytkowników serwisów społecznosciowych: Facebook, Twitter, Pinterest, 

Goldenline, Gadu Gadu, 

 posiadaczy smarphonów, telefonów komórkowych i tabletów, 

 użytkowników przestrzeni publicznej/centrów kultury/muzeów, 

 władz miast/regionów. 

W realizacji założonych celów komunikacyjnych wykorzystano szerokie spektrum narzędzi 

marketingowych, zróżnicowanych pod względem formy, okresu stosowania oraz grup docelowych, 

do których je adresowano. Biorąc pod uwagę okres stosowania poszczególnych narzędzi, należy 

je podzielić na te wykorzystywane przez cały czas trwania Programu oraz te wdrażane w 

poszczególnych jego momentach (np. przez miesiąc w konkretnym roku).  

Badani metodą wywiadów IDI przedstawiciele komórek zajmujących się promocją regionalnych 

programów operacyjnych Urzędów Marszałkowskich innych województw ocenili w trakcie 

wywiadów pogłębionych (FGI) skuteczność i użyteczność prowadzonych działań informacyjno – 

promocyjnych w odniesieniu do różnych grup odbiorców (w tym beneficjentów, IOB, organizacji 

pozarządowych, studentów oraz mieszkańców). 

Wyniki wymienionych wyżej badań dały podstawę, aby sformułować tezę, że skuteczność działań 

promocyjno-informacyjnych warunkowana jest przez: 

 ich powtarzalność i regularność. Przykładem mogą być laureaci konkursów np. 

konkursu „Młodzi wiedzą o funduszach”. Uczestnicy tej inicjatywy kilkukrotnie brali 

udział zarówno w lekcjach europejskich jak i w konkursie uznając je za bardzo 

ciekawe możliwości rozwoju. Do udziału przekonywali także swoich rówieśników,  
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 kreatywność i samodzielność - dobrą formą dotarcia do młodzieży jest wykorzystanie 

szkoły jako kanału komunikacyjnego i pośredniczącego, ale zaoferowanie im formy 

pracy i lekcji odbiegającej o szkolnych standardów,  

 korzyści materialne – nagrody są silnym motywatorem do udziału we wszystkich 

opisywanych wyżej formach promocji FE i RPO,  

 satysfakcję ze sprostania jakiemuś wyzwaniu i poczucie dobrze wykorzystanego 

czasu, 

 odpowiednio dobrane narzędzia przekazu informacji.  

Z badań wynika zatem prosty wniosek, że bez spełnienia powyższych warunków trudno 

zaplanować skuteczną Strategię komunikacji RPO.  

Zestawiając ten wniosek z wynikami badań wśród przedstawicieli IZ WRPO w trakcie 

wspomnianych już, wywiadów grupowych FGI, należy podkreślić, że w perspektywie finansowej 

UE 2014-2020, spośród narzędzi skierowanych do grupy beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów WRPO na lata 2007-2013, za najskuteczniejsze należy uznać:  

 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, która dostarcza bezpośredniej 

wiedzy beneficjentom i potencjalnym beneficjentom. O wysokiej skuteczności tego 

narzędzia świadczy, według badanych, liczba osób korzystających z poszczególnych 

kanałów komunikowania (mail, telefon i kontakt bezpośredni), 

 Strona internetowa zawierająca niezbędne informacje dotyczące procesu 

aplikowania i realizacji projektów. Podczas dokonywania oceny respondenci brali pod 

uwagę statystyki wejść na stronę, a także zakres przekazywanych informacji za 

pomocą tego narzędzia. 

 Szkolenia skierowane do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO na lata  

2007-2013 organizowane przez Urząd Marszałkowski. W opinii respondentów o 

skuteczności tego narzędzia świadczy przede wszystkim liczba przeszkolonych 

potencjalnych beneficjentów i beneficjentów, a także przyrost wiedzy jednostek 

aplikujących i realizujących projekty.  

Każde z powyższych źródeł spełniało kryterium powtarzalności i regularności - stały przekaz 

informacyjny o dostępności tych narzędzi dla wszystkich zainteresowanych i ciągła możliwość 

skorzystania z powyższych form zagwarantowały duże zainteresowanie ze strony beneficjentów i 

wpłynęły na motywację innych odbiorców. 

 

Rekomendacje: 

Doświadczenia polskie i zagraniczne wskazują, że oryginalność warunkuje sukces promocyjny. Na 

podstawie przeprowadzonej analizy proponuje się, aby IZ WRPO wykorzystała następujące 

rozwiązania wykorzystane w analizowanych studiach przypadku:  

 zmodyfikowanie strony internetowej, wprowadzenie wersji wielojęzycznej i dla 

słabowidzących. Strona Programu powinna zawierać odnośniki do fanpage, Instragrama, 

Twittera, kanału YouTube itp.; 

 stworzenie oficjalnego numeru GG (WRPO 2014+) funkcjonującego w ramach PIFE (w 

pierwszym etapie realizacji Programu), aktywnego w godzinach pracy IZ WRPO 2014+. 

Ważną funkcjonalnością GG jest możliwość ustawienia statusu z informacją np. z datą 

rozpoczęcia składania wniosków o dofinansowanie; 

 rozważenie wykorzystania jako narzędzia promocji „Wirtualnego spaceru” jako działanie 

skierowane do ogółu społeczeństwa; 

 dostosowanie strony internetowej do otwierania nie tylko na komputerach stacjonarnych 

czy laptopach, ale też tabletach i smartphone’ach; 

 umieszczenie na stronie internetowej narzędzia „wirtualny konsultant”. Mowa tutaj o 

kanale łączności z jednym z pracowników odpowiedzialnych za promocję WRPO 2014+, 

który odpowiadałby na bieżąco na pytania interesantów; 

 szersze wykorzystanie narzędzia typu fanpage na bazie istniejącego fanpage „WRPO. 
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Wielkopolska OK.”. Liczba fanów wynosi obecnie 3500 osób, stąd warto rozpocząć 

promocję Programu posiadając zgromadzoną bazę. Narzędzie to należy stosować przez 

cały czas trwania WRPO 2014+, a komunikaty muszą być skierowane do wszystkich 

mieszkańców regionu (nie wykluczając jednak publikacji informacji dla węższych grup 

odbiorców). Prowadzenie strony na Facebooku trwa stale. Facebook to narzędzie 

darmowe, jednak inwestycja pieniędzy w kampanie reklamowe z wykorzystaniem 

oferowanych przez niego narzędzi jest godna rozważenia. Należy jednak wziąć pod 

uwagę, że na przestrzeni lat Facebook może przestać być modny lub dana grupa 

docelowa może znaleźć dla siebie inne miejsce – wystarczy jedynie zarezerwować 

określoną kwotę na działania w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, 

Twitter); 

 założenie konta WRPO 2014+ na Instagramie (to serwis przede wszystkim dla ludzi 

młodych, to do nich powinny być skierowane działania promocyjne), które będzie 

aktywne przez cały czas jego trwania, z regularnymi publikacjami; 

 wykorzystanie możliwości komunikacji za pomocą GoldenLine; 

 zaplanowanie cykl audycji radiowych o WRPO 2014+, z treścią dostosowaną do potrzeb 

nowej perspektywy finansowej. Emitowany program powinien mieć swoje stałe miejsce 

na antenie, tak, by na stałe znalazł się w świadomości słuchaczy. Rekomendowane jest 

także przeprowadzenie konkursu angażującego słuchaczy przez dłuższy okres; 

 rozważyć stworzenie „brand hero” - bohatera WRPO 2014+ (postaci towarzyszącej 

działaniom realizowanym w ramach Programu) np. koziołek, przechadzająca się podczas 

pikników albo stawiana przed inwestycjami wzorem śląskich „łapek”; 

 przygotowanie jedną, stałą prezentację multimedialną pokazującą w sposób 

skondensowany WRPO 2014+. Prezentacja powinna widnieć na stronie www, być 

omawiania na szkoleniach, targach (i wszelkich innych spotkaniach), czy wizytach w 

szkołach. Prezentacja powinna być aktualizowana po każdym roku realizacji WRPO 

2014+, w celu przedstawienia zrealizowanych działań; 

 wykorzystanie sms jako kanału komunikacji. Zasadne jest, w związku z tym, zbudowanie 

bazy numerów telefonów wszystkich osób, które kontaktują się z IZ WRPO 2014+ (przez 

cały okres trwania Programu. Dzięki sms mogą być informowane o szkoleniach, 

konferencjach, naborach wniosków, ale też organizowanych w ich okolicy imprezach. 
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Zadanie 24 a. Propozycje zmian dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych, 

w kontekście skuteczności i efektywności działań potencjalnych dla perspektywy 2014-

2020 

W Planie komunikacji WRPO 2007-2013 zaproponowano działania informacyjno-promocyjne 

adresowane do poszczególnych grup docelowych wskazanych w przedmiotowym dokumencie. 

1. Propozycje komunikatów i działań adresowanych do opinii publicznej 

W Planie komunikacji wyróżniono opinię publiczną, do której adresowano przede wszystkim 

działania komunikacyjne oparte na kształtowaniu świadomości społecznej w zakresie postępów 

realizacji i wdrażania WRPO, promowaniu Programu jako marki pozytywnej oraz informowaniu o 

wkładzie UE i EFRR w osiąganie spójności społeczno-gospodarczej w Wielkopolsce, dążono również 

do wzrostu uświadomienia roli, jaką w procesie wdrażania Funduszy Europejskich odgrywają 

instytucje regionalne i lokalne. 81  

W przypadku opinii publicznej, ogółu mieszkańców Wielkopolski proponuje się, aby główny 

komunikat w dalszym ciągu nakierowany był na zwiększanie świadomości mieszkańców regionu 

odnośnie możliwości, jakie są związane z realizacją projektów finansowanych w ramach WRPO. 

Uwzględniając jednak wyniki badania CATI przeprowadzonego wśród mieszkańców Wielkopolski, 

należy pamiętać, że ich wiedza dotycząca FE i WRPO sytuuje się na niskim poziomie, co więcej 

grupa ta nie wyraża również większego zainteresowania poszerzeniem czy pogłębieniem wiedzy w 

tym zakresie. Ważne wydaje się zatem być postawienie pytania, czy istotniejsze jest/będzie 

prowadzenie działań mających na celu zwiększenie poziomu szczegółowości wiedzy mieszkańców, 

czy zwiększenie ich poziomu świadomości odnośnie pozytywnych efektów płynących z realizacji 

projektów finansowanych w ramach WRPO? Biorąc pod uwagę główny cel Strategii komunikacji 

polityki spójności na lata 2014-2020 nadrzędne jest prowadzenie działań, które uświadomią/ 

utwierdzą opinię publiczną w przekonaniu, że środki europejskie w sposób bezpośredni przyczyniają 

się do rozwoju kraju. Wyniki przeprowadzonych badań CATI z mieszkańcami wskazują, że 

rozpoznawalność brandu WRPO jest na niskim poziomie – zaledwie ¼ badanych kojarzyła nazwę 

WRPO, nawiązując więc do głównego celu Strategii, jak i wyników przedmiotowych badań warto 

podkreślać „regionalną ideę” WRPO, zatem w komunikacie skierowanym do opinii publicznej, 

powinno kłaść się nacisk na fakt, że środki europejskie płynące z WRPO, jako programu regionalnego 

są nakierowane na Wielkopolskę i przyczyniają się do rozwoju Wielkopolski właśnie. Aby zwiększyć 

skuteczność tak sformułowanego przekazu, trzeba pamiętać by jego treść została skonstruowana na 

poziomie ogólnym, tj. FE i/ lub WRPO, umieszczanie w treści przekazu bardziej szczegółowych 

informacji dotyczących osi priorytetowej, działania czy poddziałania wpłynie jedynie na zwiększenie 

stopnia trudności procesu dekodowania danego komunikatu przez odbiorców. 

Ponadto, jak pokazują wyniki przeprowadzonego badania CATI z mieszkańcami, ponad połowa 

badanych nie dostrzega wpływu realizowanych projektów z FE na poprawę swojej osobistej sytuacji, 

w związku z tym warto zamieszczać w treści przekazu wiadomości informujące o rzeczywistych 

korzyściach jakie mogą osiągnąć lub osiągają – każdy mieszkaniec regionu korzysta z efektów 

inwestycji WRPO.  

Wyniki badania CATI wśród mieszkańców Wielkopolski pokazują również, że respondenci posiadają 

małą wiedzę o instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie FE oraz WRPO, o czym 

świadczą ich odpowiedzi dotyczące instytucji, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków o 

dotację z FE, gdzie aż blisko 1/5 badanych nie potrafiła zaznaczyć żadnej instytucji, pozostałe 

wskazania „rozproszyły się” wśród wielości instytucji. W związku z powyższym proponuje się tak 

zmienić działania komunikacyjne, aby w treściach komunikatów pojawiała się prosta informacja, że 

instytucją odpowiedzialną za zarządzanie i wdrażanie WRPO jest Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego. Cały komunikat musi być spójny i logiczny, kolejne jego treści muszą być ze sobą 

                                                           
81 Plan Komunikacji WRPO 2007-2013, 2014, s.11 
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ściśle powiązane, zatem skoro informujemy opinię publiczną o tym, że WRPO jest programem 

regionalnym adresowanym specjalnie do Wielkopolski, który przyczynia się do rozwoju Wielkopolski, 

to logiczne jest, że instytucją odpowiedzialną za jego zarządzanie i wdrażanie jest instytucja 

zarządzająca województwem/samorząd województwa, Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego.  

2. Propozycje komunikatów i działań adresowanych do beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów 

Zgodnie z zapisami Planu Komunikacji WRPO 2007-2013 działania informacyjno-promocyjne 

skierowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów koncentrowały się na przekazywaniu 

wiedzy niezbędnej do prawidłowej realizacji projektów.82  

Idea prowadzenia takich działań wydaje się być jak najbardziej słuszna, najpierw trzeba jednak 

zadbać o to aby informacja o możliwości pozyskania środków na realizację projektów dotarła do 

potencjalnych beneficjentów. Z racji włączenia do WRPO zadań, które do tej pory były realizowane 

w ramach EFS/PO KL wysoce istotne jest aby w początkowej fazie perspektywy 2014-2020 

przeprowadzić działania informacyjne skierowane do potencjalnych beneficjentów, uwzględniające 

również te grupy docelowe, które w poprzedniej perspektywie 2007-2013, nie były beneficjentami 

WRPO.  

Aby prowadzone w pierwszej fazie perspektywy 2014-2020 działania o charakterze informacyjnym 

charakteryzowały się wysoką skutecznością powinny mieć wymiar bardziej spersonalizowany ze 

względu na daną grupę odbiorców/potencjalnych beneficjentów. Zatem proponuje się wyodrębnić 

główne grupy potencjalnych beneficjentów83 i do każdej z nich stworzyć oddzielny komunikat, 

informujący o rodzajach inwestycji, które mają szansę otrzymać wsparcie – „na co można otrzymać 

dofinansowanie”. Do zwiększenia skuteczności tego działania przyczyni się również zawarcie w 

komunikacie wiadomości o możliwych korzyściach, jakie mogą osiągnąć przyszli beneficjenci. 

Ważne jest, aby poszczególne elementy całego ciągu komunikacyjnego były ze sobą powiązane i 

nawzajem z siebie wynikały. Jeśli więc w pierwszym etapie kładziemy nacisk na informację o 

możliwości pozyskania funduszy musimy też wskazać źródła, do których mogą odwołać się 

potencjalni beneficjenci w celu pozyskania bardziej szczegółowych wiadomości. 

W Planie komunikacji WRPO 2007-2013 jedną z grup docelowych stanowili partnerzy społeczno-

gospodarczy, działania skierowane na tą grupę miały na celu przede wszystkim zwiększenie 

współdziałania instytucji społeczno-gospodarczych, co w konsekwencji miało doprowadzić do 

wzrostu sprawności wdrażania i efektywnego wykorzystania środków WRPO.84 W proponowanych 

zmianach działań partnerzy społeczno-gospodarczy są zaliczani do sklasyfikowanych grup 

potencjalnych beneficjentów, co za tym idzie wszelkie wskazówki zmian działań adresowanych do 

partnerów społeczno-gospodarczych zawarte są we wskazówkach odnoszących się do beneficjentów 

i potencjalnych beneficjentów.  

3. Propozycje działań adresowanych do mediów 

Zapisy Planu komunikacji WRPO 2007-2013 wskazują, że działania skierowane na media miały na 

celu multiplikowanie komunikatu i docieranie z informacjami do opinii publicznej.85 

Wykorzystywanie mediów, jako kanału/ów umożliwiającego/ych multiplikowanie informacji, jest 

jak najbardziej słuszne. Działania adresowane do mediów w dalszym ciągu powinny mieć powyższy 

charakter, ponadto powinny zmierzająć do większego zainteresowania ze strony mediów 

pisaniem/emisją materiałów dotyczących FE i WRPO. 

                                                           
82 Ibidem, s. 12 
83 Zaproponowana klasyfikacja grup potencjalnych beneficjentów znajduje się w rozdziale 5 niniejszego 
opracowania. 
84 Ibidem, s. 13 
85 Ibidem, s. 13 
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Zgodnie z Planem komunikacji współpraca z mediami jest narzędziem składającym się z całej gamy 

działań, które dążyły do wykreowania w mediach, a co za tym idzie w świadomości społecznej 

pozytywnego wizerunku marki WRPO. 86 

Z pewnością należy podkreślić, że wyniki badań – IDI z dziennikarzami jednocześnie wskazują, że 

współpraca UMWW z mediami została pozytywnie oceniona przez samych zainteresowanych – 

przedstawicieli mediów. Warto zatem w następnej perspektywie podtrzymywać dobre relacje, co z 

pewnością wpływa na jakość współpracy, a pośrednio na jakość publikacji/emisji. Należy w dalszym 

ciągu aktywizować, zachęcać media do podejmowania tematów związanych z FE czy WRPO. Z 

pewnością ciekawą propozycją w tej kwestii jest wprowadzenie tzw. brunchu prasowego, czyli 

cyklicznych konferencji prasowych skierowanych do dziennikarzy, organizowanych w formie późnych 

śniadań, czyli brunchu. Szczegółowe informacje odnośnie opisywanego działania zostały 

zaprezentowane w rozdziale 6 niniejszego Raportu. 

4. Propozycje działań adresowanych do podmiotów zaangażowanych w realizację WRPO 

Zgodnie z Planem komunikacji WRPO 2007-2013 działania adresowane do podmiotów 

zaangażowanych w realizację WRPO były działaniami z pogranicza wewnętrznego public relations 

(PR), miały na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku Programu oraz motywację do efektywnej 

pracy.87 

Jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań jakościowych (IDI) z pracownikami PIFE oraz 

ilościowych – CAWI/CATI z beneficjentami warto w dalszym ciągu realizować działania mające na 

celu zwiększenie potencjału merytorycznego pracowników Punktów Informacyjnych, zmierzając tym 

samym do postrzegania przez beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PIFE, jako punktu 

„eksperckiego”, w którym można pozyskać wszystkie potrzebne informacje i otrzymać wskazania do 

innych, pozostałych źródeł. Ważne jest również prowadzenie działań motywujących pracowników 

PIFE do prac mających na celu zwiększenie promocji PIFE, tak aby fakt funkcjonowania/działalność 

PIFE na stałe zagościła w świadomości potencjalnych beneficjentów.  

Zadanie 24 b. Propozycje zmian dotyczące stosowanych narzędzi komunikacyjnych 

wykorzystywanych w odniesieniu do poszczególnych grup docelowych, w kontekście skuteczności i 

efektywności działań potencjalnych dla perspektywy 2014-2020. 

W Planie komunikacji WRPO 2007-2013 zamieszczono listę narzędzi, która była wykorzystywana do 

realizacji działań informacyjno-komunikacyjnych WRPO 2007-2013.  

1. Propozycje dotyczące serwisu www.wrpo.wielkopolskie.pl 

Realizacja Planu komunikacji WRPO 2007-2013 opierała się m.in. na wykorzystaniu takiego 

narzędzia komunikacji, jak serwis internetowy www.wrpo.wielkopolskie.pl. Instrument ten był 

adresowany do wszystkich grup docelowych wskazanych w Planie. Zakładano, że narzędzie będzie 

miało formułę pozwalającą na realizację działań dwukierunkowych opartych na komunikacji 

pomiędzy beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami, np. w formie FAQ. 88 

Serwis www.wrpo.wielkopolskie.pl okazał się jednym z najczęściej wskazywanych źródeł informacji 

o WRPO, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych badań CAWI/CATI z beneficjentami i 

potencjalnymi beneficjentami, jak również badania desk research, wskazujące na realizację 

wszystkich założonych wskaźników dotyczących przedmiotowego portalu.  

Nie zmienia to jednak faktu, że w nadchodzącej perspektywie 2014-2020 należy wprowadzić zmiany 

mające na celu jeszcze lepsze dopasowanie serwisu do potrzeb osób go odwiedzających, a także 

modyfikacje wpływające na zwiększenie użyteczności i intuicyjności serwisu. Z przeprowadzonych 

badań – IDI z przedstawicielem UMWW wynika, że w nadchodzącej perspektywie planowane jest 

uruchomienie nowego serwisu, warto więc zadbać aby znalazły się w nim takie elementy, jak 

adresowana do potencjalnych beneficjentów tematyczna wyszukiwarka obszarów wsparcia, 

                                                           
86 Ibidem, s. 21 
87 Ibidem, s. 14 
88 Ibidem, s. 16 
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możliwość rejestracji/zakładania własnego konta, która będzie wymagała podania/wskazania cech 

użytkownika/potencjalnego beneficjenta, co spowoduje zaklasyfikowanie go do danej grupy 

potencjalnych beneficjentów lub beneficjentów. Dzięki założeniu konta możliwe będzie także 

otrzymywanie wiadomości/newslettera dedykowanego do konkretnej grupy odbiorców. Wariant 

posiadania własnego konta przyczyni się do personalizacji portalu – maksymalnego dopasowania do 

potrzeb beneficjentów. Dodatkowo warto pomyśleć o możliwości kontaktu z administratorem lub 

„konsultantem” strony pełniącym rolę „eksperta”, któremu będzie można zadać pytanie dotyczące 

WRPO, jak również o zakładce odnoszącej się do dobrych praktyk.  

Ponadto autorzy niniejszego opracowania zaproponowali utworzenie, niezależnie od mającego 

powstać nowego serwisu www.wrpo.wielkopolskie.pl, portalu FUNDOMUNDO.EU, szczegółowe 

informacje dotyczące propozycji portalu FUNDOMUNDO.EU zostały zamieszczone w rozdziale 6 

niniejszego Raportu.  

2. Propozycje dotyczące Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 

Głównym celem funkcjonowania PIFE było/jest upowszechnienie informacji o możliwościach 

uzyskania wsparcia w ramach Funduszy Europejskich oraz przedstawianie wykazu warunków 

koniecznych do spełnienia przy ubieganiu się o dofinansowanie. Zadaniem PIFE było również 

zapewnienie powszechnego dostępu do materiałów informacyjno-promocyjnych FE oraz udział 

konsultantów w organizacji działań o charakterze informacyjno-promocyjnym. PIFE było/jest 

adresowane do ogółu mieszkańców, beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów. 89 

PIFE jako narzędzie działań informacyjno-promocyjnych zdecydowanie powinno być w dalszym ciągu 

wykorzystywane przede wszystkim do informowania, ale również do promowania FE oraz WRPO.  

Należy dążyć do maksymalnej profesjonalizacji PIFE i o ile to możliwe do większej specjalizacji 

konsultantów, choćby ze względu na główne grupy potencjalnych beneficjentów. Dobrym pomysłem 

w tym zakresie wydaje się być np. organizacja tzw. dni PIFE dla przedsiębiorców, PIFE dla NGO itp., 

kiedy to przedstawiciele danej grupy docelowej będą mogli przyjść do Punktu i uzyskać pełne 

spektrum informacji odpowiadających na ich potrzeby, jak również pozyskać wszelkie niezbędne 

informacje, co więcej tego typu akcje będą stanowiły naturalną platformę komunikacji i wymiany 

dobrych praktyk między samymi zainteresowanymi, co z pewnością będzie stanowiło swego rodzaju 

wartość dodaną.  

Warto także promować PIFE, jako „ekspercki” punkt informacji adresowany głównie do 

potencjalnych beneficjentów, jak również beneficjentów.  

3. Propozycje dotyczące konferencji, seminariów, kampanii, imprez masowych, targów, 

wystaw, wydarzeń promocyjnych  

Zgodnie z zapisami Planu konferencje, seminaria, kampanie, imprezy masowe, targi, wystawy, 

wydarzenia promocyjne zostały określone jako narzędzia skierowane do szerokiej opinii 

społecznej.90 

Z przeprowadzonych badań – CAWI/CATI z beneficjentami, wynika, że konferencje i seminaria 

zostały stosunkowo pozytywnie oceniane przez badanych, głównie z sektora administracji 

publicznej, instytucji wspierających biznes, organizacji pozarządowych oraz innych partnerów.  

Należy jednak mieć na uwadze, że forma konferencji i seminariów nakłada bardziej teoretyczny niż 

warsztatowy charakter, zatem narzędzie to powinno być odpowiednio targetowane/adresowane nie 

do wszystkich, ale jedynie do pewnych grup docelowych np. przedstawicieli administracji 

publicznej, JST, uczelni wyższych, partnerów, instytucji i organizacji, i innych grup docelowych, 

które zainteresowane są głównie systemowymi regulacjami i ogólnymi zagadnieniami związanymi z 

tematyką Funduszy Europejskich.  

                                                           
89 Ibidem, s. 18 
90 Ibidem, s. 18 
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Z kolei różnego rodzaju wydarzenia promocyjne, typu eventy, imprezy masowe są z pewnością 

atrakcyjną formą dla ich odbiorców, ponieważ umożliwiają aktywne partycypowanie w danym 

wydarzeniu, zakładając przy tym jego nieformalny, swobodny charakter, jednak jak wynika z 

przeprowadzonych badań jakościowych – IDI z przedstawicielami PIFE, uczestnikami rajdów 

rowerowych wykorzystywanie tego typu narzędzi nie przekłada się na rzeczywisty wzrost wiedzy czy 

zainteresowania uczestników WRPO. Dlatego warto pomyśleć o wprowadzeniu różnego rodzaju 

dodatkowych elementów np. konkursów, zabaw, które jeszcze w większym stopniu będą angażowały 

uczestników narzucając im niejako rolę bardziej kreatora niż biernego odbiorcy wydarzenia. Dobrym 

pomysłem byłoby np. organizowanie konkursów tematycznych skierowanych do konkretnej grupy 

potencjalnych beneficjentów np. przedsiębiorców z danej branży, co z jednej strony wpłynie na 

zwiększenie zainteresowania danej grupy – większe dopasowanie treści, a z drugiej może skłonić 

uczestników do wymiany dobrych praktyk. 

Należy wskazać również na wykorzystywanie narzędzia jakim są targi czy wystawy, jak podkreślał 

przedstawiciel WFOŚiG działania o charakterze promocyjnym, jak również informacyjnym 

dotyczącym III Priorytetu odbywały się na targach POLEKO. Działania tam prowadzone były 

kierowane do potencjalnych beneficjentów. W trakcie targów dystrybuowany był również biuletyn 

„Eko-fakty”, poprzez który mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z wybranymi projektami 

realizowanymi w ramach III Priorytetu. 

Odnosząc się do kampanii informacyjno-promocyjnych w perspektywie 2007-2013 zostały 

zorganizowane m.in. kampanie „Wielkopolska OK” oraz „Zmieniliśmy Wielkopolskę”. Na podstawie 

zebranych wyników poszczególnych badań m.in. FGI z przedstawicielami IOB, NGO i studentami 

wynika, że kampanie te zostały ocenione pozytywnie, choć pojawiły się również głosy krytyczne 

dotyczące poszczególnych elementów kampanii, np. plakatów czy słabej dostępności spotów 

reklamowych.  

Projektując kampanie na przyszłą perspektywę należy pamiętać o dobrze dobranym haśle/motywie 

przewodnim odpowiadającym do danego okresu perspektywy, wykorzystywaniu mediów do 

promowania poszczególnych elementów – w tym przypadku nie istotna jest tak wielość/mnogość 

promowanych elementów, ale czas ich promowania – im dłużej dany detal jest promowany, tym 

bardziej zapada w pamięć odbiorców, często nawet nieświadomie. 

W niniejszym Raporcie w rozdziale 6 zostały zaprezentowane i szczegółowo opisane propozycje 

pięciu kampanii informacyjno-promocyjnych. 

4. Propozycje dotyczące szkoleń i warsztatów 

Szkolenia i warsztaty zostały pozytywnie ocenione jako narzędzia informacyjne. Bez wątpienia są 

nieocenionym narzędziem przy poszerzaniu i zgłębianiu wiedzy.  

Jednak jak wynika z przeprowadzonych badań CAWI/CATI z beneficjentami, respondenci 

zdecydowanie bardziej cenią sobie szkolenia w formie warsztatowej.  

Aby szkolenia charakteryzowały się wysoką skutecznością i użytecznością istotne jest wcześniejsze 

badanie potrzeb szkoleniowych wśród potencjalnych beneficjentów i beneficjentów, tak aby 

organizowane formy były jak najbardziej trafne.  

Ponadto warto pomyśleć, nad organizacją szkoleń o zróżnicowanym stopniu trudności w obrębie 

jednej tematyki. Wielu beneficjentów zgłaszało potrzebę uczestnictwa w szkoleniu 

specjalistycznym, gdzie przedstawiane informacje charakteryzują się większą szczegółowością. W 

związku z powyższym należy pomyśleć nad opracowaniem systemu rejestracji na szkolenia, który 

będzie uwzględniał preferencje uczestników co do poziomu szkolenia. Szkolenia powinny być 

adresowane głównie do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów, jak również do partnerów 

społeczno-gospodarczych.  

5. Propozycje dotyczące Biuletynu „Nasz Region” 
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Wg zapisów Planu komunikacji biuletyn „Nasz Region” miał być/jest kompleksowym i miarodajnym 

źródłem informacji odnośnie stopnia realizacji WRPO, w tym wiedzy specjalistycznej, aktualnych 

konkursów, dobrych praktyk i wpływu Funduszy Europejskich na rozwój Wielkopolski.91 

Przedmiotowe narzędzie zostało poddane ocenie w ramach przeprowadzonych badań m.in. IDI z 

dziennikarzami, uznano, że biuletyn mimo bardzo wysokiej jakości wydania, niestety nie dociera do 

szerokiego grona odbiorców, jest dystrybuowany jedynie w urzędach, jak również w formie 

elektronicznej - można go pobrać ze strony www.wrpo.wielkopolskie.pl.  

Warto zatem pomyśleć, aby biuletyn z jednej strony zwiększył swoje grono odbiorców, a z drugiej 

trafiał do czytelników, którzy rzeczywiście mogą/powinni być zainteresowani jego zawartością, w 

tym potencjalnych beneficjentów działań dofinansowanych z EFS, EFRR. Z pewnością in plus wpłynie 

rezygnacja ze stosowania urzędniczego języka/nomenklatury unijnej, jak również dystrybucja 

biuletynu wśród przedsiębiorców, przedstawicieli administracji publicznej czy instytucji otoczenia 

biznesu. Warto również pomyśleć nad wydawaniem tematycznych numerów skierowanych do 

konkretnej grupy odbiorców np. przedstawicieli JST, przedsiębiorcy z danej branży np. 

energetycznej, NGO’s, itp. 

6. Propozycje dotyczące publikacji regionalnych materiałów strategicznych  

W ramach zaprezentowanego narzędzia IZ WRPO oraz IP zapewnili/ają, co najmniej w wersji 

elektronicznej, publikację: WRPO, Szczegółowego Opisu Priorytetów WRPO, sprawozdań i raportów 

z realizacji WRPO, wytycznych dla beneficjentów, wzorów wniosków, zasad realizacji i rozliczania 

projektów.92 

Bezsprzeczny jest fakt, że wymienione powyżej publikacje również powinny być dostępne dla 

beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz partnerów społeczno-gospodarczych w zbliżającej 

się perspektywie finansowej. Należy jednak pomyśleć nad przedstawieniem choćby niektórych 

publikacji również w formie prezentacji/filmu instruktażowego np., wzoru wniosku o płatność czy 

wzoru wniosku aplikacyjnego – tym bardziej, że w nadchodzącej perspektywie 2014-2020 wszystkie 

wnioski będą wypełnianie/składane w wersji elektronicznej. Bardzo istotne jest również dbanie o 

aktualizację udostępnianych dokumentów/publikacji, jak również o przejrzystość publikowanych 

treści, zatem w przypadku umieszczania np. najnowszej wersji wytycznych dla beneficjenta czy 

wzoru wniosku aplikacyjnego należy poprzednie – już nieaktualne wersje usuwać lub przenosić do 

archiwum, tak aby w zakładce „do pobrania” zawsze znajdowały się tylko i wyłącznie aktualnie 

obowiązujące wersje dokumentów.  

7. Propozycje dotyczące tablic informacyjnych, pamiątkowych oraz oznaczenia projektów 

Zgodnie z zapisami Planu komunikacji celem zastosowania tablic informacyjnych umieszczanych w 

trakcie realizacji lub po zakończeniu realizacji projektów przez beneficjenta oraz pozostałych 

trwałych oznaczeń, było informowanie społeczności o źródle finansowania projektu, w tym o 

dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, co w konsekwencji stanowić miało dobre narzędzie 

podnoszenia świadomości społecznej w zakresie wpływu WRPO na rozwój regionu.93 

Należy przyznać, że narzędzie to po części wypełniło zakładane cele, a mianowicie na trwale 

zakotwiczyło się w świadomości odbiorców, o czym świadczą choćby wyniki przeprowadzonych 

badań ilościowych i jakościowych, jednak trzeba mieć na uwadze, że tablice informacyjne czy 

oznaczenia projektów są jedynie „kojarzone/pamiętane”, ale nie stanowią pożądanego źródła 

wiedzy o WRPO. Mimo wszystko rekomendowane jest wykorzystywanie tego narzędzia również w 

nadchodzącej perspektywie finansowej, ponieważ pełni ono rolę „oznacznika”, 

projektów/inwestycji powstałych dzięki FE czy WRPO, a im więcej „oznaczników”, tym większa 

rozpoznawalność brandu.  

8. Propozycje dotyczące pozostałych materiałów informacyjno-promocyjnych 
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Wg Planu w ramach przedstawianego narzędzia tworzone były również materiały i publikacje 

reklamowe wykorzystujące różne media (gazety, telewizję, radio, czasopisma, outdoor czy 

Internet), co miało przenieść się na wzrost świadomości społecznej, co do dostępności środków 

unijnych i ich wpływu na codzienne życie Wielkopolan.94 

Stosowanie różnych kanałów komunikacji do umieszczania/transferowania materiałów informacyjno-

promocyjnych powinno być kontynuowane w kolejnej perspektywie. Z przeprowadzonych badań, 

zarówno ilościowych, jak i jakościowych wynika, że Internet jest jednym z najpopularniejszych 

źródeł informacji, zatem logiczne jest, że kanał ten z pewnością powinien być wykorzystywany do 

publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych, szczególnie powinien być stosowany przy 

publikacji materiałów, które wymagają częstej aktualizacji. Warto korzystać z opisywanego kanału 

komunikacji również przy udostępnianiu materiałów multimedialnych – spotów, prezentacji, filmów 

instruktażowych itp. Treści, o których mowa powyżej powinny być przede wszystkim umieszczane 

na nowym portalu WRPO, w przypadku filmów instruktarzowych warto wykorzystywać kanał 

YouTube. 

Z kolei umieszczanie publikacji promocyjnych na nośnikach reklamy outdoorowej z pewnością 

przyczynia się do wzrostu rozpoznawalności reklamowanego brandu czy danej kampanii. Niemniej 

jednak z badań jakościowych – FGI ze studentami, NGO i IOB wynika, że jako najskuteczniejsze w 

tym zakresie typowane są citylighty czy billboardy, zdecydowanie mniej plakaty.  

Rekomenduje się również ograniczanie publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych w formie 

ulotek, broszur czy albumów głównie dlatego, że potencjalni odbiorcy odczuwają przesyt tego typu 

reklamą, często zawarte w nich informacje są na bardzo ogólnym poziomie, przez co nie są w stanie 

odpowiedzieć na pytania/potrzeby odbiorców i w większości są wyrzucane zaraz po ich otrzymaniu. 

Ponadto charakteryzują się ograniczonym terminem obowiązywania, co wpływa na ich przydatność i 

efektywność. Dodatkowo w przypadku albumów koszty ich wydania zazwyczaj są relatywnie 

wysokie, a rzeczywisty odbiór znikomy. 

Rekomenduje się wykorzystywanie opisywanych pozytywnie elementów przedstawianego narzędzia 

w przypadku materiałów o charakterze promocyjnym w stosunku do opinii publicznej, a w 

przypadku materiałów o charakterze informacyjnym, bardziej specjalistycznym dodatkowo do 

potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społeczno-gospodarczych. 

9. Propozycje dotyczące konkursów o tematyce europejskiej 

Głównym celem organizacji konkursów o tematyce europejskiej było szerzenie i pogłębianie wiedzy 

z zakresu UE, FE czy samego WRPO. Z pewnością wśród uczestników konkursów narzędzie to spełniło 

swoją zakładaną rolę. W przyszłej perspektywie rekomenduje się szersze promowanie danych 

konkursów, tak aby zwiększyć zainteresowanie uczestnictwem.  

W celu tym warto wykorzystać media, czy nawet za ich pośrednictwem przeprowadzać konkursy, 

np. na antenie radia. Ponadto można zaproponować konkurs, który byłby cyklicznie organizowany, 

tak aby na stałe zaistniał w świadomości odbiorców. Tutaj warto pomyśleć nad kontynuacją 

konkursów w ramach akcji „Młodzi Wiedzą o Funduszach” czy zorganizowanie konkursu dla 

słuchaczy audycji radiowych, który składałby się z kliku etapów, co powodowałoby, ze odbiorcy 

naturalnie stawaliby się stałymi słuchaczami danego programu – odbiorcami treści informacyjno-

promocyjnych FE i WRPO. Opisywane narzędzie w dalszym ciągu powinno być adresowane do opinii 

publicznej.  

                                                           
94 Ibidem, s.20 
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10. Propozycje dotyczące konkursu „Gwiazdy Wielkopolskie” 

„Gwiazdy Wielkopolskie” jest konkursem/plebiscytem wyłaniającym 12 najlepszych projektów, o 

największym znaczeniu dla Wielkopolski, zrealizowanych w ramach WRPO. Dwa razy w okresie 

programowania odbywała się Gala Gwiazd. Gwiazdy mogły być wybierane co roku ze względu na 

różne kryteria np. najbardziej innowacyjny projekt, najlepszy projekt kluczowy, najlepszy projekt 

turystyczny itp. Nagrodą w konkursie oprócz statuetki wręczanej przez marszałka, mogła być 

wspólna z IZ WRPO promocja projektu, która jednocześnie miała wypełniać zapisy rozporządzenia 

wykonawczego - na coroczną kampanię informacyjno-promocyjną o innej tematyce.95 

Opisywane narzędzie jest doskonałym instrumentem do promowania projektów – tzw. dobrych 

praktyk, dlatego z pewnością warto podtrzymywać tradycję organizacji plebiscytu na najlepsze 

projekty WRPO również w przyszłej perspektywie. Należy jednak zadbać o większą promocję, 

wykorzystując do tego głównie media (telewizję, radio, prasę) oraz reklamę outdoorową, tak aby 

konkurs/plebiscyt charakteryzował się szeroką rozpoznawalnością, zostanie finalistą czy laureatem 

utożsamiane było z wysokim prestiżem. 

 

                                                           
95 Ibidem, s. 22 
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Zadanie 25. Tabela rekomendacji 

 

LP. WNIOSEK/STR. W RAPORCIE REKOMENDACJA 
PROPOZYCJA SPOSOBU WDROŻENIA 

REKOMENDACJI 
ADRESAT 

REKOMENDACJI 
TERMIN WDROŻENIA 

REKOMENDACJI 
KLASA 

REKOMENDACJI* 
STATUS 

REKOMENDACJI** 

1. Perspektywa finansowa 2014-
2020 zakłada włączenie zadań 
w WRPO, które do tej pory 
były realizowane w ramach 
EFS. /s.127, 130, 140-141, 146 

Na pierwszym etapie 
wdrażania WRPO 
rekomendowane jest 
informowanie potencjalnych 
beneficjentów WRPO 2014+, 
którzy do tej pory korzystali ze 
środków dostępnych w ramach 
EFS o zaistniałych zmianach 
we wdrażaniu Programów w 
regionie. Taka informacja 
powinna zostać zamieszczona 
na stronach internetowych 
będących w dyspozycji IZ 
WRPO. 

Informacje odnośnie 
przedmiotowych zmian 
powinny zostać zamieszczone 
zarówno na stronach 
internetowych będących w 
dyspozycji IZ WRPO (+ 
automatyczne przekierowanie 
lub/i linkowanie na właściwą 
stronę) , jak i UMWW. 

Ponadto, w komunikatach 
informacyjnych kierowanych 
do potencjalnych 
beneficjentów, którzy w 
poprzedniej perspektywie 
stanowili grupę beneficjentów 
oraz potencjalnych 
beneficjentów należy 
podkreślać, że instytucją 
odpowiedzialną za przekaz 
informacyjny dotyczący EFS 
jest UMWW.  

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

 XII 2014 r./ I półrocze 
2015 r. 

Programowa/Klu
czowa 

x 

2. Informacje tworzone na 
poziomie ogólnym adresowane 
do ogółu potencjalnych 
beneficjentów i /lub 
beneficjentów charakteryzują 
się małą skutecznością./ 
s.148, 163 

Rekomendowane jest 
tworzenie informacji 
dopasowanych do potrzeb 
danej grupy docelowej 
(personalizacja i 
doszczegółowienie 
komunikatów).  

Przygotowywane komunikaty i 
stosowane narzędzia powinny 
być, w miarę możliwości 
konstruowane pod kątem 
konkretnego adresata – grupy 
docelowej, powinny zawierać 
informacje, które dotyczą 
tylko i wyłącznie wybranej 
grupy (np. beneficjenci, którzy 
mają już wiedzę o RPO oraz 
beneficjenci, którzy jej nie 

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

 2015 – 2020 r. Programowa/Klu
czowa 

x 
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PROPOZYCJA SPOSOBU WDROŻENIA 

REKOMENDACJI 
ADRESAT 

REKOMENDACJI 
TERMIN WDROŻENIA 

REKOMENDACJI 
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REKOMENDACJI* 
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REKOMENDACJI** 

mają).  

3. Wyższą skutecznością 
przekazu charakteryzują te 
kampanie, które bazowały na 
wielorakich formach przekazu 
zróżnicowanych ze względu na 
dane grupy docelowe. / s. 
148, 237 

Zaleca się dbałość o 
różnorodność form 
komunikatów skierowanych do 
różnych grup odbiorców. 

Planując daną kampanię 
informacyjną należy 
kontynuować uwzględnianie 
wielości form przekazu, 
poprzez korzystanie z różnych 
kanałów komunikacji (np. 
media: prasa, radio, telewizja, 
Internet, outdoor, eventy, 
itp.), konstruowanie treści 
komunikatów dopasowanych 
do potrzeb i możliwości danej 
grupy docelowej. 

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

2015 -2020 r. Programowa/Op
eracyjna 

 

4. Zrealizowane badania 
wykazały, że szkolenia są 
skuteczną formą komunikacji 
z beneficjentami, należy 
zadbać o ich dobrą i 
przemyślaną organizację./ s. 
76-78 

Informacja o szkoleniach 
powinna być odpowiednio 
wcześnie przekazywana do 
potencjalnych 
zainteresowanych 
poszczególnymi szkoleniami.  

 

Rekomendowane jest 
informowanie beneficjentów o 
szkoleniu z odpowiednim 
wyprzedzeniem, a w 
przypadku dużego 
zainteresowania wykorzystanie 
np. platform e-learningowych 
lub streamingu. 

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

 2015 – 2020 r. Programowa/Klu
czowa 

x 

5. Wyniki przeprowadzonych 
badań wskazują, że 
respondenci preferują 
uczestnictwo w 
specjalistycznych 
szkoleniach./ s. 76-77 

Rekomendowane jest 
kontynuowanie prowadzenia 
szkoleń ogólnych oraz 
szczegółowych 
specjalistycznych dotyczących 
konkretnego problemu do 
omówienia zakładających 
przedstawianie treści na 
poziomie szczegółowym.  

Należy kontynuować taki 
system pozyskiwania 
informacji, który będzie 
uwzględniał preferencje 
uczestników co do tematyki 
szkolenia. Należy uwzględnić 
również preferencje 
uczestników odnośnie poziomu 
szkolenia (zaawansowania). 
Materiały odpowiadające 
tematyce szkolenia powinny 
być także dostępne na stronie 
internetowej. Szkolenia 

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW/ 
Wykonawcy 
szkoleń 

 2015 -2020 r. Programowa/Op
eracyjna 

x 
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REKOMENDACJI 
ADRESAT 

REKOMENDACJI 
TERMIN WDROŻENIA 

REKOMENDACJI 
KLASA 

REKOMENDACJI* 
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REKOMENDACJI** 

powinny być adresowane 
głównie do beneficjentów, 
potencjalnych beneficjentów, 
jak również do partnerów 
społeczno-gospodarczych.  

6. Zebrane opinie podczas 
przeprowadzonych badań 
CAWI/CATI z beneficjentami 
oraz badań FGI z IOB, NGO 
jednoznacznie wskazują, że 
respondenci podkreślali 
potrzebę zwiększenia liczby 
szkoleń w formie warsztatów, 
pozwalających na praktyczne 
zastosowanie przekazywanych 
informacji./s.76-78, 143, 166 

Rekomendujemy 
wprowadzenie w kolejnej 
perspektywie finansowej 
szkoleń w formie warsztatów 
zarówno na poziomie 
aplikowania, jak i realizacji 
projektów./Rekomendowana 
jest kontynuacja warsztatowej 
formy szkoleń dla 
potencjalnych beneficjentów i 
beneficjentów WRPO 2014+. 

Rekomendowana jest 
organizacja szkoleń w formie 
warsztatów, zarówno pod 
względem samej organizacji 
szkolenia, jak i sposobu 
przedstawiania treści i 
realizacji danych zadań 
odnoszących się do 
prezentowanej problematyki.  

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

2015-2020 r. Programowa/Op
eracyjna 

 

7. Na skuteczność i użyteczność 
szkoleń wpływa przede 
wszystkim dopasowanie ich 
tematyki – przekazywanych 
treści, jak i formy 
prowadzenia do potrzeb 
uczestników. / s.76-78, 166 

Rekomendujemy kontynuację 
badania potrzeb szkoleniowych 
beneficjentów oraz 
potencjalnych beneficjentów 
celem uzyskania precyzyjnej 
informacji na temat zakresu 
szkoleń i ich specyfikacji.  

 W celu badania potrzeb 
szkoleniowych warto umieścić 
ankietę na nowej stronie www 
WRPO 2014+, jak również 
wysyłać link do ankiety za 
pośrednictwem Newslettera. 

 Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

 2015 -2020 r. Programowa/Op
eracyjna 

 

8. Z przeprowadzonych badań – 
CAWI/CATI z beneficjentami, 
wynika, że konferencje i 
seminaria zostały stosunkowo 
pozytywnie oceniane przez 
badanych, głównie z sektora 
administracji publicznej, 
instytucji wspierających 
biznes, organizacji 
pozarządowych oraz 
partnerstw./s. 49, 79 

Rekomenduje się 
kontynuowanie organizacji 
konferencji i seminariów dla 
przedstawicieli administracji 
publicznej, JST, uczelni 
wyższych, partnerów, 
instytucji i organizacji i innych 
grup docelowych, które 
zainteresowane są głównie 
systemowymi regulacjami i 
ogólnymi zagadnieniami 

Konferencje powinny 
uwzględniać potrzeby 
wskazanych grup. Informacje o 
ich organizacji powinny być 
adresowane tylko i wyłącznie 
do wspomnianych grup 
docelowych. 

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

2015 – 2020 r. Programowa/Op
eracyjna 

x 
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REKOMENDACJI* 
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REKOMENDACJI** 

związanymi z tematyką 
Funduszy Europejskich. 

9. Wyniki przeprowadzonych 
badań wskazują, że 
najskuteczniejszą formą 
kontaktu/pozyskania 
kompleksowej informacji od 
przedstawicieli PIFE jest 
wizyta bezpośrednia./ s. 87, 
138 

Rekomendujemy 
kontynuowanie wizyt 
osobistych w Punktach.  

Działania upowszechniające 
ten kanał komunikacji z 
Punktem powinni prowadzić 
również sami pracownicy 
Punktu Informacyjnego, 
głównie poprzez 
promowanie/zachęcanie 
potencjalnych beneficjentów 
do wizyty w PIFE, jak również 
przez organizację spotkań 
informacyjnych oraz tworzenie 
mobilnych PIFE. 

Oddział 
Koordynacji 
Punktów 
Informacyjnych 
UMWW/ PIFE 

2015– 2020 r. Programowa/Op
eracyjna 

x 

10. Postulaty zgłaszane przez 
badanych beneficjentów 
wskazywały na stosunkowo 
niską ocenę zasobów wiedzy 
przekazywanych za 
pośrednictwem 
przedstawicieli PIFE./ s. 87-90 

Należy dążyć do maksymalnej 
profesjonalizacji PIFE, w 
związku z tym rekomendujemy 
wzmocnienie potencjału 
organizacyjnego i 
merytorycznego PIFE na 
pierwszym etapie wdrażania 
WRPO.  

Zaleca się prowadzenie 
szkoleń dla pracowników PIFE 
dotyczących aktualnych 
programów operacyjnych i ich 
wytycznych, możliwie szybko 
wyprzedzając terminy 
ogłaszania naborów oraz 
organizację tzw. dni PIFE dla 
przedsiębiorców, PIFE dla NGO 
itp. Dzięki temu 
przedstawiciele danej grupy 
docelowej będą mogli przyjść 
do Punktu i uzyskać informacje 
odpowiadające ich potrzebom. 

Oddział 
Koordynacji 
Punktów 
Informacyjnych
UMWW/ PIFE 

2015-2020 r. Programowa/Op
eracyjna 

 

11. Efekty monitoringu 
działalności PIFE wraz z 
rekomendacjami są 
przekazywane pracownikom 
PIFE w formie elektronicznej./ 
s.88 

Rekomendujemy, aby trzon 
nadzorujący PIFE 
upowszechniał efekty 
cyklicznego monitoringu 
działalności PIFE wśród ich 
pracowników na spotkaniach 

Należy kontynuować 
przedstawianie konsultantom 
PIFE wyników prowadzonego 
monitoringu oraz omawiać z 
nimi zaproponowane 
rekomendacje. Warto, aby te 

Oddział 
koordynacji 
Punktów 
Informacyjnych
UMWW/ PIFE 

Cyklicznie po 
przeprowadzonym 
monitoringu 2015-2020 

Programowa/Op
eracyjna 
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bezpośrednich i wdrażał 
przedstawione w raportach 
rekomendacje.  

kwestie były analizowane na 
spotkaniach 
bezpośrednich/szkoleniach. 
Ponadto należy weryfikować 
status wdrożenia rekomendacji 
w Punktach. Takie działania z 
pewnością przyczynią się do 
zwiększenia efektywności 
usług świadczonych w 
Punktach, bowiem w wyniku 
uwzględnienia w organizacji 
pracy Punktu zaleceń, 
wyeliminowane zostaną te 
błędy, które zostały wykryte w 
toku. 

12. Drukowane materiały 
informacyjno-promocyjne 
charakteryzują się 
ograniczonym terminem 
obowiązywania, co wpływa na 
ich nieprzydatność i 
nieefektywność./ s. 168 

Rekomendowane jest częste 
aktualizowanie treści 
znajdujących się w 
drukowanych materiałach 
informacyjnych (nie należy 
zakładać, że jedna ich wersja 
będzie odpowiednia dla całego 
okresu programowania). 

W celu zwiększenia 
efektywności materiałów, 
których treści wymagają 
częstej aktualizacji należy 
ograniczać nakład, bardziej 
analizować celowość wydania 
poszczególnych materiałów, 
dopasować do potrzeb 
odbiorców i ich możliwości 
odkodowania treści. 

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

2015-2020 r.  Programowa/Op
eracyjna 

 

13. Potencjalni odbiorcy 
odczuwają przesyt 
materiałami promocyjnymi w 
formie ulotek, broszur, 
albumów. Często zawarte w 
nich informacje są na bardzo 
ogólnym poziomie, przez co 
nie są w stanie odpowiedzieć 
na pytania/potrzeby 
odbiorców i w większości są 
wyrzucane zaraz po ich 

Rekomenduje się ograniczanie 
ilości publikacji materiałów 
informacyjno-promocyjnych w 
formie ulotek, broszur czy 
albumów. 

Należy ograniczyć ilość 
publikacji, jedynie do tych, 
które przez stosunkowo długi 
okres czasu będą aktualne i 
użyteczne oraz adresowanych 
do poszczególnych grup 
odbiorców. 

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

2015-2020 r. Programowa/Op
eracyjna 

x 
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otrzymaniu. Dodatkowo w 
przypadku albumów koszty ich 
wydania zazwyczaj są 
relatywnie wysokie, a 
rzeczywisty odbiór znikomy. / 
s.51, 168 

14. Wyniki przeprowadzonych 
badań wskazują, że zarówno 
odbiorcy działań 
informacyjno-promocyjnych, 
tj. mieszkańcy, potencjalni 
beneficjenci, beneficjenci, 
jak i dziennikarze podkreślają 
trudność i niezrozumiałość 
jaką charakteryzuje się język 
stosowany w materiałach 
informacyjno-promocyjnych 
konstruowanych przez 
UMWW./ s. 14-15, 44, 46, 49, 
66, 84,124, 129-130, 132, 136, 
141, 146-147, 167, 232-233, 
236 

Należy dążyć do uproszczenia 
języka komunikatów 
kierowanych do wszystkich 
odbiorców działań 
informacyjno-promocyjnych, 
przekazywane informacje 
powinny być sformułowane 
przystępnym językiem, 
umożliwiającym zrozumienie 
przez przeciętnego odbiorcę 
charakteryzującego się niskim 
poziomem wiedzy o FE i 
WRPO.  

Przekaz powinien być 
komunikatem przygotowanym 
dla odbiorcy nie znającego 
nomenklatury unijnej, zatem 
nie powinno się używać w 
nadmiarze terminologii FE. 
Zaleca się kontynuowanie 
współpracy przedstawicieli 
UMWW z dziennikarzami. 
Należy dostosowywać przekaz 
medialny do potrzeb i 
możliwości odbiorców. 

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

 2015-2020 r. Horyzontalna  

15. Przeprowadzone badania 
ilościowe – CAWI/CATI z 
potencjalnymi beneficjentami 
i beneficjentami oraz badania 
jakościowe pozwalają na 
sformułowanie stwierdzenia, 
iż Internet jest najczęściej 
wykorzystywanym źródłem 
informacji o FE i WRPO./ s.82-
86 

Rekomendowane jest 
wykorzystanie Internetu jako 
istotnego źródła 
komunikowania się z 
odbiorcami działań 
informacyjno-promocyjnych.  

Internet powinien być 
wykorzystywany jako medium 
tworzące świadomość 
Programu wśród potencjalnych 
beneficjentów oraz medium 
będącym głównym źródłem 
informacji dla beneficjantów 
jako grupy dysponującej już 
wiedzą o WRPO.  

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

2015 -2020 r. Programowa/Op
eracyjna 

 

16. Badani respondenci 
najczęściej jako źródło wiedzy 

W kolejnej perspektywie 
rekomendowane jest 

Do realizacji przedmiotowego 
celu należy wykorzystywać 

Oddział 
Informacji, 

2015 -2020 r. Programowa/Op
eracyjna 

x 



 
 

177 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 

LP. WNIOSEK/STR. W RAPORCIE REKOMENDACJA 
PROPOZYCJA SPOSOBU WDROŻENIA 

REKOMENDACJI 
ADRESAT 

REKOMENDACJI 
TERMIN WDROŻENIA 

REKOMENDACJI 
KLASA 

REKOMENDACJI* 
STATUS 

REKOMENDACJI** 

 o FE i WRPO podawali 
Internet. Użytkownicy 
Interentu, są coraz bardziej 
aktywni, tworzą społeczności 
internetowe – posiadają konta 
na portalach 
społecznościowych, czytają 
blogi i mikroblogii./ s.82-86 

prowadzenie nowych sposobów 
komunikowania i promowania 
Programu za pomocą 
Internetu, w celu poszerzenia 
grona beneficjentów.  

internetowe serwisy 
społecznościowe - blogi i 
mikroblogi, a także takie 
narzędzia jak: advertainment, 
advergaming, Ad Words w 
Google, YouTube, banery itp. – 
biorąc jednak każdorazowo 
pod uwagę ich zweryfikowaną 
skuteczność. 

Promocji i 
Szkoleń UMWW 

17. Badani przedstawiciele 
różnych grup docelowych 
najczęściej korzystają z 
kanału przekazu, jakim jest 
Internet, należy jednak 
pamiętać, że grupy te 
posiadają różne potrzeby 
odnośnie poszukiwanych 
informacji./ s.82-86 

Rekomendowane jest 
wykorzystanie 
możliwości/opcji strony www 
jako kanału przekazywania 
informacji dedykowanych do 
konkretnych grup odbiorców. 

Należy zadbać, aby serwis 
dedykowany nowej 
perspektywie posiadał takie 
elementy jak: adresowana do 
potencjalnych beneficjentów 
tematyczna wyszukiwarka 
obszarów wsparcia, możliwość 
rejestracji/zakładania 
własnego konta, która będzie 
wymagała podania/wskazania 
cech 
użytkownika/potencjalnego 
beneficjenta, co spowoduje 
zaklasyfikowanie go do danej 
grupy potencjalnych 
beneficjentów lub 
beneficjentów. Dzięki 
założeniu konta możliwe 
będzie także otrzymywanie 
wiadomości/newslettera 
dedykowanego konkretnej 
grupie odbiorców. Dodatkowo 
warto pomyśleć o możliwości 
kontaktu z administratorem 
lub „konsultantem” strony 
pełniącym rolę „eksperta”, 
któremu będzie można zadać 
pytanie dotyczące WRPO, jak 

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

2015 r. Programowa/Op
eracyjna 
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również o zakładce odnoszącej 
się do dobrych praktyk. 

18. Dotychczasowy portal WRPO 
nie zakładał możliwości 
komunikacji pomiędzy 
odbiorcami/potencjalnymi 
beneficjentami i 
beneficjentami, co 
powodowało że przyjmował 
bardziej rolę tuby niż 
platformy wymiany 
informacji./ s.82-86 

Rekomendowane jest 
stworzenie niezależnie od 
nowo powstającego serwisu 
www, portalu zakładającego 
komunikację zarówno miedzy 
IZ, a użytkownikiem, jak 
również pomiędzy samymi 
użytkownikami.  

Realizacja przedmiotowej 
rekomendacji powinna odbyć 
się poprzez stworzenie serwisu 
zaproponowanego przez 
Wykonawcę w załączniku. 

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

2015 r. Programowa/Klu
czowa 

 

19. Do badanych mieszkańców 
Wielkopolski najczęściej 
informacje dotyczące FE i 
WRPO docierały za pomocą 
mediów oraz Internetu. /s. 
53-54 

Rekomendowane jest, aby w 
perspektywie finansowej 2014-
2020 w dalszym ciągu przekazy 
informacyjno-promocyjne 
odbywały się za pomocą 
telewizji, prasy i Internetu. 
Działania medialne powinny 
jednak uwzględniać 
preferencje poszczególnych 
grup odbiorców dotyczące 
najczęściej wykorzystywanych 
źródeł informacji, w tym osoby 
młode – Internet, osoby 
starsze – telewizja i prasa. 

Działania informacyjno-
promocyjne adresowane do 
mieszkańców należy 
umieszczać głównie w 
mediach, personalizując 
kanały ze względu na grupę 
wiekową mieszkańców, tak jak 
zostało wskazane w 
rekomendacji. 

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

2015-2020 r. Programowa/Op
eracyjna 

 

20. Badanie mieszkańców – CATI z 
mieszkańcami Wielkopolski 
ukazują, że tematyką 
pozyskiwania dotacji są 
zainteresowani są przede 
wszystkim młodzi i osoby w 
średnim wieku./ s.61, 64, 66 

Działania informacyjno-
promocyjne skierowane do 
mieszkańców Wielkopolski 
dotyczące FE w pierwszych 
latach wdrażania nowej 
perspektywy powinny przede 
wszystkim skupiać się na 
tematyce pozyskiwania 

Komunikaty kierowane do 
wybranych grup mieszkańców 
powinny zawierać treści 
odnoszące się do tego kto, na 
co i jak może uzyskać dotację 
z Funduszy Europejskich. 

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

2015-2017 r. Programowa/Op
eracyjna 

x 
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środków unijnych.  

21. Wydarzenia/eventy 
zakładające aktywną 
partycypację uczestników są 
przez nich postrzegane jako 
atrakcyjne, jednak 
wykorzystywanie tego typu 
narzędzi nie przekłada się na 
rzeczywisty wzrost wiedzy czy 
zainteresowania uczestników 
WRPO. / s.166 

W dalszym ciągu rekomenduje 
się kontynuacje prowadzenia 
działań promujących WRPO 
2014+ angażujących 
uczestników wydarzeń. 

W dalszym ciągu należy 
wprowadzać różnego rodzaju 
dodatkowe elementy np. 
konkursy, zabawy, które 
jeszcze w większym stopniu 
będą angażowały uczestników 
narzucając im niejako rolę 
bardziej kreatora niż biernego 
odbiorcy wydarzenia. Warto 
także zadbać o cykliczność 
konkursów – jest to działanie 
sprawdzone, skuteczne. 

Należy organizować 
wydarzenia, w ramach 
pewnego cyklu, tak aby były 
ze sobą powiązane, posiadały 
wspólny element – motyw 
przewodni. 

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

2015-2020 r. Programowa/Op
eracyjna 

x 

22. Wyniki zrealizowanych badań – 
FGI z IOB, wskazują że 
przedstawiciele IOB aspirują 
do roli pośrednika między 
potencjalnymi 
beneficjentami, a IZ – 
UMWW./ s.135-136 

Rekomendowane jest 
zdobywanie pozytywnej opinii 
o WRPO 2014+ w grupie IOB 
(konferencje, spotkania, 
współpraca w procesie 
przekazu informacji).  

W tym kontekście warto 
rozważyć uczynienie IOB w 
Wielkopolsce swoistymi 
ambasadorami WRPO, 
szczególnie przy 
przekazywaniu informacji, 
dotyczących wsparcia 
przedsiębiorców i 
organizowanych konkursów. 

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

2015 r. Programowa/Klu
czowa 

x 

23. Badani przedstawiciele IOB 
preferują głównie takie źródła 
kontaktu, jak strona www, 
szkolenia i konferencje, 
Newsletter, prasa branżowa 

Rekomendowane jest 
komunikowanie się z IOB za 
pośrednictwem preferowanych 
przez nich źródeł informacji.  

Informacje dedykowane do IOB 
powinny zostać zamieszczane 
głównie na stronie www. Z 
kolei wiedza dotycząca WRPO i 
FE powinna być szerzona na 
szkoleniach i konferencjach 

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

2015-2017 r. Programowa/Op
eracyjna 
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/s.133-136 dedykowanych do IOB. 

24. Spoty będące elementami 
kampanii „Zmieniliśmy 
Wielkopolskę” charakteryzują 
się bardzo niską 
rozpoznawalnością – wniosek 
na podstawie FGI ze 
studentami, IOB, NGO. /s. 51 

W celu zwiększenia 
skuteczności spotów 
promujących inwestycje 
finansowane z FE rekomenduje 
się zwiększenie natężenia 
emisji przedmiotowych 
materiałów reklamowych, tj. 
wydłużenie okresu emisji 
spotów oraz zwiększenie 
częstotliwości emisji.  

Rekomendacja ta powinna być 
zrealizowana głównie poprzez 
zwielokrotnienie emisji spotów 
w telewizjach regionalnych, 
wydłużenie trwania kampanii 
oraz wyświetlanie filmów 
reklamowych na nośnikach 
outdoorowych – telebimach.  

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

2015-2020 r. Programowa/Op
eracyjna 

 

25. Konkursy fotograficzne, 
promujące inwestycje 
sfinansowane ze środków 
WRPO spotkały się z dużą 
akceptacją ze strony 
badanych./ s. 51, 75  

Rekomenduje się dalszą 
organizację konkursów 
fotograficznych, mających na 
celu wyłonienie najlepszej 
fotografii obrazującej 
inwestycję z WRPO.  

W celu zwiększenia 
atrakcyjności konkursu warto 
zadbać o stałą aktualizację 
formuły konkursu 
dostosowując ją do aktualnych 
trendów – np. zamiast 
„Zatrzymane w kadrze” – 
„Selfie na tle inwestycji 
unijnej”. Należy również 
uwzględnić cykliczność 
konkursów jako narzędzie 
podnoszenia ich skuteczności 

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

2018-2020 r. Programowa/Op
eracyjna 

 

26. Plakaty, jako narzędzie 
promocji zostało całkowicie 
negatywnie ocenione przez 
badanych./ s.45, 51, 73, 75, 
168 

Rekomenduje się ograniczenie 
wykorzystywania plakatów, 
jako środków promocji.  

Należy zracjonalizować 
umieszczanie plakatów na 
słupach ogłoszeniowych. 
Narzędzie to można 
wykorzystywać selektywnie 
np. przy 
promowaniu/ogłaszaniu 
informacji o wydarzeniu np. 
na uczelni czy innych 
instytucjach. Należy 
uwzględnić inny poziom 

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

2015 r. Programowa/Op
eracyjna 
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skuteczności plakatów w 
mobilnych punktach 
informacyjnych, a inny w 
poczekalniach 

27. Na podstawie 
przeprowadzonych badań – IDI 
z uczestnikami konkursów, z 
przedstawicielami PIFE 
stwierdzono, że lekcje 
europejskie oraz konkursy 
adresowane dla młodzieży są 
bardzo skuteczną formą 
dotarcia do opisanej grupy 
docelowej z wiedzą o 
Funduszach Europejskich./s. 
90-93 

Rekomenduje się dalsze 
organizowanie lekcji 
europejskich i konkursów dla 
młodzieży.  

Warto uczynić z konkursów 
stałe wydarzenie w szkołach, 
tak aby lekcje europejskie 
stały się „tradycją”, i w 
dalszym ciągu były 
organizowane kolejne edycje 
konkursów.  

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

2015-2018 r. Programowa/Op
eracyjna 

 

28. Przeprowadzone badania 
wskazują, że istnienie 
potrzeby realizacji projektów 
w partnerstwach, jak również 
nowa perspektywa finansowa 
2014-2020 będzie niejako 
„wymuszać” realizację 
większej ilości tego typu 
projektów./ s. 149 

Rekomendowane jest 
promowanie partnerstw 
pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi i JST w celu 
realizacji projektów 
odpowiadających na 
zapotrzebowanie społeczności 
lokalnych, co więcej może to 
również wpłynąć na 
zwiększenie liczby organizacji 
pozarządowych włączających 
się w proces aplikowania o 
środki.  

Promocja realizacji projektów 
w partnerstwach powinna 
uwypuklać pozytywne aspekty 
związane z tą formą 
organizacji projektów. 
Ponadto promocję tego typu 
projektów powinno kierować 
się bezpośrednio do 
potencjalnych 
zainteresowanych, wskazując 
na dobre praktyki/pozytywne 
efekty w tym zakresie. 

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

2015 -2020 r. Programowa/Klu
czowa 
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29. Ponadto, proponuje się, aby Zamawiający zwrócił uwagę na różnorodne propozycje zawarte w 
Załączniku 5 Aneksu, zawierające wyniki prac kreatywnych Wykonawcy badania. Proponujemy 
wykorzystać zaprezentowany tam sposób myślenia o działaniach informacyjno – promocyjnych, 
zachowując oczywiście właściwy dystans do proponowanych przez nas nazw i bardziej 
kontrowersyjnych szczegółów. Proponujemy także poddać kreatywnej analizie i ocenie wnioski i 
rekomendacje szczegółowe zamieszczone jako podsumowania opisu wykonania każdego z zadań 
badawczych wyszczególnionych w SOPZ./ s.245-274 

Oddział 
Informacji, 
Promocji i 
Szkoleń UMWW 

2015 -2020 r. Programowa/Op
eracyjna 

 

 

 

 programowe 
(operacyjne/kluczowe) lub 
horyzontalne 

 wdrożona w całości/wdrożona w 
części/do wdrożenia w całości/do 
wdrożenia w części/odrzucona 

 

 wykonawca nie wypełnia, leży to w 
zakresie zadań JE - monitorowanie 
wdrażania rekomendacji 

 wypełnia wykonawca propozycją, 
która weryfikowana jest przez 
zamawiającego 
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Zadanie 26. Propozycje działań informacyjno-promocyjnych dla WRPO 2014+ 

uwzględniające projekt Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 wraz 

ze scenariuszami kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących WRPO 2014+ 

Opracowanie dotyczące propozycji działań informacyjno-promocyjnych dla WRPO 2014+ 

uwzględniające projekt Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 wraz ze 

scenariuszami kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących WRPO 2014+ zostało zamieszczone 

w załączniku nr 5.  

UZUPEŁNIENIA 

Zgodnie z dyspozycjami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w niniejszym Raporcie 

zamieszczono także:  

1. Syntetyczna ocena wykonania Planu komunikacji przez IZ WRPO 

Opracowanie dotyczące oceny wykonania przez IZ WRPO celów i wskaźników Planu komunikacji 

zostało zamieszczone w załączniku nr 2. Przedmiotowa ocena zawiera m.in.: 

 Informację o realizacja celów Planu komunikacji 

 Informację o stopniu realizacji wskaźników wyznaczonych w Planie komunikacji  

 Informację o realizacji celów Planu komunikacji w odniesieniu do podstawowych narzędzi 

 Analizę logiki interwencji komunikacyjnej IZ WRPO 

 Analizę efektywności przekazów promocyjnych i informacyjnych 

 Analizę poziomu wskaźników skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości.  

2. Opinie dziennikarzy o działaniach informacyjno - promocyjnych IŻ WRPO – na podstawie 

badania IDI  

Przedmiotowe opracowanie zamieszczono w załączniku 3.  

3. Opinie pracowników Oddziału Informacji, Promocji i Szkoleń UMWW o działaniach 

informacyjno – promocyjnych IŻ WRPO w latach 2007-2014 - na podstawie badania IDI 

Przedmiotowe opracowanie zamieszczono w załączniku 4. 
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ANEKS 

Załącznik nr 1 Koncepcja badania 

Została przekazana Zamawiającemu w dniu 12 sierpnia 2014 roku. 

Załącznik nr 2 Syntetyczna ocena wykonania Planu Komunikacji przez IZ WRPO 

Strategicznym celem Planu komunikacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2007‐2013 było wsparcie realizacji WRPO tak, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie 

środków poziomu wiedzy wśród mieszkańców Wielkopolski na temat Narodowej Strategii Spójności a 

w szczególności WRPO, poza tym miał uświadomić możliwości uzyskania wsparcia ze środków 

Funduszy Europejskich oraz korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej. 

W związku z tym, istotnym zadaniem było zapewnienie wszystkim zainteresowanym wyczerpującej i 

łatwej w odbiorze informacji na temat możliwości wykorzystania środków, jak również podniesienie 

świadomości opinii publicznej o zakresie dostępnej pomocy a także uzyskanie szerokiego 

społecznego poparcia dla idei Funduszy Europejskich i efektów ich wdrażania. Osiągnięcie celu 

strategicznego nastąpiło poprzez realizację celów szczegółowych, do których zaliczono m.in.: 

1) promocję Funduszy Europejskich, a przede wszystkim WRPO, jako stymulatorów rozwoju 

regionalnego oraz ich komplementarności w stosunku do działań podejmowanych w ramach 

polityki regionalnej, 

2) zwiększenie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania Unii Europejskiej w 

działania wspierające rozwój regionu, 

3) skuteczną informacja o możliwości pozyskania przez beneficjentów środków unijnych i 

jednocześnie aktywizację beneficjentów w celu zwiększenia liczby projektów, 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w województwie wielkopolskim, 

4) zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w 

ramach WRPO ze środków Unii Europejskiej dla wszystkich grup docelowych na terenie 

województwa wielkopolskiego, 

5) informowanie opinii publicznej o postępach w realizacji Programu. 

Przeprowadzona analiza odpowiedzi respondentów w badaniu CAWI beneficjentów WRPO 2007-2013 

pozwala stwierdzić, że podstawowe cele Planu Komunikacji i Rocznych Planach Działań 

Informacyjnych i Promocyjnych zostały spełnione. Beneficjenci bowiem mieli okazję skorzystać z 

wszystkich form informacji i promocji, które były dla nich zaplanowane (konferencje, szkolenia, 

warsztaty, spotkania informacyjnych, materiały informacyjne). 

1. Realizacja celów 

Promocja Funduszy Europejskich oraz WRPO, jako stymulatorów rozwoju  

Po pierwsze, z dużą pewnością można stwierdzić, że cel dotyczący promocji FE i WRPO jako 

stymulatorów rozwoju regionalnego został spełniony. Potwierdza to treść samych przekazów 

informacyjnych i promocyjnych, które odnoszą się do pozytywnego wpływu Funduszy na rozwój 

regionu, jak również wyniki badania CAWI obejmujące beneficjentów WRPO 2007-2013. We 

wspomnianym badaniu najwyżej ocenionym przez respondentów stwierdzeniem opisującym FE było: 

„Fundusze Europejskie to szansa na rozwój dla naszego województwa”. Taka opinia służy za dowód 

na skuteczność promowania Funduszy jako środka poprawy sytuacji w regionie. 

Świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania Unii Europejskiej w działania 

wspierające rozwój regionu  

Po drugie, należy także potwierdzić realizację celu odnoszącego się do zwiększenia świadomości 

opinii publicznej o rezultatach zaangażowania Unii Europejskiej w działania wspierające rozwój 

regionu. Dowodem na słuszność tego potwierdzenia jest wcześniej wspomniane przekonanie 

badanych beneficjentów WRPO o tym, że FE stanowią szanse na rozwój regionu, ale także inne 



 

185 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” 

stwierdzenia, które oceniali oni wysoko (na skali od 1-5), czyli: „Umiejętne korzystanie ze środków 

unijnych pozwoli na podniesienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw” (średnia ocen 

3,56); „Dzięki funduszom unijnym, w moim mieście poprawiły się warunki infrastrukturalne” 

(średnia 3,27); „Fundusze Europejskie pozwalają rozwiązywać realne problemy Wielkopolski” 

(średnia 3,26). 

Skuteczna informacja o możliwości pozyskania środków unijnych  

Odpowiedź na trzeci z kolei cel określony w Rocznych Planach Działań Informacyjnych i 

Promocyjnych w dużej mierze znajduje się w dalszej części tego podrozdziału poświęconej 

skuteczności i efektywności działań informacyjno – promocyjnych. W tym miejscu warto również 

przytoczyć informacje wskazujące, że ponad 70% badanych beneficjentów (CAWI/CATI) uznało, że 

informacje które pozyskali odnośnie FE i WRPO miały wpływ na podjęcie decyzji o złożeniu wniosku 

o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2007-2013. Dane obrazuje Wykres 106, w załączniku 6. 

Pozyskane wyniki badań potwierdzają skuteczność rozpowszechnianych przez UMWW informacji 

odnośnie możliwości pozyskania dotacji z FE i WRPO.  

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że z badań przeprowadzonych z potencjalnymi beneficjentami 

(CAWI/CATI) wynika, że blisko 70% respondentów miało świadomość, że przedsiębiorstwa czy 

instytucje, w których pracują mogły/mogą ubiegać się o dotacje z FE czy WRPO. Dane przedstawia 

Wykres 107, w załączniku 6. Można zatem przypuszczać, że posiadanie wiedzy w przedmiotowym 

zakresie jest efektem skutecznej dystrybucji przez UMWW informacji o możliwościach pozyskania 

środków unijnych.  

Dostęp do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach WRPO  

W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia badawczego, dokonano analizy zawartości mediów, która 

miała pozwolić na ocenę użyteczności nośników informacji i promocji z punktu widzenia realizacji 

celów wyznaczonych w Planie Komunikacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013. Monitoringiem i badaniem objęte zostały następujące rodzaje mediów: prasa 

drukowana, radio, telewizja, których siedziba znajduje się na terenie województwa 

wielkopolskiego. 

Jednym z zadań badawczych była ocena stopnia wykorzystywania poszczególnych nośników 

informacji i promocji w stosunku do przedstawicieli mieszkańców i beneficjentów.  

Największą szansę na dotarcie do opinii publicznej z przekazem dotyczącym inicjatywy 

„Wielkopolska OK” miała stacja telewizyjna TVP Poznań, jej udział wśród analizowanych tytułów 

wyniósł 35,45%. W czołówce zestawienia znalazł się także dziennik „Polska - Głos Wielkopolski” – 

13,63% oraz Polskie Radio Merkury z 11,19%. Szczegółowe informacje zawiera Wykres 108 w 

załączniku nr 6. 

W analizie desk research przeanalizowano wszystkie roczne sprawozdania (od 2007 do 2013) 

Instytucji Zarządzającej WRPO pod kątem działań informacyjnych i promocyjnych.  

Po analizie sprawozdań stwierdzono, iż wprowadzono też nowe rozwiązania i działania. Odnosiły się 

one przede wszystkim do serwisu internetowego www.wrpo.wielkopolskie.pl, który został 

wzbogacony o dwie dodatkowe użyteczności serwisu: newsletter, a także monitoring ilości „wejść” 

na stronę oraz liczby osób „odwiedzających” stronę. Wśród ważnych informacji na temat portalu w 

analizowanych sprawozdaniach UMWW z lat 2007-2009 z funkcjonowania portalu, znajdziemy także 

informację na temat tego, że posiada on narzędzie RSS oraz forum dotyczące Inicjatywy JEREMIE. 

Autorzy sprawozdania wskazują, że od października 2008 roku, część najważniejszych artykułów ze 

strony publikowano również na stronie redagowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, tj. 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Od 2010 r. poza serwisem WRPO w 2010 r. funkcjonował także 

portal Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zakresie Priorytetu III 

WRPO). Od 2009 r. poza Punktami Informacyjnymi zarządzanymi przez IZ WRPO, w sprawozdaniu 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

186 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” 

znajdujemy informacje także o Dziale Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Poznaniu, który podobnie 

jak Punkty Informacyjne, pełni rolę informacyjną i dystrybuuje materiały. 

W zakresie wydarzeń i eventów od 2008 r. IP WRPO dodatkowo brała udział w inicjatywach, w 

ramach których mogła promować Program. Przykładem jest tu udział w Targach POLEKO 2009 

zorganizowanych przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej.96 

W 2008 poza własnymi akcjami promocyjnymi, których IZ i IP WRPO były bezpośrednimi 

pomysłodawcami i organizatorami, uczestniczyły one także w działaniach innych podmiotów.  

W ramach takich inicjatyw wymienić należy uczestnictwo w: 

 Open Days – Tydzień Miast i Regionów organizowany przez Komisję Europejską i Komitet 

Regionów. Zaprezentowano tam możliwości dofinansowania projektów środowiskowych w 

zakresie WRPO i pokazano zrealizowane już w Wielkopolsce projekty o charakterze 

proekologicznym; 

 konferencji „Stąd do sukcesu” organizowaną przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu wspólnie 

z NBP, która odbyła się 4.11.2008 r., której celem było pobudzanie przedsiębiorczości wśród 

młodych ludzi oraz przekazanie istoty działań podejmowanych w ramach misji edukacji 

ekonomicznej NBP; 

 konferencji "Design, sztuka, gastronomia, czyli wartość dodana w produktach turystycznych", 

która odbyła się 12.11.2008 w ramach cyklu "Polska pięknieje – wiedza czyni cuda, czyli jak 

stworzyć i wypromować dobre projekty turystyczne", organizowanej przez firmę Smartlink oraz 

wydawnictwo Pascal w Poznaniu; 

 Międzynarodowych Targach Poznańskich POLEKO 2008, które odbyły się w dniach 27-30 

października. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

promował tam Priorytet III Środowisko przyrodnicze w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Przedstawiciele WFOŚiGW w Poznaniu w ramach 

takich wydarzeń jak: IV Poznańskie Dni Recyklingu, Subregionalne konferencje pt.: „Zmiany 

klimatu - szanse, zagrożenia i adaptacja”, posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Rady Miejskiej w Mosinie, wykładów dla kół naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego, 

prezentowali m.in.: możliwości finansowania przedsięwzięć proekologicznych.97 

W 2009 r. Poza działaniami, które organizowane były przez IZ i IP WRPO, instytucje te brały udział w 

licznych wydarzeniach, podczas których promowały Program. Sprawozdanie wskazuje na 

następujące wydarzenia z tej kategorii:  

 II Forum Funduszy organizowane przez MRR w Warszawie; 

 Dożynki Wojewódzkie w Pile – 30 sierpnia 2009 r.;  

 Jarmark Chmielno-Wikliniarski w Nowym Tomyślu - 29 sierpnia 2009 r.; 

 Dni Ziemi Ostrzeszowskiej –28 czerwca 2009 r.  

 Europejski Tydzień Miast i Regionów – Open Days, który odbył się w Brukseli, w dniach 5-8 

października 2009 r.; 

 Targi Gmina 2009, które odbyły się w dniach 24–27 listopada 2009 r. 

 W 2010 r. przedstawiciele Instytucji Zarządzającej WRPO wraz z przedstawicielami Punktów 

Informacyjnych Funduszy Europejskich uczestniczyli również w imprezach organizowanych przez 

inne instytucje odpowiedzialne za realizację NSS np. współudział w Lecie z Radiem, organizowanym 

przez MRR wspólnie z Polskim Radiem w Ostrowie Wielkopolskim 29 czerwca 2010 r. (Pracownicy IZ 

                                                           
96 Sprawozdanie roczne z wdrażania WRPO za rok 2009, s. 140. 
97 Sprawozdanie roczne z wdrażania WRPO za rok 2008, s. 62 
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WRPO uczestniczyli także w III Forum Funduszy Europejskich organizowanym przez MRR w dniach 1-2 

października 2010 r. Stoisko Wielkopolski przygotowane zostało wspólnie przez Urząd Marszałkowski 

oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.  

Z kolei do wydarzeń, w których uczestniczyły Instytucja Pośrednicząca i Instytucja Zarządzająca 

WRPO w 2011 r. należy zaliczyć:  

 konferencję „Rozliczanie dotacji unijnych w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze 

WRPO 2007–2013” poświęconej wdrażaniu WRPO w Wielkopolsce na przykładzie Priorytetu III 

WRPO;  

 targi POLEKO, podczas których promowano Priorytet III WRPO; 

 IV Forum Funduszy, które odbyło się 5 – 7 maja 2011 r. w Warszawie. Podczas Forum pracownicy 

UMWW promowali Fundusze Europejskie w Wielkopolsce; 

 Nadzwyczajne Posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów, organizowanym 8 – 9 września 2011 r. 

w Poznaniu, podczas którego promowano projekty WRPO realizowane na terenie Wielkopolski; 

 Europejski Dzień Konkurencji i Konsumentów oraz nieformalne spotkanie ministrów ds. polityki 

regionalnej, spójności, spójności terytorialnej i rozwoju miast. Były to wydarzenia towarzyszące 

polskiej prezydencji w UE, podczas których IZ WRPO promował region przez pryzmat projektów 

zrealizowanych w ramach WRPO i funduszy unijnych. 

Na podstawie powyżej wymienionych inicjatyw można wysnuć jednoznaczny wniosek o wysokim 

zaangażowaniu IZ i IP WRPO w dodatkowe inicjatywy, które mogły upowszechnić rezultaty 

wdrażania WRPO oraz przyczynić się do propagowania informacji o Programie w skali lokalnej, 

regionalnej i ogólnopolskiej. 

Informowanie opinii publicznej o postępach w realizacji Programu  

Piąty cel prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dla beneficjentów WRPO 2007-2013 

odnosi się do informowania opinii publicznej o postępach w realizacji Programu. Na podstawie 

wyników desk research 1 można z dużą dozą pewności stwierdzić, że cel ten został spełniony. 

Analiza sprawozdań rocznych z całego okresu programowania pokazuje, że wszystkie założone w 

Planie Komunikacji formy komunikowania o postępach w realizacji WRPO zostały wykorzystane. 

Można przyjąć, iż miarą osiągniętych rezultatów komunikacyjnych jest przydatność (użyteczność) 

wiedzy uzyskanej przez poszczególne grupy docelowe m.in. warunkowana rzetelnością 

przekazywanych informacji i łatwością ich zrozumienia. Przeprowadzone badanie wykazało, że w 

obszarze działań promocyjnych sponsorowanych przez IZ WRPO (a więc tam gdzie UMWW miał 

wpływ) uzyskano satysfakcjonujące wyniki w tym zakresie. Dla porównania pytano ocenę tych 

parametrów zarówno w odniesieniu do informacji o WRPO, jaki i funduszy europejskich (sponsorem 

tych ostatnich nie była IZ WRPO). Warto jednak zwrócić uwagę, iż uzyskany efekt jest warunkowany 

wpływem rodzaju mediów, co powinno skłonić do przewartościowań w ich doborze.  

Ponadto należy wskazać, że IZ WRPO miała pełną świadomość, iż podstawowym warunkiem 

skutecznego dotarcia przekazów dotyczących tematyki funduszy europejskich i WRPO jest ich 

rzetelność, łatwość zrozumienia i przydatność.  

Jak wynika z badania przeprowadzonego wśród beneficjentów98 i dokonanej oceny treści przekazów 

promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego, w każdym ocenianym przypadku nie postawiono oceny niższej niż 3,6. Można również 

zaobserwować, że oceny WRPO 2014+ w każdym z analizowanych aspektów i mediów są wyższe niż 

                                                           
98 W badaniach beneficjentów i potencjalnych beneficjentów zadano pytanie tj.: Jak oceniane są przekazy 
promocyjne przez beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO pod kątem jakości i zrozumiałości 
przekazanych informacji zadano potencjalnym beneficjentom WRPO 2014+. Podobnie jak w badaniu 
beneficjentów, oceny dokonywano na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, zaś 5 – najwyższą. 
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średnie oceny FE 2014-2020. Należy zwrócić uwagę na wysokie noty przekazów promocyjnych 

dotyczącego WRPO 2014+ emitowanych w radiu: rzetelność – 4,07, łatwość zrozumienia – 4,06, 

przydatność – 3,98. Uzyskane średnie świadczą o bardzo pozytywnych ocenach przekazów 

promocyjnych przekazywanych za pomocą tego medium. Niewiele niższe noty otrzymały przekazy 

promocyjne dotyczące WRPO 2014+ udostępniane w Internecie. Najniższe noty uzyskały telewizyjne 

przekazy promocyjne dotyczące FE 2014-2020. Uzyskane dane prezentuje wykres 109 w załączniku 

nr 6. Także tym razem w celu uproszczenia czytania wyników dokonano dodatkowych zestawień 

tabelarycznych zamieszczonych w tym samym załączniku.  

Przydatność, rzetelność i łatwość rozumienia przekazywanych informacji 

Warto zauważyć, że aspektem relatywnie niżej ocenianym w przypadku każdego medium jest 

przydatność przekazywanych informacji. Rzetelność i łatwość zrozumienia przekazywanych 

informacji są oceniane lepiej niż ich przydatność i podobnie do siebie w ramach każdego z mediów. 

Ogółem, wszystkie analizowane aspekty zostały ocenione bardzo pozytywnie, na co wskazuje 

średnia bliska 4 punktom na pięciostopniowej skali. Jak wspomniano wcześniej, lepiej oceniono 

przekaz promocyjny w odniesieniu do WRPO 2014 +. Jeśli chodzi o oceny aspektów w odniesieniu do 

FE 2014-2020, najlepiej oceniono łatwość zrozumienia przekazywanych informacji, a relatywnie 

najgorzej ich przydatność. Skuteczność poszczególnych kanałów medialnych w kontekście 

przekazów promocyjnych prezentuje tabela nr 41 w załączniku 7. 

Najwyższe oceny, jeśli chodzi o kanał medialny, pod względem wszystkich trzech aspektów oceny 

przekazu promocyjnego uzyskały portale informacyjne i radio (po 3,95), najniższe zaś telewizja 

(3,84). Aspektem najwyżej ocenianym we wszystkich typach mediów jest łatwość zrozumienia 

przekazywanych informacji, natomiast najgorzej oceniono ich przydatność.  

Takie samo pytanie zadano potencjalnym beneficjentom WRPO 2014+. Zebrane wyniki (wykres nr 

110 w załączniku nr 6) pozwalają sformułować wniosek, że ocena przekazów informacyjnych w 

poszczególnych kanałach medialnych w odniesieniu do FE 2014-2020 i WRPO 2014+ jest raczej 

pozytywna, choć nieco niższa niż w przypadku ocen beneficjentów. W żadnym ocenianym przypadku 

nie postawiono oceny niższej niż 3,3. Najlepiej oceniono rzetelność przekazywanych informacji nt. 

WRPO 2014+ w portalach internetowych (3,68). Najniżej natomiast ocenione zostały przekazy 

promocyjne dotyczące FE 2014-2020 emitowane w telewizji (3,35). Warto odnotować wysokie oceny 

przekazów informacyjnych dotyczącego WRPO 2014+ prezentowane w prasie: rzetelność – 3,66, 

łatwość zrozumienia – 3,65, przydatność – 3,52.  

Podobnie jak w przypadku ocen beneficjentów, wszystkie trzy aspekty oceny przekazu 

promocyjnego są nieco wyższe w odniesieniu do WRPO 2014+, przy czym najniższa ocena dotyczy 

przydatności przekazywanych informacji (3,35). Łatwość zrozumienia i rzetelność przekazywanych 

informacji każdorazowo uzyskały wyższe średnie noty niż przydatność. Dotyczy to tak przekazów 

odnośnie WRPO 2014+ jak i FE 2014-2020. Najwyższe noty uzyskała natomiast łatwość zrozumiani 

przekazywanych informacji.  

Należałoby jeszcze dodać, iż uproszczonym byłoby oczekiwanie, iż uzyskane wartości powinny być 

wyższe i bliższe ocenie 5,0, a nie oscylujące wokół wartości 3,5 – 4.0. Ten poziom ocen wynika 

bowiem ze specyfiki treści przekazywanych poprzez prasę drukowaną, radio i telewizję, a media te 

nie mogą (nie powinny) sprzyjać instruktażowym wręcz przekazom. Celom instruktażowym służyć 

powinny przede wszystkim bezpośrednie kanały przekazu informacji, w tym szkolenia i Punkty 

Informacyjne. Można jedynie dostrzec potrzebę dalszej optymalizacji tych kryteriów w odniesieniu 

do przekazów internetowych. 

2. Stopień realizacji wskaźników wyznaczonych w Planie komunikacji wobec beneficjentów i 

potencjalnych beneficjentów  

Przyjęto także, iż ocena działań informacyjnych i promocyjnych będzie dokonywana na podstawie 

wskaźników. 
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Po dokonaniu analizy poziomu realizacji założonych w Planie Komunikacji narzędzi promocyjnych 

można stwierdzić, że w większości spełniono ilościowe kryteria realizacji celów. Poniżej 

znajduje się spis stopnia realizacji użycia danych narzędzi informacji i promocji w odniesieniu do 

wcześniej zakładanych wartości w okresie od 2007 do 2013 r. skierowanych do opinii publicznej, w 

tym beneficjentów, potencjalnych beneficjentów, a więc również organizacji pozarządowych i IOB: 

 Wydarzenia informacyjno-promocyjne: zrealizowano 89 przedsięwzięć (założono 50); 

 Publikacje informacyjne: wydano 12 publikacji informacyjnych dotyczących WRPO (założono 

50) oraz wydrukowano 62 908 egzemplarzy publikacji informacyjnych (założono 50 000); 

 Materiały informacyjno-promocyjne: wydano 542 materiały informacyjno-promocyjne 

dotyczących WRPO (założono 1 500) oraz 468 029 ogólnych egzemplarzy materiałów 

informacyjno-promocyjnych (założono 300 000) 

 Szkolenia, spotkania, konferencje dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów: 

zorganizowano 213 takich spotkań (założono 210), w których uczestniczyło 10 085 osób 

(założono 4 200); 

 Strona internetowa: odnotowano 3 084 353 wejść (założono 2 000 000) i 851 777 

unikalnych użytkowników strony (założono 50 000); 

 Newsletter: wysłano 314 informacji (założono 200), aktualna liczba zarejestrowanych 

użytkowników newslettera na 2013 r. wynosiła 3 573 użytkowników (założono 3 000); 

 Biuletyn: wydano 53 000 egzemplarzy biuletynu (założono 56 000); 

 Punkty Informacyjne: zarejestrowano 44 075 osób odwiedzających PI FE (założono 20 000), 

83 433 telefonów do PI FE (założono 25 000) oraz 11 161 wysłanych maili (założono 15 

000); 

 Raporty i ewaluacja: otrzymano 6 raportów i przeprowadzonych ewaluacji (założono 20). 

Jak zostało to zaprezentowane powyżej, nie spełniono czterech kryteriów realizacji działań: w 

ramach wydania publikacji informacyjnych dotyczących WRPO (12 zamiast 50 wydań), materiałów 

informacyjno-promocyjnych dotyczących WRPO (542 zamiast 1 500 wydań), biuletynu (wydano 

53 000 egzemplarzy zamiast 56 000) oraz wskaźników dotyczących liczby wysłanych maili do PI FE 

(11 161 zamiast 15 000).  

3. Realizacja celów Planu komunikacji w odniesieniu do podstawowych narzędzi 

Ocena rezultatów komunikacyjnych portalu internetowego www.wrpo.wielkopolskie.pl 

Plan Komunikacji w zakresie serwisu internetowego www.wrpo.wielkopolskie.pl wskazywał, że 

pozwoli on na utworzenie pola wymiany informacji pomiędzy beneficjentami i potencjalnymi 

beneficjentami na temat przydatności zamieszczanych na stronie informacji. To z kolei pozwoli na 

uzyskanie wysokiej jakości merytorycznej i funkcjonalnej strony www. Serwis ten miał być szeroko 

dostępnym źródłem informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach WRPO oraz o 

obowiązujących procedurach, dokumentach i wszystkich regulacjach związanych z realizacją 

projektów. Strona www.wrpo.wielkopolskie.pl miała działać zgodnie z wymogami dotyczącymi stron 

internetowych programów regionalnych opublikowanymi w Wytycznych Ministra Rozwoju 

Regionalnego w zakresie informacji i promocji z dnia 13 sierpnia 2007 r. Dodatkowo, portal 

www.wrpo.wielkopolskie.pl miał przedstawiać dobre praktyki zrealizowane w ramach WRPO, 

wskazywać na pozytywny wpływ Funduszy Europejskich na rozwój regionu, informować o 

aktualnościach istotnych dla opinii publicznej, mediów. Jednym z elementów portalu miał być 

będzie rozsyłany cyklicznie Newsletter, pozwalający na dotarcie z informacją do szerokiego grona 

sprofilowanych odbiorców. Założono również prowadzenie stałego monitoringu ilości „wejść” na 

stronę oraz ilości osób „odwiedzających”.  

Wskaźnikami związanymi z serwisem internetowym www.wrpo.wielkopolskie.pl założonymi w Planie 

Komunikacji WRPO na lata 2007-2013 były: liczba wejść na stronę internetową serwisu oraz liczba 

osób ją odwiedzających. Dzięki prowadzonej w latach 2007 – 2013 sprawozdawczości z 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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funkcjonowania omawianego serwisu internetowego, możliwe jest określenie, czy zakładane cele 

oraz wskaźniki rzeczywiście zostały osiągnięte.  

Jak wynika z zebranych danych, w 2009 roku serwis posiadał 40 000 - 70 000 odwiedzających w 

miesiącu. Liczba ta była zależna od liczby ogłaszanych konkursów w tym czasie. W 2010 roku ich 

liczba wahała się między 49 000 a 67 000. W tym czasie powstały też dodatkowe dwie podstrony. 

Rok 2011 był rokiem zmian wprowadzanych na stronie, w przeciwieństwie do lat 2012 i 2013, w 

których nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w funkcjonowaniu serwisu 

www.wrpo.wielkpolskie.pl, ani innych stron odpowiedzialnych za informowanie o Funduszach 

Europejskich w Wielkopolsce. 

Do końca 2013 r. zanotowano 3 084 353 wejść na stronę internetową www.wrpo.wielkopolskie.pl i 

851 777 osób z niej korzystających. Wyniki te pozwalają stwierdzić, że wcześniej założone 

wskaźniki zostały osiągnięte (1 978 000 wejść oraz 347 500 użytkowników). Także informacje 

wysyłane za pomocą newslettera spełniły wcześniej zakładane ilościowe kryteria. Do końca 2013 r. 

wysłano 314 informacji do 3 573 użytkowników (założono 180 informacji i 3100 osób)99. 

W wyniku analizy dostępnych dokumentów można stwierdzić, że serwis internetowy 

www.wrpo.wielkopolskie.pl zawiera wszystkie treści, które zostały zawarte w Planie Komunikacji 

jako kluczowe dla jego poprawnego i skutecznego działania100. Sekcja Raportu „Ocena 

dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucje 

Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013” poświęcona 

tematyce serwisu internetowego zakończyła się stwierdzeniem autorów, że jest on niewątpliwym 

sukcesem i bardzo dobrym narzędziem informacyjno – promocyjnym WRPO i spełnia standardy 

zawarte w Wytycznych MRR w zakresie informacji i promocji101. Co więcej, ponad 80% poparcie dla 

przydatności treści w nim zawartych102 pozwala stwierdzić, że portal jest użyteczny dla 

beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO będących grupą docelową serwisu.  

Ocena rezultatów komunikacyjnych szkoleń 

W opinii przedstawicieli IZ WRPO i IP założone cele dotyczące szkoleń zostały spełnione.  

W przypadku tego narzędzia komunikacji zrealizowano również założone wskaźniki. Analizując 

harmonogramy konkursów dotyczących WRPO 2007-2013 można stwierdzić, że prowadzone szkolenia 

ogólne i spotkania informacyjne były również zsynchronizowane z ogłaszanymi konkursami.  

W opinii przedstawicieli UWWW w przypadku szkoleń warto byłoby zastanowić się również nad 

szerszym wykorzystaniem Internetu (szkolenia pojawiające się na kanale You Tube oraz e-learning). 

Takie podejście z pewnością jest rekomendowane w stosunku do takich grup odbiorców jak 

przedsiębiorcy, przedstawiciele IOB. 

Biorąc pod uwagę liczbę szkoleń i uczestników, którzy wzięli w nich udział można stwierdzić, że 

wcześniej założone wskaźniki zostały osiągnięte.  

Do 2013 r. zrealizowano 213 szkoleń, w których łącznie wzięło udział 10085 osób, warto tutaj 

zaznaczyć, że zakładane wartości wskaźników dotyczących liczby szkoleń oraz liczby uczestników 

tychże szkoleń zostały osiągnięte, a nawet znacznie przekroczone, gdyż zakładana wartość 

wskaźnika dotycząca liczby szkoleń wynosiła 210, a wartość dotycząca uczestników 4 200.  

Ocena rezultatów komunikacyjnych funkcjonowania PIFE 

W przypadku tego narzędzia komunikacji zrealizowano również założone wskaźniki.  

                                                           
99 Na podstawie: „Tabela_2_I_Polrocze_2014_Postep_rzeczowy_dzialan_-_DPR-II-4” – informacje zostały 
zamieszczone w tabeli 42, w załączniku 7.  
100 Wspomniane treści znajdują się w dokumencie: Plan Komunikacji WRPO na lata 2007 – 2013, s. 17. 
101 Raport z badań „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez 
Instytucje Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013”, s. 50. 
102 Raport z badań „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez 
Instytucje Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013”,s. 47 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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Do końca 2013 r. w 11 Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich pojawiło się 44075 osób. 

Pracownicy PI FE otrzymali w tym czasie 83433 telefonów oraz 11161 wiadomości mailowych. 

Zakładane wskaźniki wyniosły odpowiednio: 32000/ 67100/ 13050 zatem można stwierdzić, że 

zostały one w pełni osiągnięte. PIFE zostały wysoko ocenione przez przedstawicieli UMWW, jako 

narzędzie dystrybuujące szeroką i rzetelną informację o FE i WRPO. Wskazać jednak należy na 

potrzebę stałego podnoszenia wiedzy merytorycznej pracowników PIFE (Szczegółowe informacje 

dotyczące oceny PIFE zostały zamieszczone w Części II, Zadaniu 10 niniejszego opracowania). 

Niemniej jednak nieco ponad 1/5 badanych beneficjentów wskazywała PIFE jako źródło 

pozyskiwania informacji o FE i WRPO (Tabela 19, w załączniku 7), a 81% respondentów zaznaczyło, 

że w PIFE pozyskało wszystkie niezbędne informacje (Wykres 48, w załączniku 6). Dane te 

potwierdzają potrzebę funkcjonowania opisywanych podmiotów.  

4. Analiza logiki interwencji komunikacyjnej IZ WRPO 

Niniejszą ocenę ex-post odniesiono do efektów działań informacyjno – promocyjnych uzyskanych 

wśród mieszkańców województwa oraz beneficjentów. 

Na podstawie przeprowadzonych badań obliczono wartości wskaźników produktu, rezultatu i 

oddziaływania. Przyjęte w niniejszym badaniu nazewnictwo wskaźników nie ma bezpośredniego 

związku z nomenklaturą i rozumieniem istoty tych wskaźników w aktualnych dokumentach Unii 

Europejskiej. Ma jedynie na celu wskazanie określonej logiki procesu komunikowania, którego 

elementami są: 1) produkty rozumiane jako stosowanie wybranych narzędzi informacyjno- 

promocyjnych; 2) rezultaty rozumiane jako zakres penetracji wybranych grup docelowych; 3) 

oddziaływanie rozumiane jako zespół świadomościowych skutków interwencji komunikacyjnych, 

identyfikowanych i rejestrowanych przez przedstawicieli grup docelowych. Czynnik czasu 

uwzględniany w tradycyjnym, unijnym pojmowaniu wskaźników oddziaływania był, w niniejszym 

badaniu, przedmiotem oddzielnej analizy dotyczącej trwałości efektów działań informacyjno - 

promocyjnych,, której wyniki zostały zamieszczone w treści Raportu. Dodatkowo, w treści niniejszej 

analizy posłużono się także innymi wskaźnikami, pogłębiającymi obraz prezentowanych zjawisk. 

Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że istnieje związek pomiędzy działaniami informacyjno – 

promocyjnymi obrazowanymi przez wskaźniki produktu a pozostałymi grupami wskaźników, a w 

szczególności z uzyskanymi wskaźnikami oddziaływania. Niemniej, należy mieć świadomość, że na 

osiągnięty rezultat – zarówno korzystny, jak i mniej korzystny – wpływ miały także działania 

informacyjno – promocyjne realizowane na szczeblu krajowym, pozapromocyjne działania mediów 

nieregionalnych i nielokalnych, a także specyfika zainteresowań i potrzeb informacyjnych 

mieszkańców województwa wielkopolskiego. Ten ostatni czynnik ma szczególne znaczenie przy 

analizie logiki interwencji komunikacyjnej w odniesieniu do mieszkańców, wśród których liczną 

grupę stanowią mieszkańcy wsi i małych miast.  

4.1. Efekty działań informacyjno – promocyjnych wśród mieszkańców województwa 

W przeprowadzonej analizie uwzględniono i obliczono następujące grupy wskaźników: 

WSKAŹNIKI PRODUKTU WSKAŹNIKI REZULTATU WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA 

 Liczba publikacji informacyjnych 

niesponsorowanych 

(odredakcyjnych) w latach 

2007-2013 z zakresu 

problematyki FE 6230 

 Liczba publikacji informacyjnych 

niesponsorowanych 

(odredakcyjnych) w latach 

2007-2013 z zakresu inicjatyw 

WRPO 2110 

 Wskaźnik Range publikacji 

informacyjnych z zakresu 

problematyki FE 194 759 350 

 Wskaźnik Range publikacji 

informacyjnych z zakresu 

inicjatyw WRPO 63 634 115 

 Wskaźnik Range publikacji 

promocyjnych z zakresu 

problematyki FE 11 985 360 

 Odsetek mieszkańców 

dostrzegających korzyści dla 

rozwoju województwa 

wynikające ze zmian jakie 

zachodzą dzięki FE 94,5% 

 Odsetek mieszkańców 

dostrzegających w najbliższym 

otoczeniu zmiany jakie 

zachodzą dzięki FE 75,0% 

 Odsetek mieszkańców 
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 Liczba publikacji promocyjnych z 

zakresu inicjatyw WRPO 579 

 Liczba publikacji promocyjnych z 

zakresu FE 685 

 Wskaźnik Range publikacji 

promocyjnych z zakresu 

inicjatyw WRPO 10 938 950 

dostrzegających osobiste 

korzyści ze zmian jakie 

zachodzą dzięki FE 45,5% 

 Odsetek mieszkańców 

rozpoznających instytucje 

odpowiedzialne za wdrażanie 

WRPO 94,3% 

 Odsetek mieszkańców 

rozpoznających określenia 

Fundusze Europejskie lub 

Fundusze Unijne 82,2% 

 Odsetek mieszkańców 

wykazujących wspomaganą 

znajomość103 nazwy WRPO 

24,9% 

 Odsetek mieszkańców 

wykazujących spontaniczną 

znajomość104 nazwy WRPO 

0,7% 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż w latach 2007 – 2013, w badanych mediach województwa 

wielkopolskiego, zamieszczono łącznie 9604 publikacji podejmujących problematykę funduszy 

europejskich i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jedynie 1264 z nich, to 

materiały o charakterze reklamowym sponsorowane przez IZ WRPO oraz beneficjentów programu. 

Opracowanie oraz ukazanie się pozostałych prawie 90% jest efektem inicjatyw własnych redakcji i 

jest skutkiem zarówno dziennikarskich zainteresowań, jak i otwartości informacyjnej samorządu 

województwa oraz beneficjentów WRPO. Należy zaznaczyć, iż ich ukazanie się wpłynęło znacząco 

na obniżenie się kosztu dotarcia do 1000 odbiorców105. Wskazuje na to, zamieszczona w Raporcie, 

analiza tzw. ekwiwalentu reklamowego (wskaźnik AVE). 

Duża część publikacji (zarówno informacyjnych, odredakcyjnych, jak i promocyjnych), bo prawie 

30%, dotyczyła WRPO i były to materiały – jak pokazują szczegółowe wyniki badania – w większości o 

wydźwięku pozytywnym.  

Łączny zasięg odbioru zamieszczonych publikacji mierzony wskaźnikiem Range wyniósł 281 317 775. 

Liczba ta wyraża potencjalną liczbę kontaktów odbiorców z informacjami. Jeśli chodzi o 

problematykę WRPO to zasięg tego odbioru wyniósł 74 573 065, co stanowi ok. 25% zasięgu 

łącznego. Obliczona wartość wydaje się być inspirującą IZ WRPO do dalszej popularyzacji programu 

i aktywności wychodzącej jeszcze bardziej poza działania typowo promocyjne, sponsorowane.  

                                                           
103 Ankieter wyczytuje respondentowi nazwy Funduszy Europejskich i Programów Operacyjnych z dostępnej 
kafeterii, pytanie ma charakter wspomagany. Znajomość wspomagana wskazuje, że badany jedynie potrafi je 
rozpoznać („zna ją ze słyszenia/widzenia”) 
104 Badanych poproszono o wymienienie z nazwy znanych im Funduszy Europejskich lub programów 
operacyjnych finansowanych z FE. Pytanie miało na celu zbadanie spontanicznej znajomości, wspomagania 
wymienianiem ich nazw 
105 Koszt dotarcia do 1000 osób został wyliczony jako stosunek zsumowanych wartości AVE publikacji do 
całkowitego dotarcia przekazu do odbiorców liczonego w tysiącach. Z kolei wskaźnik AVE, to ekwiwalent 
reklamowy (ang. Advertising Value Equivalent, skrt. AVE), będący wyceną danego przekazu określoną w 
pieniądzu (w złotówkach). Jego wyznaczenie polegało na szacowaniu wartości publikacji i emisji przekazów na 
podstawie wydatków zamawiającego. Wskaźnik wyraża sumę środków finansowych, jakie trzeba byłoby wydać, 
gdyby dany materiał był reklamą. Wartość ekwiwalentu reklamowego była ponadto modyfikowana o wydźwięk 
danej informacji. Dla informacji pozytywnych mnożnik wynosi 2, dla neutralnych 1, a dla negatywnych -1. 
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Wydaje się, że relatywnie niski wskaźnik Range dotyczący problematyki WRPO mógł być jedną z 

przyczyn, wynoszącej 24,9% wartości wskaźnika wspomaganej znajomości nazwy WRPO. Niemniej, 

jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie MIiR106, jest to jednak zjawisko właściwe dla 

całego kraju. Wartość wskaźnika dla kraju wynosi 43%. 

Powstaje, w związku z tym, pytanie czy jeszcze bardziej aktywna polityka informacyjna / 

promocyjna jest niezbędna. Wydaje się, że z punktu widzenia celów wyznaczonych w Strategii 

komunikacji, najbardziej istotna jest rozpoznawalność środków unijnych w ogóle i dostrzeganie 

korzyści wynikających z ich wykorzystania. Rozpoznawalność określeń Fundusze Europejskie lub 

Fundusze Unijne, zidentyfikowana poprzez zamieszczony poniżej wskaźnik wynosi 94,3%. Natomiast 

wskaźniki obrazujące dostrzeganą przez mieszkańców rolę funduszy są bardzo wysokie i wynoszą od 

75 do prawie 95% jeśli chodzi o rozwój najbliższego otoczenia i województwa. 

Interesujące inspiracje mogą także wynikać ze wskaźnika dostrzeganie przez mieszkańców 

osobistych korzyści wynikających ze zmian jakie zachodzą dzięki FE (45,5%). Być może właśnie 

promowanie tego typu przypadków wpłynęłoby jeszcze bardziej na wizerunek funduszy i programów 

operacyjnych wykazany w zamieszczonej niżej średniej ocenie roli FE.  

Przeprowadzona analiza w pełni uzasadnia tezę o o korelacji pomiędzy realizowanymi przez IZ 

WRPO działaniami informacyjno – promocyjnymi, a świadomością mieszkańców województwa i 

postrzeganiem funduszy europejskich. 

4.2. Efekty szkoleń przeprowadzanych wśród beneficjentów 

W przeprowadzonej analizie uwzględniono i obliczono następujące grupy wskaźników: 

WSKAŹNIKI PRODUKTU WSKAŹNIKI REZULTATU WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA 

 Liczba zorganizowanych szkoleń 

dla beneficjentów 213 

 Liczba osób uczestniczących w 

szkoleniach dla beneficjentów 

osoby, którzy zakończyli 10 085 

 Odsetek osób dostrzegających 

wpływ szkoleń na 

przygotowanie i realizację 

projektu (%) 69,97% 

 Średnia ocena użyteczności 

szkoleń (w skali od 1 do 5) 3,73 

 Odsetek pozytywnych ocen 

użyteczności szkoleń 64,1% 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż szkolenia prowadzone wśród beneficjentów oraz 

potencjalnych beneficjentów są jedną z trzech głównych, najbardziej skutecznych form realizacji 

Strategii komunikacji na lata 2007 – 2013. W 2013 szkoleniach przeprowadzonych przez IZ WRPO 

uczestniczyło ponad 10 tysięcy osób, co oznacza, iż średnio jedno szkolenie odbywało się z udziałem 

47 uczestników. Taka liczebność grup z pewnością wpływa niekorzystnie na możliwości 

indywidualizacji zajęć i stosowania bardziej praktycznych niż wykład z pytaniami i odpowiedziami, 

form ich prowadzenia. Można domniemywać, iż pojawiające się (zamieszczone w innych częściach 

Raportu z badania) postulaty doskonalenia warsztatowej formy zajęć, mają związek z 

charakteryzowanymi zjawiskami oraz średnią oceną użyteczności szkoleń (3,73) we wskazanych 

niżej aspektach. 

ŚREDNIA OCENA UŻYTECZNOŚCI SZKOLEŃ (W 5.STOPNIOWEJ SKALI) 

 Zdobyta wiedza:  3,7 

 Użyteczność, przydatność uzyskanych informacji:  3,8 

                                                           
106 Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa 
oraz analiza społecznego odbioru tych działań. Edycja 2014. Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 
Warszawa 2014 (średnia dla kraju: 85%) 
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 Zgodność treści uzyskanych informacji z potrzebami:  3,7 

 Przydatność materiałów szkoleniowych:  3,7 

Średnia 3,73 

Niemniej jednak, mimo wskazanych problemów ocena szkoleń jest bardzo korzystna, co przejawia 

się m.in. w wysokich odsetkach pozytywnych ocen zarówno zdobytej wiedzy i zgodności uzyskanych 

treści z potrzebami uczestników (65,5 i 63%), jak i przydatności uzyskanych informacji (prawie 70%) 

i otrzymanych materiałów szkoleniowych (ok. 60%). 

ODSETEK POZYTYWNYCH OCEN UŻYTECZNOŚCI SZKOLEŃ 

 Zdobyta wiedza:  65,5% 

 Użyteczność, przydatność uzyskanych informacji:  68,7% 

 Zgodność treści uzyskanych informacji z potrzebami:  63% 

 Przydatność materiałów szkoleniowych:  59,2% 

 Średnia 64,1% 

 

Najbardziej chyba istotnym wskaźnikiem (aczkolwiek zawierającym element subiektywności) jest 

bardzo wysoki odsetek osób dostrzegających wpływ szkoleń na przygotowanie i realizację projektu, 

w tym na: jakość złożonego wniosku aplikacyjnego (61,8%), także składanych wniosków o płatność 

(prawie 80%) oraz sprawność realizacji projektu (69,2%). Wydaje się, że – traktowany jako wynik 

szkoleń – wzrost jakości składanych wniosków aplikacyjnych oraz wniosków o płatność, a także 

wzrost sprawności realizacyjnej projektu, są bardzo wartościowym dorobkiem szkoleń, papierkiem 

lakmusowym ich użyteczności. 

ODSETEK OSÓB DOSTRZEGAJĄCYCH WPŁYW SZKOLEŃ NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU (%) 

 wzrost jakości złożonego wniosku aplikacyjnego  61,8% 

 wzrost jakości składanych wniosków o płatność  78,9% 

 sprawność realizacji projektu  69,2% 

 Średnia 69,97 

 

Wprowadzony przez IZ WRPO system szkoleń bardzo dobrze wpisuje się w logikę komunikacyjną 

produkt – rezultat oddziaływanie. Jednak, i tak korzystne wskaźniki mogą ulec dalszemu 

polepszeniu, gdy IZ WRPO weźmie pod uwagę ograniczenia, które zostały zidentyfikowane wyżej 

oraz postulaty poszerzenia praktycznej formy szkoleń. 

4.3. Komunikowanie się z interesariuszami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 

W przeprowadzonej analizie, opierającej się na wynikach badań wśród beneficjentów oraz źródłach 

zastanych, uwzględniono i obliczono następujące grupy wskaźników: 

WSKAŹNIKI PRODUKTU WSKAŹNIKI REZULTATU WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA 

 Liczba utworzonych punktów 

informacyjnych 11 

 Newsletter: liczba rozesłanych 

informacji 314 

 Newsletter: liczba 

zarejestrowanych użytkowników 

 Liczba osób odwiedzających 

punkty informacyjne osoby 44 

075 

 Liczba osób telefonujących do 

punktów informacyjnych osoby 

83 433 

 Odsetek pozytywnych ocen 

użyteczności i przydatności 

uzyskanych informacji 52,4% 
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newslettera 3 573  Liczba udzielonych informacji na 

pytania przesłane drogą 

elektroniczną w punktach 

informacyjnych osoby 11 161 

 

Narzędziem bezpośredniego, indywidualnego kontaktu informacyjnego i promocyjnego IZ WRPO z 

beneficjentami było 11 Punktów Informacyjnych. Wydaje się, że jednym z uwarunkowań 

wpływających na efektywność informacyjną Punktów jest, nie tylko kompetencja i umiejętności 

osób zatrudnionych, ale także pracochłonność zespołu oraz czas jaki każdy z pracowników PIFE 

może poświecić na kontakt z pojedynczym interesariuszem. Ta zmienna, mierzona wskaźnikami 

liczby osób odwiedzających (44 075), telefonujących do punktów informacyjnych (83 433) oraz 

liczbą udzielonych informacji na pytania przesłane drogą elektroniczną w punktach informacyjnych 

(11 161) wskazuje na zakres tego problemu. Uzupełniając te dane informacją uzyskaną w badaniach 

o zjawisku falowości zainteresowania przez interesantów ofertą Punktów Informacyjnych (głównie 

konkursy), należy wnioskować o potrzebie sytuacyjnego zwiększania liczebności zespołu. W 

przeciwnym razie satysfakcja odwiedzających punkty informacyjne będzie daleka od ideału. 

Wydaje się, że właśnie z powyższych powodów, zidentyfikowany mechanizm był widoczny w 

perspektywie finansowej UE 2007 – 2013. Wskazują na to – załączone w poniższej tabeli - nie w pełni 

satysfakcjonujące, mimo że wysokie, wskaźniki użyteczności pozyskanych informacji oraz odsetki 

pozytywnych ocen walorów treściowych, w tym dotyczących jasności, klarowności, a przede 

wszystkim zrozumiałości i kompleksowości otrzymanych informacji. 

ODSETEK POZYTYWNYCH OCEN UŻYTECZNOŚCI I PRZYDATNOŚCI UZYSKANYCH INFORMACJI 

 Zdobyta wiedza  48,6 

 Użyteczność, przydatność uzyskanych informacji  55,9 

 Zgodność treści uzyskanych informacji z potrzebami  52,8 

 Średnia 52,43 

 

ODSETEK POZYTYWNYCH OCEN WALORÓW TREŚCIOWYCH UZYSKANYCH INFORMACJI (5, STOPNIOWA SKALA OCEN) 

 Jasność, klarowność, zrozumiałość uzyskanych informacji  45,5 

 Kompleksowość pozyskanych informacji  52,3 

 Aktualność przekazanych informacji  60,7 

 Rzetelność przekazanych informacji  56,4 

 Wiedza pracowników  57,5 

 Średnia 54,9 

 

Nie do podważenia są – mimo niekiedy zróżnicowanych ocen – kompetencje pracowników Punktów 

Informacyjnych, co obrazuje odsetek beneficjentów (81,1%), którzy uzyskali niezbędne informacje. 

Świadczy to o wysokim poziomie przygotowania kadry Punktów Informacyjnych. 

ODSETEK BENEFICJENTÓW DEKLARUJĄCYCH, ŻE POZYSKALI W PIFE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE 

 beneficjenci, którzy uzyskali niezbędne informacje : 81,1% 

 beneficjenci, którzy nie uzyskali niezbędnych informacji:  18,9% 
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Podsumowując: zważywszy na uzyskane w rezultacie badania wyniki, należy pozytywnie ocenić 

pełnienie swoich funkcji przez Punkty Informacyjne, zwracając jednak uwagę na potrzebę 

doskonalenia kadry i możliwość przeznaczania średnio większej ilości czasu na konsultację z jednym 

klientem.  

4.4. Komunikowanie się z beneficjentami za pośrednictwem portalu internetowego WRPO 

W przeprowadzonej analizie uwzględniono i obliczono następujące grupy wskaźników: 

WSKAŹNIKI PRODUKTU WSKAŹNIKI REZULTATU WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA 

o Utworzenie portalu internetowego 

WRPO  

o Liczba wejść na stronę 

internetową 3 084 353 

o Liczba osób odwiedzających 

stronę internetową osoby 

(liczba unikalnych 

użytkowników strony) 851 777 

o Średnia ocena użyteczności strony 

internetowej (w skali od 1 do 5) 

3,8 

o Odsetek pozytywnie oceniających 

użyteczność strony internetowej 

69,5% 

o Odsetek osób dostrzegających 

pozytywny wpływ strony 

internetowej na przygotowanie 

i realizację projektu 67,9% 

 

Obok bezpośrednich (grupowych i indywidualnych) kontaktów beneficjentów z IZ WRPO, funkcje 

uzupełniającą - ale też wyprzedzającą - pełni portal internetowy WRPO. Zainteresowanie portalem 

obrazuje zapewne 3 084 353 wejść na stronę, ale przede wszystkich liczba unikalnych użytkowników 

strony czyli iczba pojedynczych numerów komputerów IP, ew. pojedynczych programów cookie 

identyfikujących użytkownika korzystającego z danego serwisu internetowego. W badaniu ten 

wskaźnik wyniósł 851 777. Wartość ta nie bierze pod uwagę faktu, że z jednego komputera może 

korzystać wiele osób, oraz że jedna osoba może korzystać z wielu komputerów, lub może czyścić 

dane po każdym zamknięciu przeglądarki zaglądając na daną stronę z wyczyszczonymi ciasteczkami 

wiele razy jednego dnia (co jest odbierane jako pierwsza wizyta nowego unikalnego użytkownika). 

W badaniu portal uzyskał średnią ocenę użyteczności 3,8 - liczoną w 5. stopniowej skali - co w pełni 

uzasadnia zamiary IZ WRPO dotyczące wprowadzenia wielu zmian.  

Na szczególną uwagę zasługuje jednak fakt, iż prawie 70% osób pozytywnie ocenia przydatność 

treści dostępnych na stronie i także prawie 70% respondentów dostrzega pozytywny wpływ 

informacji uzyskanych na portalu na jakość złożonego wniosku aplikacyjnego i wniosków o płatność 

oraz sprawność procesu realizacji projektu.  

ODSETEK OSÓB DOSTRZEGAJĄCYCH POZYTYWNY WPŁYW STRONY INTERNETOWEJ NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU, W 

TYM NA: 

wzrost jakości złożonego wniosku aplikacyjnego 66,8%  

wzrost jakości składanych wniosków o płatność  68,5%. 

sprawność realizacji projektu  68,4% 

Średnia 67,7% 

 

Reasumując: mimo dostrzeganej, zarówno w wynikach badania, jak i opiniach przedstawicieli IZ 

WRPO, potrzeby dalszej optymalizacji portalu internetowego, jego użyteczność należy ocenić jak 

wysoką, szczególnie w kontekście identyfikowanego przez użytkowników wpływu na przygotowanie i 

realizację projektu. 

5. Analiza efektywności przekazów promocyjnych i informacyjnych  

W analizie posłużono się wskaźnikami: 
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 ROI to wskaźnik rentowności mierzący efektywność działań reklamowych. Obliczany jest jako 

stosunek zysku z inwestycji w kontakty z mediami (AVE) do kosztów, jakie zostały poniesione na 

te kontakty (na podstawie kwot dostarczonych przez klienta). ROI = AVE/ Koszt. 

 AVE (dla przekazów informacyjnych) - ekwiwalent reklamowy (ang. Advertising Value 

Equivalent, skrt. AVE) to wycena danego przekazu określana w pieniądzu (w złotówkach) 

 Affinity pozwalającym na określenie stopnia dopasowania danego medium do grupy docelowej. 

Wskaźnik pokazuje o ile wartości uzyskiwane dla grupy celowej odbiegają od wartości 

uzyskiwanych dla innej grupy porównawczej (np. całej populacji). Wartości wskaźnika uzyskuje 

się poprzez podzielenie stopnia odbioru medium w danej grupie celowej (np. 50%) przez odbiór 

tego medium w całej populacji (np. 40%). Wartość indeksu powyżej 100 oznacza lepsze 

dopasowanie w porównaniu z czytelnictwem danej gazety czy magazynu w populacji. Wartość 

indeksu poniżej 100 oznacza dopasowanie niższe niż w populacji 

 CPT (AVE) oznacza koszt dotarcia do 1000 osób został wyliczony jako stosunek zsumowanych 

wartości AVE publikacji do całkowitego dotarcia przekazu do odbiorców liczonego w tysiącach. 

5.1. Analiza wskaźnika ROI (dla przekazów promocyjnych) 

Na podstawie kosztów poniesionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na 

działania promocyjne w mediach oraz wartości ekwiwalentu reklamowego publikacji z zakresu 

problematyki WRPO obliczono wskaźnik zwrotu z inwestycji ROI.  

Należy jednak pamiętać, iż obliczeniami nie objęto wszystkich kosztów poniesionych na działania w 

radiu i w telewizji. Część działań bowiem podejmowano w stacjach nie objętych analizą medialną, 

przez co obliczenie ROI tych mediów byłoby niemożliwe. Wzięto więc pod uwagę jedynie te koszty, 

które bezpośrednio odnosiły się do analizowanych stacji. W przypadku prasy koszty za lata 2012 i 

2013 zostały przedstawione łącznie z Internetem. Na potrzeby analizy i obliczenia wskaźnika ROI 

przyjęto, iż działania związane z prasą stanowiły 80% łącznej kwoty w tych latach, a Internet 

pochłonął 20% sumy przeznaczonej na promocję (dane na temat wydatków pochodzą z 

Departamentu Polityki Regionalnej UMWW). Na tej podstawie wyliczono szacunkowy zwrot z 

inwestycji oddzielnie dla mediów radiowo-telewizyjnych oraz dla prasy. W przypadku prasy 

wskaźnik ten wyniósł 443%, co oznacza iż każda wydana złotówka zwróciła się ponad czterokrotnie. 

Radio i telewizja wypracowały ROI w wysokości 145%. Oznacza to, iż każda złotówka przyniosła 

dodatkowy zysk w postaci 45 groszy ekwiwalentnej wartości przekazu medialnego. 
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Wskaźnik ROI przekazu z zakresu inicjatyw WRPO w podziale na media. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowując koszt dotarcia przekazu promocyjnego do odbiorców wyrażono w postaci 

szacunkowego zwrotu z poniesionej inwestycji 

- w przypadku prasy i biuletynu zwrot ten wyniósł 443% co oznacza, że każda wydana złotówka 

zwróciła się ponad czterokrotnie 

- w przypadku radia i telewizji zwrot ten wyniósł 145% co oznacza, ze każda wydana złotówka 

przyniosła zysk w postaci 45 groszy ekwiwalentu reklamowego. 

Z analiz wynika, iż koszty poniesione na promocję przekazu w mediach zwróciły się kilkukrotnie. 

Największym zwrotem cechowały się takie media jak prasa i biuletyn informacyjny „Nasz Region”. 

Wydaje się więc słusznym zwiększenie właśnie w tych mediach nakładów na promocję, zwracając 

jednak uwagę na zasięg i walory treściowe, o czym mowa w innych częściach badania. 

5. 2. Analiza wartości ekwiwalentnej przekazu - wskaźnika AVE (dla przekazów informacyjnych) 

Problematyka FE 

Analizując przekaz medialny o charakterze informacyjnym pod względem jego wartości 

ekwiwalentnej możemy z dużą pewnością oszacować, iż koszt takiego przekazu wyniósłby ponad 

11,5 mln zł. Najwyższą wartość ekwiwalentną przekazu informującego o problematyce FE 

prezentuje dziennik „Polska - Głos Wielkopolski” - 5 306 334 zł. Drugie miejsce w zestawieniu 

zajmuje „Gazeta Wyborcza - Poznań” z AVE w wysokości 3 759 927 zł. W przypadku telewizji 

najdroższym medium okazało się TVP Poznań z wartością ekwiwalentu równą 792 929 zł.  

Wartość ekwiwalentna przekazu z zakresu problematyki FE w podziale na media.  
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Problematyka WRPO 

Koszt przekazu informacyjnego z zakresu inicjatyw WRPO wyniósłby ponad 6,1 mln zł. Materiały 

medialne, które informowały o działaniach z zakresu inicjatyw WRPO kosztowałyby najwięcej w 

„Gazecie Wyborczej-Poznań” – 2,8 mln zł. Publikacje, które ukazały się na łamach dziennika „Polska 

- Głos Wielkopolski” warte były 2 128 461 zł.  

Wartość ekwiwalentna przekazu z zakresu inicjatyw WRPO w podziale na media. 

 

Problematyka FE 

Z badania wynika także, że publikacje, które ukazały się w mediach dopasowanych, czyli w tych o 

Affinity > 100 osiągnęły najwyższą wartość AVE, która wyniosła 10 mln 909 524 zł. Wartość 

materiałów informujących o problematyce FE w mediach o Affinity < 100 jest znacznie niższa i 

wynosi 725 937 zł. 

Wartość ekwiwalentna przekazu z zakresu problematyki FE w podziale na media dopasowane 

(Affinity > 100) oraz niedopasowane (Affinity < 100) do grupy beneficjentów, potencjalnych 

beneficjentów oraz partnerów społeczno – gospodarczych.  

 

Problematyka WRPO  

5 860 963 zł to wartość ekwiwalentu reklamowego przekazu informującego o inicjatywach WRPO, 

który ukazał się w mediach dopasowanych do grupy celowej o Affinity > 100. W mediach o Affinity < 

100 ukazało się mniej materiałów, co ma odzwierciedlenie w wysokości AVE, który osiągnął wartość 

273 215 zł. 



 

200 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” 

 

Wartość ekwiwalentna przekazu z zakresu inicjatyw WRPO w podziale na media dopasowane 

(Affinity > 100) oraz niedopasowane (Affinity < 100) do grupy beneficjentów, potencjalnych 

beneficjentów oraz partnerów społeczno – gospodarczych. 

 

5.3. Analiza wskaźnika CPT - AVE (dla przekazów informacyjnych) 

Problematyka FE 

Średni koszt dotarcia przekazu informującego o problematyce FE w mediach dobrze dopasowanych 

miał wartość 60,97 zł, natomiast ich wartość w mediach o Affinity <100 była niższa, a jej koszt to 

34,33 zł. 

 

Wskaźnik CPT (AVE) przekazu z zakresu problematyki FE w podziale na media dopasowane 

(Affinity > 100) oraz niedopasowane (Affinity < 100) do grupy beneficjentów, potencjalnych 

beneficjentów oraz partnerów społeczno – gospodarczych.  

 

Dotarcie do 1000 potencjalnych odbiorców z przekazem dotyczącym problematyki FE osiągnęło 

najwyższą wartość w przypadku „Gazety Wyborczej-Poznań” – 105 zł, natomiast najniższy koszt 

prezentuje „Nasze Miasto-Poznań” z AVE w wysokości 6,47 zł.  
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Wskaźnik CPT (AVE) przekazu z zakresu problematyki FE w podziale na media.  

 

Problematyka WRPO 

Wskaźnik CPT przekazu z zakresu inicjatyw WRPO w mediach dobrze dopasowanych wyniósł blisko 

100 zł. Analiza wykazała także, że wartość tego wskaźnika dla tytułów niedopasowanych wyniosła 

niecałe 60 zł (59,92 zł). 

Wskaźnik CPT (AVE) przekazu z zakresu inicjatyw WRPO w podziale na media dopasowane 

(Affinity 100) oraz niedopasowane (Affinity < 100) do grupy beneficjentów, potencjalnych 

beneficjentów oraz partnerów społeczno – gospodarczych. 

 

„Gazeta Wyborcza - Poznań” prezentuje najwyższą wartość AVE jeśli chodzi o koszt dotarcia z 

publikacjami na temat WRPO do 1000 osób i wynosi ona 270,57 zł. Dość wysoki koszt prezentują 

także „Polska - Głos Wielkopolski” oraz telewizja WTK. W przypadku pierwszego ze wskazanych 

mediów koszt wynosi 105 zł, natomiast w przypadku WTK wynosi on 93,62 zł. 
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Wskaźnik CPT (AVE) przekazu z zakresu inicjatyw WRPO w podziale na media 

 

Reasumując 

Szacuje się, iż na przekaz informacyjny, tj. na materiały informacyjne opracowywane i publikowane 

z inicjatywy własnej poszczególnych redakcji, z zakresu problematyki FE należałoby wydać 11,5 mln 

zł, a na przekaz informacyjny z zakresu problematyki WRPO 6,1 mln zł. W przypadku przekazu na 

temat FE średni koszt dotarcia do 1000 osób z grup docelowych wyniósłby 61,96 zł , a z zakresu 

problematyki WRPO 95,57 zł. 

Przekaz odredakcyjny na temat FE oraz WRPO był bardzo wartościowy pod względem uzyskanego 

ekwiwalentu reklamowego. Największą uwagę zwraca koszt dotarcia informacji o WRPO w mediach 

dopasowanych, który wyniósł blisko 100 zł – jest to najwyższa uzyskana kwota wśród analizowanych. 

Rekomenduje się więc szczególne dbanie o ukazywanie się przekazu na temat WRPO w mediach 

dopasowanych (szczególnie w Gazecie Wyborczej – Poznań) i w Polska – Głosie Wielkopolskim), 

ponieważ zdaje się on być tam najbardziej wartościowym. 

Koszt dotarcia przekazu promocyjnego do odbiorców wyrażono w postaci szacunkowego zwrotu z 

poniesionej inwestycji. W przypadku prasy i biuletynu zwrot ten wyniósł 443% co oznacza, że każda 

wydana złotówka zwróciła się ponad czterokrotnie. W przypadku radia i telewizji zwrot ten wyniósł 

145% co oznacza, ze każda wydana złotówka przyniosła zysk w postaci 45 groszy ekwiwalentu 

reklamowego.  

Z analiz wynika zatem, iż koszty poniesione na promocję przekazu w mediach zwróciły się 

kilkukrotnie. Największym zwrotem cechowały się takie media jak prasa i biuletyn informacyjny 

„Nasz Region”. Wydaje się więc słusznym zwiększenie właśnie w tych mediach nakładów na 

promocję, zwracając jednak uwagę na ich zasięg odbioru i walory treściowe przekazów, o czym 

mowa w innych częściach badania.  

Z kolei szacując tzw. ekwiwalent reklamowy należy dostrzec, iż na przekaz informacyjny, tj. na 

materiały informacyjne opracowywane i publikowane z inicjatywy własnej poszczególnych redakcji, 

z zakresu problematyki FE należałoby wydać 11,5 mln zł, a na przekaz informacyjny z zakresu 

problematyki WRPO 6,1 mln zł. W przypadku przekazu na temat FE średni koszt dotarcia do 1000 

osób z grup docelowych wyniósłby 61,96 zł , a z zakresu problematyki WRPO 95,57 zł.  

Ekwiwalent reklamowy 



 

203 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” 

Zatem przekaz odredakcyjny na temat FE oraz WRPO był bardzo wartościowy pod względem 

uzyskanego ekwiwalentu reklamowego. Największą uwagę zwraca koszt dotarcia informacji o WRPO 

w mediach dopasowanych, który wyniósł blisko 100 zł – jest to najwyższa uzyskana kwota wśród 

analizowanych. Rekomenduje się więc szczególne dbanie o ukazywanie się przekazu na temat WRPO 

w mediach dopasowanych (szczególnie w Gazecie Wyborczej – Poznań) i w Polska – Głosie 

Wielkopolskim), ponieważ zdaje się on być tam najbardziej wartościowym.  

Zatem przekaz odredakcyjny na temat FE oraz WRPO był bardzo wartościowy pod względem 

uzyskanego ekwiwalentu reklamowego. Największą uwagę zwraca koszt dotarcia informacji o WRPO 

w mediach dopasowanych, który wyniósł blisko 100 zł – jest to najwyższa uzyskana kwota wśród 

analizowanych. Rekomenduje się więc szczególne dbanie o ukazywanie się przekazu na temat WRPO 

w mediach dopasowanych (szczególnie w Gazecie Wyborczej – Poznań) i w Polska – Głosie 

Wielkopolskim), ponieważ zdaje się on być tam najbardziej wartościowym. 

2. Analiza poziomu wskaźników skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości.  

W poniższej tabeli zawarte są wskaźniki: 

 Skuteczności (kolumna S), 

 Efektywności (kolumna E), 

 Użyteczności (kolumna U), 

 Trwałości (kolumna T). 

Wskaźniki maja postać: 

 Wyrażoną w procentach – starano się unifikować sposób prezentacji danych, tak aby 

ułatwić porównywanie ich wysokości. Dlatego też, w przypadku pytań skalowanych, wartości 

przekodowano, prezentując je w sposób procentowy (odniesienie uzyskanej oceny w 

odniesieniu do maksymalnej wartości).  

 Wskaźniki jakościowe oznaczone zostały znakiem „X”. Ze względu na jakościowy, 

niewymierny liczbowo charakter uzyskanych danych (takich jak opinie czy deklaracje, a 

także dane dotyczące przykładowo struktury zjawisk) szczegółowy opis wyników badań 

dotyczących wskaźników jakościowych znajduje się w zasadniczej części Raportu.  

Aby zwiększyć merytoryczną i analityczną wartość danych, dokonano estymacji uzyskanych wyników 

poprzez estymacje przedziałową, która jest statystyczną metodą służącą do oszacowania przedziału 

analizowanej wartości w populacji generalnej na podstawie wyników przeprowadzonych badań. 

Wyznaczony przedział prawdopodobnie (z prawdopodobieństwem na określonym poziomie, w 

przypadku niniejszych badań wynoszącym 95%) zawiera realną wartość dostrzegalną w populacji. W 

przypadku wyboru metody zdecydowano się na estymację przedziałową a nie punktową, gdyż w 

przypadku rozkładu ciągłego, prawdopodobieństwo, że ocena punktowa badanej wartości przyjmie 

wartość równą wartości szacowanego parametru jest praktycznie bliskie zeru. W metodach 

estymacji przedziałowej oceną parametru nie jest konkretna wartość, ale pewien przedział, do 

którego z określonym prawdopodobieństwem należy szacowana wartość parametru. 

Populacje generalne to: 

 W przypadku mieszkańców: 2 906 029 osób. 

 W przypadku potencjalnych beneficjentów: 413 471 jednostek. 

 W przypadku potencjalnych beneficjentów: 2 394 jednostki. 
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6.1. Ocena poziomu wiedzy o FE, w tym o WRPO 20017-2013 oraz ocena skuteczności i efektywności realizacji Planu komunikacji, w odniesieniu do beneficjentów WRPO 2007-
2013. 

 Deskresearch 1  

 CAWI/CATI beneficjentów WRPO 2007 – 2013 

 IDI wśród dziennikarzy zajmujących się problematyką FE 

 IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW 

  Estymacja na populację 

  S E U T 

6.1.1. Jaki jest poziom wiedzy 
beneficjentów na temat FE 
perspektywy finansowej UE 2007-
2013?  

Samoocena poziomu wiedzy beneficjentów o FE (% na skali) (R) – 60,3% dla 

próby (średnia ocena 3 pkt).  

58,2%-62,2%  

 

  

Samoocena poziomu wiedzy beneficjentów o Programach Operacyjnych 

finansowanych z Funduszy Europejskich (PO) (% na skali) (R) - 58,3% dla 

próby (średnia ocena 2,9 pkt). 

56,4%-60,2%    

Samoocena poziomu wiedzy beneficjentów o inicjatywach JESSICA i JEREMIE 

(% na skali) (R) - 42,2% dla próby (średnia ocena 2,1 pkt). 

40,1%-43,3%    

6.1.2. Jaki jest poziom wiedzy 
beneficjentów na temat WRPO 
2007-2013?  

 

Samoocena poziomu wiedzy beneficjentów o WRPO 2007-2013 (% na skali) 

(R) - 65,6% dla próby (średnia ocena 3,3 pkt). 

63,7%-67,5%    

Znajomość, przez beneficjentów, instytucji zaangażowanych w dystrybucję 

środków w ramach PO, w tym WRPO (%) (R) - 97,6% dla próby 

96,3%-99% 

 

   

6.1.3. Jaka jest znajomość konkretnych 
przedsięwzięć finansowanych z 
Funduszy Europejskich oraz 
wsparcia wśród beneficjentów?  

Odsetek trafnie zidentyfikowanych przez beneficjentów obszarów 

wspieranych z WRPO – (%) (R) -43% dla próby 

40,3%-45,7%    

Beneficjenci wykazujący się znajomością konkretnych przedsięwzięć w 

najbliższym otoczeniu (%) (R) - 81% dla próby 

77,5%-84,5%    

6.1.4. Jaka jest skuteczność i 
efektywność działań 
informacyjno – promocyjnych 

Odsetek beneficjentów informujących o pozytywnym wpływie pozyskanych 

informacji na decyzję o aplikowaniu (%) (O) - 70,4% dla próby 

66,4% - 74,4% 
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prowadzonych przez IZ WRPO w 
stosunku do beneficjentów?  

Znajomość konkretnych kampanii informacyjno-promocyjnych WRPO 

prowadzonych w latach 2007-2013 wśród beneficjentów (%) (R) - 56% dla 

próby 

51,6% - 60,4% 

 

 

 

 

  

Grupa wskaźników efektywności107:     

ROI  

 

 443,43%(pras 

a i biuletyn), 

145,12% 

(radio i 

telewizja)  

  

AVE (dla przekazów informacyjnych)  ponad 6,1 

mln zł 

  

Affinity >100  5 860 963 zł   

Affinity <100  273 215 zł   

CPT (AVE) Affinity >100  99,21 zł   

CPT (AVE) Affinity <100  59,92 zł   

6.1.5. Jaka jest świadomość 
beneficjentów odnośnie 
rezultatów wsparcia środkami z 
Funduszy Europejskich 

Odsetek beneficjentów dostrzegających pozytywny wpływ FE na rozwój 

województwa (%)- 84% dla próby 

81,3%-86,2%    

Odsetek beneficjentów dostrzegających pozytywne zmiany w najbliższym 

otoczeniu pod wpływem FE (%)- 81% dla próby 

77,5%-84,5%    

6.1.6. Jaka była dostępność informacji 
o WRPO 2007-2013? Z jakich 
źródeł informacji o WRPO 
korzystali beneficjenci w 

Beneficjenci korzystający z przynajmniej jednego źródła informacji o WRPO 

2007-2013 (R) - 88,2% dla próby 

86,3% - 90,1%    

Wyszczególnienie rodzaju źródeł, z których korzystano X    

                                                           
107 Wskaźniki efektywności, w tym: ROI, AVE (dla przekazów informacyjnych), Affinity, CPT (AVE) zostały obliczone łącznie dla wszystkich grup docelowych. Zamawiający 
nie dysponuje informacjami o nakładach finansowych oddzielnie dla każdej z grup. Wynika to m.in. z obowiązku zamieszczania przekazów promocyjnych w mediach 
docierających do różnych grup odbiorców.  
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perspektywie 2007-2013? 

 

6.2. Ocena poziomu wiedzy o FE, w tym o WRPO 2007-2013 oraz skuteczności realizacji Planu komunikacji, w odniesieniu do organizacji pozarządowych. 

 Desk research 1 

 FGI wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych 

 IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW 

 CAWI/CATI beneficjentów WRPO 2007 – 2013 

6.2.1. Jaki jest stan wiedzy 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych na temat FE oraz 
WRPO? 

Znajomość obszarów lub projektów wspieranych z FE/WRPO, przez 

przedstawicieli organizacji pozarządowych (R) - 48% dla próby  

36%-60%    

Znajomość instytucji zaangażowanych w dystrybucję środków z PO, oraz 

WRPO, przez przedstawicieli organizacji pozarządowych (R) - 96% dla próby  

87,7%-100% 

 

   

Dostrzeganie wpływu PO, oraz WRPO na rozwój Wielkopolski przez 

przedstawicieli organizacji pozarządowych (R) - 70,4% dla próby 

58,7%-82,1%    

Znajomości konkretnych kampanii informacyjno-promocyjnych IZ WRPO 

przez przedstawicieli organizacji pozarządowych (R) - 48% dla próby 

27%-69% 

 

   

6.2.2. Jaka jest skuteczność działań 
informacyjno – promocyjnych 
prowadzonych przez IZ WRPO w 
stosunku do organizacji 
pozarządowych? 

Identyfikacja braków informacyjnych dot. WRPO 2007-2013 (opinie 

przedstawicieli organizacji pozarządowych )(O) 

X  

 

   

Stopień pozytywnego wpływu pozyskanych informacji za pośrednictwem 

poszczególnych nośników na decyzję o aplikowaniu (opinie przedstawicieli 

organizacji pozarządowych) (O) - 72% dla próby  

53,1%-90,9% 

 

   

6.2.3. Z jakich źródeł informacji o WRPO 
korzystali przedstawiciele 
organizacji pozarządowych w 
perspektywie finansowej 2007-
2013 

Wyszczególnienie rodzaju źródeł, z których korzystano X     

Ocena dostępności źródeł informacji przez przedstawicieli organizacji 

pozarządowych (O) - 96% dla próby 

87,7%-100%    
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6.3. Ocena poziomu wiedzy o FE, w tym o WRPO 20017-2013 oraz skuteczności realizacji Planu komunikacji, w odniesieniu do instytucji otoczenia biznesu. 

 Deskresearch 1  

 FGI wśród przedstawicieli IOB 

 IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW 

 CAWI/CATI beneficjentów WRPO 2007 – 2013 

6.3.1. Jaki jest stan wiedzy 
przedstawicieli IOB na temat FE 
oraz WRPO? 

Znajomość obszarów lub projektów wspieranych z FE/WRPO przez 

przedstawicieli IOB (R) - 48% dla próby  

36%-60%    

Znajomość instytucji zaangażowanych w dystrybucję środków z PO, w tym 

WRPO wśród przez przedstawicieli IOB (R) - 96% dla próby 

87,7%-100%    

6.3.2. Jaka jest skuteczność działań 
informacyjno – promocyjnych 
prowadzonych przez IZ WRPO w 
stosunku do IOB? 

Identyfikacja braków informacyjnych dot. WRPO 2007-2013 wg 

przedstawicieli IOB) (O)  

X     

Odsetek JOBów dostrzegających pozytywny wpływ działań informacyjno-

promocyjnych na decyzję o aplikowaniu. (O) - 72% dla próby  

53,1%-90,9% 

 

   

Dostrzeganie wpływu PO, w tym WRPO na rozwój Wielkopolski przez 

przedstawicieli IOB wg rodzaju skutków (R) - 70,4% dla próby 

58,7%-82,1%    

6.3.3. Z jakich źródeł informacji o 
WRPO korzystali przedstawiciele 
JOB w perspektywie finansowej 
2007-2013  

 

Wyszczególnienie przez przedstawicieli IOB rodzajów źródeł informacji o 

WRPO 2007-2013 O 

X  

 

  

 

 

Ocena dostępności informacji o FE/WRPO przez przedstawicieli IOB (O) - 

72% dla próby 

 53,1%-90,9%    

Znajomość konkretnych kampanii informacyjno-promocyjnych IZ WRPO 

wśród przez przedstawicieli IOB (R) - 48% dla próby 

27%-69%    

 

6.4. Ocena poziomu wiedzy o FE, w tym o WRPO 20017-2013 oraz skuteczności realizacji Planu komunikacji, w odniesieniu do przedstawicieli samorządów studenckich uczelni 
wyższych lub ich jednostek. 

 Deskresearch 1  
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 FGI wśród przedstawicieli samorządów studenckich  

 IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW 

6.4.1. Jaki jest stan wiedzy 
przedstawicieli studentów na 
temat FE oraz WRPO? 

Znajomości FE i PO, w tym: WRPO i PO KL wśród przez przedstawicieli 

studentów (R) 

X     

Znajomości obszarów lub projektów wspieranych z FE/WRPO przez 

przedstawicieli studentów (R) 

X     

6.4.2.  Znajomość instytucji zaangażowanych w dystrybucję środków z programów 

operacyjnych, w tym WRPO przez przedstawicieli studentów (R) 

X     

6.4.3. Jaka jest skuteczność działań 
informacyjno – promocyjnych 
prowadzonych przez IZ WRPO w 
stosunku do środowisk 
studenckich? 

 

Identyfikacja braków informacyjnych dot. WRPO 2007-2013 informacji 

informacji- wg przedstawicieli studentów) (O) 

X    

Dostrzeganie przez przedstawicieli studentów wpływu PO, w tym WRPO na 

rozwój Wielkopolski wg rodzaju skutków (R) 

  X   

Znajomość i ocena konkursów i innych działań informacyjno-promocyjnych 

organizowanych przez IŻ WRPO (O) 

  X   

6.4.4. Z jakich źródeł informacji o 
WRPO korzystali studenci w 
perspektywie 2007-2013? 

 

Wyszczególnienie przez przedstawicieli studentów rodzajów źródeł 

informacji o WRPO 2007-2013 

 

 

 X   

Ocena dostępności informacji o FE/WRPO - wg przedstawicieli studentów 

(O) 

X     

 

6.5. Ocena poziomu wiedzy o FE, w tym o 2007-2013 oraz ocena skuteczności realizacji Planu komunikacji, w odniesieniu do mieszkańców województwa. 

 Deskresearch 1  

 CATI mieszkańców województwa  

 IDI wśród dziennikarzy zajmujących się problematyką FE 

 IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)  
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6.5.1. Jaki jest stan wiedzy 
mieszkańców woj. 
wielkopolskiego na temat FE 
oraz WRPO 2007-2013?  

Samoocena poziomu wiedzy o FE mieszkańców Wielkopolski (% na skali) (R) - 

48,3% dla próby (średnia ocena 2,4 pkt). 

47,1%-49,3%    

Samoocena poziomu wiedzy o PO mieszkańców Wielkopolski(% na skali) (R) - 

39,1% dla próby (średnia ocena 2 pkt). 

37,9%-40,3%    

Samoocena poziomu wiedzy o WRPO 2007-2013 mieszkańców Wielkopolski 

(% na skali) (R) - 33,9% dla próby (średnia ocena 1,7 pkt). 

32,8%-35,1% 

 

   

Rozpoznawalność terminów „Fundusze Europejskie” „Program Operacyjny” 

przez mieszkańców Wielkopolski (% oraz estymacja na populację) (R) - 

82,8% dla próby  

80%-85%    

Rozpoznawalność terminu „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

2007-2013” przez mieszkańców Wielkopolski (% oraz estymacja na 

populację) (R) - 24,9% dla próby  

22,3%-27,5% 

 

   

Znajomość instytucji zajmujących się dystrybucją środków z FE oraz WRPO 

wśród mieszkańców Wielkopolski (% mieszkańców) (R) – 79,9% dla próby  

77,6%-82,4%    

6.5.2. Jak mieszkańcy woj. 
wielkopolskiego postrzegają 
rolę Funduszy Europejskich w 
rozwoju regionu oraz w 
odniesieniu do swojej jakości 
życia?  

Dostrzeganie przez mieszkańców województwa wpływu FE/WRPO na rozwój 

województwa (% wg rodzaju skutków) (R) - 85,7% dla próby  

83,5%-88,2% 

 

 

 

  

Dostrzeganie przez mieszkańców województwa  

zmian w swoim najbliższym otoczeniu jako rezultatu wpływu FE/WRPO (% 

wg rodzaju skutków z podziałem na podregiony) (R) – 75,3% dla próby  

72,8%-77,9% 

 

   

Dostrzeganie przez mieszkańców województwa osobistych  

korzyści z FE/WRPO jako rezultatu wpływu FE/WRPO (% wg rodzaju 

skutków) (O) - 45,5% dla próby 

42,5%-48,4%    
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6.5.3. Jaka jest efektywność działań 
informacyjno – promocyjnych 
prowadzonych przez IZ WRPO w 
stosunku do mieszkańców? 

 

ROI 

 

 443,43%(pras

a i biuletyn), 

 145,12% 

(radio i 

telewizja  

  

AVE (dla przekazów informacyjnych) 

 

 ponad 6,1 

mln zł 

  

Affinity >100   860 963 zł 

 

  

Affinity <100  273 215 zł   

CPT (AVE) Affinity >100  99,21 zł   

6.5.4.  CPT (AVE) Affinity <100  59,92 zł   

6.5.5. Z jakich źródeł informacji o 
WRPO korzystali mieszkańcy 
województwa w perspektywie 
2007-2013? 

 

Mieszkańcy województwa deklarujący wykorzystanie przynajmniej jednego 

źródła informacji o WRPO (%) (R) – 24,9% dla próby 

22,3%-27,5%    

Szacowana liczba mieszkańców województwa uczestniczących bezpośrednio 

(konferencje, targi, festyny, wystawy itp.) w działaniach informacyjno – 

promocyjnych organizowanych przez IZ WRPO (R) 

3,7% dla 

populacji  

   

Szacowana liczba mieszkańców województwa uczestniczących pośrednio 

(Materiały informacyjno‐promocyjne typu: publikacje, ulotki, broszury, 

reklamy, plakaty, druki, gadżety itp.) w działaniach informacyjno – 

promocyjnych organizowanych przez IZ WRPO (R) 

13,6% dla 

populacji 

   

 

6.6. Szczegółowa analiza i ocena wybranych działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w perspektywie finansowej UE 2007-2013: studium przypadków wskazanych 
przez Zamawiającego. 

Studium przypadku 
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 Desk research 1  

 IDI wśród uczestników kampanii,  

 IDI z przedstawicielami UMWW/ WFOŚiGW 

 IDI z dziennikarzami 

 FGI wśród IOB 

 FGI wśród NGO 

6.6.1. Jakie były cele kampanii 
„Zmieniliśmy Wielkopolskę” i 
„Wielkopolska OK”, jakie były 
grupy docelowe podjętych w 
ramach kampanii działań?  

 

6.6.2. Jakie kanały komunikacji i treści 
przekazu wykorzystano w 
kampanii: „Zmieniliśmy 
Wielkopolskę” i „Wielkopolska 
OK”? 

Wyszczególnienie celów kampanii  X  

 

   

Wyszczególnienie kanałów komunikacji     X 

6.6.3. Jaka jest skuteczność i 
użyteczność podjętych działań 
informacyjno – promocyjnych 
prowadzonych w ramach  

kampanii „Zmieniliśmy 
Wielkopolskę” i „Wielkopolska 
OK”? 

Ocena uczestników kampanii odnośnie przedmiotowych kampanii 

prowadzonych przez IZ WRPO (R) 

x    

Ocena dziennikarzy kampanii prowadzonych przez IZ WRPO (R) X 

 

   

6.6.4. Jak kształtowała się liczba i 
treść przekazów informacyjnych 
w mediach dotyczących 
objętych badaniem kampanii 
„Wielkopolska OK” i 
„Zmieniliśmy Wielkopolskę? 

Kampania „Zmieniliśmy Wielkopolskę”:     

Liczba przekazów informacyjnych 61     

CPT  58 zł 
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6.7. Ocena skuteczności i użyteczności szkoleń oraz spotkań informacyjnych realizowanych przez IZ WRPO. 

Kampania „Wielkopolska OK”:     

Liczba przekazów informacyjnych 68    

CPT  312 zł   

6.6.5. Ile z przekazów informacyjnych 
w mediach kampanii 
„Wielkopolska OK” i 
„Zmieniliśmy Wielkopolskę 
miało wydźwięk pozytywny/ 
negatywny/neutralny? 

Wydźwięk kampanii „Zmieniliśmy Wielkopolskę” (P) 

 

  100% 

pozytywny 

 

Wydźwięk kampanii „Wielkopolska OK” (P)   100% 

pozytywny 

 

6.6.6. Jaki był zasięg oddziaływania 
mediów, które przekazywały 
informacje dotyczące kampanii 
„Wielkopolska OK” i 
„Zmieniliśmy 
Wielkopolskę(lokalny/regionaln
y/krajowy) 

 

Kampania „Zmieniliśmy Wielkopolskę”:     

Range 3 546 300    

MIP 1 795 953    

Affinity  

 

165 

(najlepszy 

Głos 

Wielkopolski) 

   

Kampania „Wielkopolska OK”     

Range 2 752 725    

MIP 2 282 406    

Affinity 

 

166 

(najlepszy 

Gazeta 

Wyborcza - 

Poznań) 
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 Deskresearch 1  

 CAWI/CATI beneficjentów WRPO 2007 – 2013 

 IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW 

6.7.1. Jakiego rodzaju szkolenia 
znalazły się w ofercie dla 
beneficjentów?  

Zakres tematyczny organizowanych szkoleń dla beneficjentów (P)     

6.7.2. W jakim stopniu osiągnięto 
założone cele i wskaźniki 
określone w Planie Komunikacji 
WRPO na lata 2007-2013 oraz w 
Rocznych Planach Działań 
Informacyjnych i Promocyjnych 
w przypadku szkoleń?  

Stopień realizacji wskaźników Planu komunikacji na lata 2007-2013 wg 

załączonego wykazu – wskaźnik syntetyczny 

X 

 

   

Odsetki beneficjentów i potencjalnych beneficjentów biorących udział w 

szkoleniach oceniających pozytywnie program i metody używane podczas 

szkoleń (R) 

83% dla 

populacji  

 

   

6.7.3. Jak uczestnicy szkoleń oceniają 
wartość merytoryczną i 
przydatność szkoleń? Czy 
przekazywana wiedza jest 
aktualna? Czy wiedza 
wyniesiona ze szkoleń dla 
beneficjentów przekłada się na 
poprawnie złożone wnioski o 
dofinansowanie/o 
płatność/poprawną realizację 
projektów, umiejętność 
rozliczania?/Jeśli nie, dlaczego 
i jak powinny być 
zorganizowane?  

Odsetki beneficjentów i potencjalnych beneficjentów biorących udział w 

szkoleniach oceniających pozytywnie poziom prezentacji (R) 

87% dla 

populacji  

   

Odsetki beneficjentów i potencjalnych beneficjentów biorących udział w 

szkoleniach oceniających pozytywnie organizację szkoleń IZ WRPO w 

trakcie szkoleń (R) 

89% dla 

populacji  

   

Odsetek beneficjentów deklarujących pozytywną ocenę użyteczności (R) 90,6% dla 

populacji  

   

Odsetek beneficjentów deklarujących pozytywną ocenę 

jasności/klarowności przekazywanych informacji (R) 

70,8% dla 

populacji  

   

6.7.4. Czy w opinii uczestników 
szkoleń zaspokajane były ich 
potrzeby informacyjne? Jeśli 
nie, to w jakich obszarach i w 
jakiej formie powinny być 
zaspokojone?  

 

Odsetek beneficjentów deklarujących, że uzyskali wszelkie niezbędne 

informacje potrzebne w procesie aplikowania (R) – 42,7% dla próby 

  40,2%-45,1%  

Odsetek beneficjentów deklarujących, że otrzymali wszelkie niezbędne 

informacje w procesie realizacji projektu (R) – 50,3% dla próby 

  47,9%-52,9%  

Odsetek beneficjentów deklarujących, że szkolenia miały wpływ na wzrost 

jakości złożonego wniosku aplikacyjnego (O) 

  61,8% dla 

populacji  
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Odsetek beneficjentów deklarujących, że szkolenia miały wpływ na wzrost 

jakości składanych wniosków o płatność (O) 

  68,9% dla 

populacji  

 

Odsetek beneficjentów deklarujących, że szkolenia miały wpływ na 

sprawność realizacji projektu (O) 

  68,9% dla 

populacji  

 

6.7.5. Czy, w ocenie beneficjentów 
osoby prowadzące szkolenia 
posiadają odpowiednie 
kompetencje? 

Odsetek pozytywnych ocen beneficjentów (uczestników szkoleń) 

dotyczących osób prowadzących szkolenia (R) - 78,5% dla próby  

 

  75,7%-81,3%  

6.7.6. Jak oceniana jest forma 
przeprowadzanych szkoleń 
przez beneficjentów?  

Odsetek pozytywnych ocen beneficjentów (uczestników szkoleń) 

dotyczących formy szkolenia (R) - 77,4% dla próby  

 

  74,6%-80,2%  

 

6.8. Ocena skuteczności i użyteczności konferencji i seminariów 

 Deskresearch 1  

 CAWI/CATI beneficjentów WRPO 2007 – 2013 

 IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW 

6.8.1. Jakiego rodzaju konferencje i 
seminaria znalazły się w ofercie 
dla poszczególnych grup 
docelowych?  

Zakres tematyczny konferencji i seminariów (P) 

 

X    

6.8.2. W jakim stopniu osiągnięto 
założone cele i wskaźniki 
określone w Planie Komunikacji 
WRPO na lata 2007-2013 oraz w 
Rocznych Planach Działań 
Informacyjnych i Promocyjnych?  

Stopień realizacji wskaźników Planu komunikacji na lata 2007-2013 wg. 

załączonego wykazu – wskaźnik syntetyczny (P) 

 

X    
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6.8.3. Czy w opinii uczestników 
konferencji i seminariów 
zaspokajane były ich potrzeby 
informacyjne? Jeśli nie, to w 
jakich obszarach i w jakiej 
formie powinny być 
zaspokojone? 

Odsetek beneficjentów deklarujących, że prezentowane zagadnienia w 

trakcie seminariów i konferencji były zgodne z zakresem poszukiwanych 

informacji (R) - 46,5% dla próby 

 

  41,4%-50,7%  

 

6.9. Ocena skuteczności i użyteczności serwisu internetowego www.wrpo.wielkopolskie.pl. 

 Deskresearch 1  

 CAWI/CATI beneficjentów WRPO 2007 – 2013 

 IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DRP)/ WFOŚiGW 

6.9.1. W jakim stopniu osiągnięto 
założone cele i wskaźniki 
określone w Planie Komunikacji 
WRPO na lata 2007-2013 w 
przypadku serwisu 
internetowego 
www.wrpo.wielkopolskie.pl.?  

Stopień realizacji wskaźników Planu komunikacji na lata 2007-2013 wg. 

załączonego wykazu – wskaźnik syntetyczny (P)  

 

X     

6.9.2. Jakie jest zainteresowanie 
beneficjentów poszczególnymi 
elementami zawartymi na 
portalu 
www.wrpo.wielkopolskie.pl? 

Odsetek beneficjentów, którzy skorzystali ze strony internetowej jako 

źródła informacji (R) - 78,6% dla próby 

75%-82,2% 

 

   

Odsetek beneficjentów wykorzystujących konkretne zakładki i dokumenty 

zawarte na stronie www (R) - 59,4% dla próby 

56,6%-62,2%    

6.9.3.  Na ile strona internetowa 
zawiera potrzebne i aktualne 
treści? 

 

Ocena beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (którzy skorzystali ze 

strony www) dotycząca zawartości merytorycznej strony (R) - 76% dla próby 

   74,1%-77,8%  

Ocena beneficjentów (którzy skorzystali ze strony www) dotycząca 

aktualności przekazywanych informacji, jakości merytorycznej, 

zrozumiałości przekazywanych informacji (R) - 77,7% dla próby 

  75,9%-79,6%  

Ocena beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (którzy skorzystali ze 

strony www) dotycząca przydatności strony (R) - 76,3% dla próby 

  74,5%-78,1%  
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Ocena beneficjentów dotycząca wpływu jaki zdobyta za pośrednictwem 

strony www wiedza miała na jakość składanych wniosków o dofinansowanie, 

wniosków o płatność (R) - 71,9% dla próby 

  69,8%-73,4%  

Ocena beneficjentów dotycząca wpływu jaki zdobyta za pośrednictwem 

strony www wiedza miała na sprawność realizacji projektu (R) - 72,1% dla 

próby 

  70%-74,5%  

6.9.4. Czy, w opinii odbiorców, na 
stronie internetowej 
zamieszczono wystarczające 
informacje dotyczące 
prowadzonych konkursów?  

Odsetek beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (którzy skorzystali ze 

strony www) deklarujących, że otrzymali wystarczające informacje na 

temat prowadzonych konkursów (R) 

  X   

6.9.5. Jaka jest funkcjonalność portalu 
internetowego z punktu 
widzenia potrzeb 
beneficjentów?  

Rodzaje zmian jakie, wg beneficjentów, powinny zostać wprowadzone do 

portalu internetowego w zakresie poprawy jego funkcjonalności (R) 

  X  

 

 

Opinie dotyczące organizacyjnej strony portalu internetowego w tym 

podziału na poszczególne części/sekcje tematyczne), łatwość poszukiwania 

informacji w tak przedstawionym układzie tematycznym (R) 

  X  

 

 

Obecność linków odsyłających do innych stron internetowych (R)   X  

 

 

Opinie dotyczące łatwości poszukiwania informacji w ogóle (w tak 

przedstawionym układzie tematycznym) (R) 

  X   

 

6.10. Ocena skuteczności i użyteczności Punktów informacyjnych (w tym Mobilnych punktów informacyjnych). 

 Deskresearch 1  

 IDI wśród dziennikarzy zajmujących się problematyką FE 

 IDI wśród uczestników akcji promocyjnych  

 IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DPR)/ WFOŚiGW 
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6.10.1. W jakim stopniu osiągnięto 
założone cele i wskaźniki 
określone w Planie Komunikacji 
WRPO na lata 2007-2013 oraz w 
Rocznych Planach Działań 
Informacyjnych i Promocyjnych 
w przypadku Punktów 
Informacyjnych?  

Stopień realizacji wskaźników Planu komunikacji na lata 2007-2013 wg. 

załączonego wykazu – wskaźnik syntetyczny (P)  

 

X     

6.10.2. Czy dostępność Punktów 
Informacyjnych została 
dostosowana do potrzeb 
beneficjentów? (godziny 
otwarcia, lokal w miejscu 
ogólnodostępnym, miejsce 
dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych? 

Ocena dostępności PI przez beneficjentów (R) - 70,8% dla próby 

 

  68,7%-72,9%  

6.10.3. Czy w Punktach Informacyjnych 
były dostępne materiały o 
charakterze informacyjnym i 
promocyjnym oraz dotyczące 
aplikowania o środki w ramach 
WRPO?  

Ocena dostępności materiałów w Punktach Informacyjnych dokonana przez 

beneficjentów (R) - 70,9% dla próby  

 

  68,8%-73% 

 

 

6.10.4. Jak oceniane są kompetencje 
pracowników Punktów 
Informacyjnych?  

Odsetek beneficjentów, którzy skorzystali z PI, pozytywnie oceniających 

kompetencje pracowników PI (R) - 70,6% dla próby  

68,2%-73%    

Odsetek beneficjentów, którzy skorzystali z PI pozytywnie oceniających 

rzetelność, kompletność i jasność przekazanych informacji (R) - 70,3% dla 

próby  

67,9%-72,7% 

 

   

Odsetek beneficjentów, którzy skorzystali z PI deklarujących, że po wizycie 

w PI nie musieli skorzystać z innych źródeł informacji (R) - 81,1% dla próby 

 

 

 76,8%-85,4% 

 

 

Samoocena pracowników PI na temat posiadanej wiedzy w poszczególnych 

obszarach dotyczących FE i WRPO (R)  

X     

 

6.11. Ocena skuteczności i użyteczności akcji promocyjnych, w tym Lekcji europejskich, Konkursów adresowanych do młodzieży, konkursów adresowanych do przedstawicieli 
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mediów. 

 Deskresearch 1  

 IDI wśród dziennikarzy zajmujących się problematyką FE 

 IDI wśród uczestników akcji promocyjnych  

 IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DPR)/ WFOŚiGW 

6.11.1. Jak liczna była grupa młodzieży, 
która zapoznała się z FE oraz 
WRPO poprzez lekcje o 
funduszach, konkursy adresowane 
do młodzieży oraz do 
przedstawicieli mediów? 

Liczba przeprowadzonych Lekcji o funduszach (R) ok. 400    

Liczba zgłoszonych prac w ramach konkursów dla młodzieży (R) 450    

Liczba nadesłanych prac w ramach konkursów dla dziennikarzy (P) 55    

6.11.2. Jaka była skuteczność 
prowadzonych działań w ramach 
Lekcji europejskich? 

Samocena wiedzy na temat FE i WRPO wśród uczestników Lekcji 

europejskich (R) 

X    

 

 

6.11.3. Jaka była 
przydatność/użyteczność 
przeprowadzonych Lekcji 
europejskich oraz Konkursów dla 
młodzieży? 

Ocena atrakcyjności tematyki prowadzonych zajęć dokonana przez 

uczestników (R) 

X     

Ocena zaangażowania osoby prowadzącej dokonana przez uczestników (R) X     

WUŻ 

Ocena wykorzystanych materiałów w trakcie Lekcji europejskich dokonana 

przez uczestników (R 

  X   

6.11.4. Czy można uznać konkursy za 
skuteczną i użyteczną formę 
dotarcia do dziennikarzy? 

WUŻ 

Ocena dziennikarzy dotycząca atrakcyjności formuły konkursowej i 

oferowanych nagród (R)  

X     

 

6.12. Ocena użyteczności nośników informacji i promocji z punktu widzenia realizacji celów wyznaczonych w Planie komunikacji. 

 Deskresearch 2  

 IDI wśród przedstawicieli mediów zajmujących się problematyką FE  
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 IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DPR)/ WFOŚiGW 

 Monitoring mediów 

6.12.1. Jaki jest zasięg odbioru mediów, 
w których podejmowano 
tematykę FE oraz WRPO? 

 

Zasięg odbioru mediów, w których promowano tematykę FE oraz WRPO 

 

194 759 350 

(FE), 63 

634 115 

(WRPO) 

   

Liczba publikacji info. i promo. z zakresu problematyki Funduszy 

Europejskich 

 

 

 6915  

Liczba publikacji info. i promo. z zakresu problematyki WRPO   2689  

MIP przekazów informacyjnych dla problematyki Funduszy Europejskich   61 249 919 

 

 

MIP przekazów informacyjnych dla problematyki WRPO   27 380 778  

Częstotliwość przekazu dla problematyki Funduszy Europejskich – Affinity 

>100 (R) 

  5167  

Częstotliwość przekazu dla problematyki WRPO – Affinity <100 (R)   1769  

6.12.2. Jaką powierzchnię w mediach 
drukowanych, ile czasu 
antenowego w radio oraz 
telewizji przeznaczono na 
publikacje informacyjne 
(niekomercyjne) dotyczące FE 
oraz WRPO?  

Size (P) FE 9,07    

Size (P) WRPO 

 

9,61    

6.12.3. Jaką powierzchnię w mediach 
drukowanych, ile czasu 
antenowego w radio oraz 
telewizji przeznaczono na 
publikacje promocyjne dotyczące 
FE oraz WRPO?  

 

Size (P) FE 10,0    

Size (P) WRPO 10,0    
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6.12.4. Do jakich odbiorców docierały 
przekazy informacyjne i 
promocyjne? 

 

SOV (R) wg wieku (przekazy informacyjne) 

 

  38% - os. 

powyż. 54 lat 

(prasa), 37% - 

os. powyż. 54 

lat (radio i tv) 

 

SOV (R) wg wykształcenia (przekazy informacyjne) 

 

  39% - średnie 

(prasa); 45% - 

wyższe (radio i 

tv) 

 

SOV (R) wg wieku (przekazy promocyjne)   38% - os.  

SOV (R) wg wykształcenia (przekazy promocyjne)    powyż. 54 lat  

39% - średnie 

 

6.12.5. Do jakich grup docelowych 
wyszczególnionych w Planie 
komunikacji docierały przekazy 
informacyjne i promocyjne? 

 

Affinity >100 (R)   5 860 963 zł  

Affinity <100 (R)   273 215 zł  

Ocena doboru poszczególnych nośników informacji pod kątem możliwości 

dotarcia z informacją do grup docelowych dokonana przez dziennikarzy (R) 

  X   

 

6.13. Ocena treści przekazów informacyjnych w mediach z punktu widzenia realizacji celów wyznaczonych w Planie komunikacji 

 Deskresearch 2  

 CAWI/CATI beneficjentów WPRO 2007 – 2013  

 CAWI/CATI potencjalnych beneficjentów WPRO 2014+ 

 IDI wśród dziennikarzy zajmujących się problematyką FE 

 IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DPR)/ WFOŚiGW 

 Monitoring mediów 
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6.13.1. Jaką tematykę z zakresu 
problematyki FE oraz WRPO 
(niekomercyjnych) podejmowano 
w publikacjach informacyjnych? 

 

SOV FE dla grup tematycznych (P) 

 

51% info. o 

beneficjentac

h i 

inwestycjach 

   

SOV WRPO dla grup tematycznych (P) 

 

55% info. o 

beneficjenta 

ch i 

inwestycjach 

   

Liczba publikacji informacyjnych (niekomercyjnych wg rodzajów 

komunikatów przewidzianych w Planie komunikacji WRPO 2007-2013 

6230 (FE), 

2110 (WRPO) 

   

6.13.2. Jaki jest wydźwięk wizerunkowy 
publikacji informacyjnych 
(niekomercyjnych) z zakresu 
problematyki FE oraz WRPO – ze 
wskazaniem tematów (grup 
tematycznych), rodzaju mediów 
oraz ich tytułów, z 
uwzględnieniem poszczególnych 
lat? 

Favorability FE (R) 

 

  3,62 

 

 

Favorability WRPO (R)   3,92  

6.13.3. Jaki jest wydźwięk wizerunkowy 
kontekstu informacyjnego 
publikacji informacyjnych 
(niekomercyjnych) z zakresu 
problematyki FE oraz WRPO? 

Favorability FE (R)   65,4% 

pozytywne 

 

 

Favorability WRPO (R)   73,0% 

pozytywne 

 

6.13.4. Jakie jest oddziaływanie brandu 
WRPO w publikacjach 
informacyjnych 
(niekomercyjnych)? 

MNP (O)   12,38  

 

6.14. Ocena treści przekazów promocyjnych w mediach z punktu widzenia realizacji celów wyznaczonych w Planie komunikacji. 

 Deskresearch 2  
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 CAWI/CATI beneficjentów WPRO 2007 – 2013  

 CAWI/CATI potencjalnych beneficjentów WPRO 2014+ 

 IDI wśród dziennikarzy zajmujących się problematyką FE 

 IDI wśród pracowników UMWW (OPiS DPR)/ WFOŚiGW 

 Monitoring mediów 

6.14.1. Jaką tematykę z zakresu 
problematyki FE oraz WRPO 
podejmowano w publikacjach 
promocyjnych? 

SOV FE dla grup tematycznych (P) 

 

46% info. o 

beneficjentac

h i 

inwestycjach 

   

SOV WRPO dla grup tematycznych (P) 

 

49% info. o 

beneficjentac

h i 

inwestycjach 

   

Liczba publikacji promocyjnych wg rodzajów komunikatów przewidzianych 

w Planie komunikacji WRPO 2007-2013 

685 (FE, 579 

(WRPO) 

   

6.14.2. Jaki jest wydźwięk wizerunkowy 
publikacji promocyjnych z 
zakresu problematyki FE oraz 
WRPO ? 

Favorability FE (R) 

 

  5,0 

 

 

Favorability WRPO (R)   5,0  

6.14.3. Jaki jest wydźwięk wizerunkowy 
kontekstu informacyjnego 
publikacji promocyjnych z 
zakresu problematyki FE oraz 
WRPO ? 

Favorability FE (R) 

 

  100% 

pozytywny 

 

Favorability WRPO (R)    

100% 

pozytywny 

 

6.14.4. Jakie jest oddziaływanie brandu 
WRPO w publikacjach 
promocyjnych? 

MNP (O)   12,08  
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6.15. Ocena trwałości działań informacyjnych i promocyjnych z zastosowaniem wybranych narzędzi. 

Deskresearch 4 

6.15.1. Czy wiedza i zainteresowanie 
Funduszami Europejskimi oraz 
WRPO a także świadomość ich 
roli zmieniły się w latach 
objętych zakresem czasowym 
badania? 

 

 

 

Odsetek zapamiętanych w latach 2007-2013 działań informacyjno-

promocyjnych 

 

   Rok 2007 - 8,4%, 

Rok 2008 - 10,2%  

Rok 2009 - 16,3%  

Rok 2010 - 23,2%  

Rok 2011 - 22,7%  

Rok 2012 - 34,1%  

Rok 2013 - 45,2% 

Ocena poprawności i obszerności informacji zapamiętanych w latach 2007-

2013 

 

 

 

 

   Rok 2007 - 34,6% 

Rok 2008 - 37,2% 

Rok 2009 - 38,8% 

Rok 2010 - 38,2% 

Rok 2011 - 37,6% 

Rok 2012 - 38,6% 

Rok 2013 - 37,8% 

Subiektywna ocena wpływu działań informacyjno-promocyjnych a wzrost 

wiedzy 

 

 

   Rok 2007 - 

61,25% 

Rok 2008 - 

59,75% 

Rok 2009 - 63,5% 

Rok 2010 - 64% 

Rok 2011 - 
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60,25% 

Rok 2012 - 55% 

Rok 2013 - 

54,25% 

 

6.16. Identyfikacja potrzeb informacyjnych beneficjentów w zakresie FE w latach 2014-2020, w tym dot. WRPO 2014+. 

 Deskresearch 1  

 CAWI/CATI beneficjentów WRPO 2007 – 2013 

 

6.16.1. Jak beneficjenci oceniają 
możliwości pozyskania informacji 
o FunFE, PO, w tym WRPO w 
perspektywie finansowej UE 
2014+? 

Samoocena poziomu wiedzy o WRPO 2014+ wśród beneficjentów (% na 

skali) (R) - 46,2% dla próby  

44,3%-48,1%    

Ocena beneficjentów dotycząca dostępu do informacji na temat FE w 

kolejnej perspektywie finansowej UE (%) (R) – 51,1% dla próby 

49,6%-53,6%    

6.16.2. Jakiego rodzaju/typu informacji 
dotyczących WRPO 2014+ 
oczekują beneficjanci WRPO 
2007-2013? 

Obszary tematyczne dotyczące WRPO 2014+ preferowane przez 

beneficjentów (R) 

X     

6.16.3. Jakie źródła informacji o FE, PO, 
WRPO będą, w perspektywie 
finansowej UE 2014+, najbardziej 
użyteczne? 

Ocena beneficjentów dotycząca dostępu do informacji na temat WRPO 

2014+ (%) (R) - 62,6% dla próby  

60,2%-65,1%    

Preferencje beneficjentów dotyczące źródeł informacji o FE w 

perspektywie 2014+ (O) 

  X   

Odsetek beneficjentów pozytywnie oceniających użyteczność 

poszczególnych źródeł jeśli chodzi o pozyskanie informacji na temat FE i 

WRPO w perspektywie 2014+ (R) 

  X   
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6.17. Identyfikacja potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów w zakresie FE w latach 2014-2020, w tym dot. WRPO 2014+. 

 Desk research 1  

 CAWI/CATI wśród potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ 

6.17.1. Jak potencjalni beneficjenci 
oceniają obecne możliwości 
pozyskania informacji o 
Funduszach Europejskich? 

Samoocena poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów o WRPO 2014+ (% 

na skali) - 37,6% dla próby  

36,1%-39%    

Ocena dostępu do informacji na temat FE w kolejnej perspektywie 

finansowej UE przez potencjalnych beneficjentów dotycząca (% z 

estymacją na populację) (R)) - 55,5% dla próby  

53,5%-56,6% 

 

   

6.17.2. Jakiego rodzaju/typu informacji 
dotyczących WRPO 2014+ 
oczekują potencjalni 
beneficjanci WRPO 2014+? 

Obszary tematyczne dotyczące WRPO 2014+ preferowane przez 

potencjalnych beneficjentów (R) 

X     

6.17.3. Jakie źródła informacji o FE, PO, 
WRPO będą, w perspektywie 
finansowej UE 2014+, najbardziej 
użyteczne? 

Pozytywna ocena beneficjentów dotycząca dostępu do informacji na temat 

WRPO 2014+ (%) (R) - 54,2% dla próby  

53,1%-57,3%    

Preferencje potencjalnych beneficjentów dotyczące źródeł informacji w 

perspektywie 2014+ (O) 

  X   

Odsetek potencjalnych beneficjentów pozytywnie oceniających użyteczność 

poszczególnych źródeł jeśli chodzi o pozyskanie informacji na temat FE i 

WRPO w perspektywie 2014+ (R) 

  X   

 

6.18. Identyfikacja potrzeb informacyjnych organizacji pozarządowych w zakresie FE w latach 2014-2020 oraz WRPO 2014+ 

 Deskresearch 1  

 FGI wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych 

6.18.1. Czy zapewniono organizacjom 
pozarządowym dostęp do 
informacji na temat Funduszy 
Europejskich w perspektywie 

Samoocena poziomu wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych na 

temat WRPO 2014+ (R) 

 

X  
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finansowej UE 2014+?  Opinie przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat dostępności 

informacji dotyczących FE w kolejnej perspektywie 2014+(R)  

 

X    

 

 

6.18.2. Jakiego rodzaju/typu informacji 
dotyczących WRPO 2014+ 
oczekują organizacje 
pozarządowe? 

Obszary tematyczne dotyczące WRPO 2014+ preferowane przez 

przedstawicieli organizacji pozarządowych (R) 

 

X     

6.17.4. Jakie źródła informacji o FE, PO, 
WRPO będą, w perspektywie 
finansowej UE 2014+, najbardziej 
użyteczne? 

Ocena dotycząca dostępu do informacji na temat WRPO 2014+ (%) (R)  

 

X    

 

 

Preferencje przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczące 

poszczególnych źródeł informacji dotyczącej WRPO 2014+ (O) 

 

  X  

 

 

 

Ocena użyteczności poszczególnych źródeł jeśli chodzi o pozyskanie 

informacji na temat FE i WRPO w perspektywie 2014+ (R) 

 

  X   

 

6.19. Identyfikacja potrzeb informacyjnych instytucji otoczenia biznesu w zakresie FE w latach 2014-2020, w tym dot. WRPO 2014+. 

 

 Deskresearch 1  

 FGI wśród przedstawicieli IOB 

 

6.18.3. Czy zapewniono JOB dostęp do 
informacji na temat Funduszy 
Europejskich w perspektywie 

Samoocena poziomu wiedzy przedstawicieli JOB na temat WRPO 2014+ (R) 

 

X  
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finansowej UE 2014+?  Opinie przedstawicieli JOB na temat dostępności informacji dotyczących FE 

w kolejnej perspektywie 2014+(R)  

 

 

X  

  

 

 

 

6.18.4. Jakiego rodzaju/typu informacji 
dotyczących WRPO 2014+ 
oczekują JOB? 

Obszary tematyczne dotyczące WRPO 2014+ preferowane przez 

przedstawicieli JOB (R) 

 

X     

6.17.5. Jakie źródła informacji o FE, PO, 
WRPO będą, w perspektywie 
finansowej UE 2014+, najbardziej 
użyteczne? 

Ocena dotycząca dostępu do informacji na temat WRPO 2014+ (%) (R)  

 

X    

 

 

Preferencje przedstawicieli JOB dotyczące poszczególnych źródeł 

informacji dotyczącej WRPO 2014+ (O) 

 

  X  

 

 

 

Ocena użyteczności poszczególnych źródeł jeśli chodzi o pozyskanie 

informacji na temat FE i WRPO w perspektywie 2014+ (R) 

 

  X   

 

6.20. Identyfikacja potrzeb informacyjnych studentów dotyczących FE w latach 2014-2020 oraz WRPO 2014+ 

 

 Deskresearch 1 

 FGI wśród przedstawicieli studentów 

 

6.18.5. Czy zapewniono studentom 
dostęp do informacji na temat 
Funduszy Europejskich w 
perspektywie finansowej UE 

Samoocena poziomu wiedzy przedstawicieli studentów na temat WRPO 

2014+ (R) 

 

X  
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2014+?  Opinie przedstawicieli studentów na temat dostępności informacji 

dotyczących FE w kolejnej perspektywie 2014+(R)  

 

X    

 

 

6.18.6. Jakiego rodzaju/typu informacji 
dotyczących WRPO 2014+ 
oczekują studenci? 

Obszary tematyczne dotyczące WRPO 2014+ preferowane przez 

przedstawicieli studentów (R) 

 

X     

6.17.6. Jakie źródła informacji o FE, PO, 
WRPO będą, w perspektywie 
finansowej UE 2014+, najbardziej 
użyteczne? 

Ocena dotycząca dostępu do informacji na temat WRPO 2014+ (%) (R)  

 

X    

 

 

Preferencje przedstawicieli studentów dotyczące poszczególnych źródeł 

informacji dotyczącej WRPO 2014+ (O) 

 

  X  

 

 

 

Ocena użyteczności poszczególnych źródeł jeśli chodzi o pozyskanie 

informacji na temat FE i WRPO w perspektywie 2014+ (R) 

 

  X   

 

6.21. Identyfikacja potrzeb informacyjnych dotyczących WRPO 2014+ w zakresie działań finansowanych z EFS (dotyczy następujących podmiotów: beneficjenci, potencjalni 
beneficjenci, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, studenci). 

 Deskresearch 1  

 FGI wśród przedstawicieli WUP Poznań, instytucji udzielających wsparcia w ramach PO KL – komponent regionalny  

6.21.1. Z jakich doświadczeń w zakresie 
działań informacyjno-
promocyjnych PO KL należałoby 
skorzystać opracowując Strategię 
komunikacji WRPO 2014+ 

Opinie pracowników WUP na temat skuteczności podejmowanych działań 

informacyjno-promocyjnych dot. EFS w perspektywie 2007-2013 

X  

 

   

Opinie pracowników WUP na temat użyteczności podejmowanych działań 

informacyjno-promocyjnych dot. EFS w perspektywie 2007-2013 

  X   

6.21.2. Jakich informacji o działaniach 
finansowanych z EFS oczekują 

Opinie pracowników WUP na temat informacji jakich oczekują potencjalni X    



 

229 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013” 

potencjalni beneficjenci WRPO 
2014+? 

beneficjenci WRPO 2014+ o działaniach finansowanych z EFS 

6.21.3. Jakie źródła informacji o 
działaniach WRPO 2014+ 
finansowanych z EFS będą 
najbardziej użyteczne? 

Opinie przedstawicieli WUP na temat użyteczności źródeł informacji o 

działaniach WRPO 2014+ finansowanych z EFS 

  X   

 

6.22. Identyfikacja potrzeb informacyjnych dotyczących WRPO 2014+ w zakresie działań finansowanych z EFRR (dotyczy następujących podmiotów: beneficjenci, potencjalni 
beneficjenci, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, studenci) 

 Deskresearch 1 

 Wywiad IDI z przedstawicielami UMWW/WFOŚiGW 

6.22.1. Z jakich doświadczeń w zakresie 
działań informacyjno-
promocyjnych WRPO 2007-2013 
należałoby skorzystać 
opracowując Strategię 
komunikacji WRPO 2014+ 

Opinie ekspertów na podstawie przeprowadzonych badań 

 

X  

 

 

   

6.22.2. Jakich informacji o działaniach 
finansowanych z EFRR oczekują 
potencjalni beneficjenci WRPO 
2014+? 

Opinie ekspertów na podstawie przeprowadzonych badań 

 

X 

 

 

   

6.22.3. Jakie źródła informacji o 
działaniach WRPO 2014+ 
finansowanych z EFRR będą 
najbardziej użyteczne? 

Opinie ekspertów na podstawie przeprowadzonych badań   X   

 

6.23. Identyfikacja tzw. dobrych praktyk-przykładów działań informacyjnych i promocyjnych występujących w innych regionach kraju, a także w krajach Unii Europejskiej 

 

 Deskresearch 3 

 IDI wśród przedstawicieli komórek zajmujących się promocją regionalnych programów operacyjnych Urzędów Marszałkowskich innych województw 
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6.23.1. Jakie są przykłady skutecznego 
wykorzystania narzędzi 
komunikacji w wybranych 
kampaniach promocyjno-
informacyjnych prowadzonych 
przez IZ RPO innych województw 
i IZ PO z krajów UE? 

Opinie przedstawicieli IZ RPO innych województw na temat działań/ 

narzędzi komunikacji wykorzystywanych w odniesieniu do wybranych grup 

docelowych (P) 

X   X   

Opinie ekspertów na podstawie przeprowadzonych analiz danych zastanych     

6.23.2. Do jakich grup docelowych 
zostały skierowane działania w 
ramach wybranych kampanii 
stanowiące dobre praktyki 
podejmowanych działań? 

Opinie przedstawicieli IZ RPO innych województw na temat działań/ 

narzędzi komunikacji wykorzystywanych w odniesieniu do wybranych grup 

docelowych (P) 

 

Opinie ekspertów na podstawie przeprowadzonych analiz danych zastanych 

X   X   

 

6.24. Sformułowanie propozycji zmian dotyczących:  

 dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych w kontekście skuteczności i efektywności działań potencjalnych dla perspektywy 2014-2020-przedmiotowe propozycje 
muszą zawierać wyczerpujące uzasadnienie,  

 dotychczas stosowanych narzędzi komunikacji wykorzystywanych w odniesieniu do poszczególnych grup docelowych, w kontekście skuteczności i efektywności działań 
potencjalnych dla perspektywy 2014-2020 – przedmiotowe propozycje muszą zawierać wyczerpujące uzasadnienie. 

 Desk research 4 

 Panel ekspertów 

Wykonawca – za zgodą Zamawiającego - nie 

sformułował problemów badawczych i 

wskaźników. Wykonanie tego zadania polega 

bowiem na: 

1) formułowaniu generalnych wniosków na 
po stawie odpowiedzi udzielonych na 
pytania zawarte we wszystkich 
problemach badawczych oraz wyliczonych 
wskaźników;  

2) tworzeniu zaleceń i propozycji zmian w 
dotychczasowej praktyce komunikacyjnej 
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IZ WRPO 

 

6.25. Opracowanie tabeli rekomendacji z badania (wzór tabeli zostanie przekazany przez Zamawiającego) 

 

 Deskresearch 4 

 Panel ekspertów 

Wykonawca – za zgodą Zamawiającego – nie 

sformułował problemów badawczych i 

wskaźników. Wykonanie tego zadania polega 

bowiem na utworzeniu tabeli (zgodnie z 

wymaganiami SOPZ) prezentującej 

1) wnioski sformułowane na podstawie 
odpowiedzi udzielonych na pytania 
zawarte we wszystkich problemach 
badawczych oraz wyliczonych 
wskaźników;  

2) rekomendacje będące wynikiem 
sformułowanych wniosków odnoszące się 
do działań podejmowanych w kolejnej 
perspektywie finansowej. 

     

 

6.26. Opracowanie propozycji działań informacyjno-promocyjnych dla WRPO 2014+ uwzględniających Strategię komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 (lub jej projekt, o 
czym decyduje Zamawiający) zawierających:  

a. wyszczególnienie i szczegółową charakterystykę grup docelowych działań informacyjno-promocyjnych  

b. cele szczegółowe wraz z uzasadnieniem w kontekście m.in. wyników przedmiotowych badań (uwzględniające aktualne dokumenty strategiczne w zakresie objętym przedmiotem 

badania, w tym: unijne, krajowe, regionalne)  

c. wyszczególnienie i szczegółową charakterystykę kanałów informacji i promocji 

d. instrumenty/narzędzia ich realizacji przyporządkowane do każdego z celów (z podaniem uzasadnienia w kontekście m.in. wyników badań) 



 

232 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013” 

propozycje scenariuszy co najmniej 5 akcji (kampanii) informacyjno-promocyjnych dotyczących WRPO 2014+. 

Wykonawca – za zgodą 

Zamawiającego - nie sformował 

problemów badawczych i wskaźników 

do zadania 6.26. Wykonanie tego 

zadania bowiem polega na 

przedstawieniu propozycji działań 

informacyjno-promocyjnych dla 

WRPO 2014 na podstawie wniosków 

wynikających z 

odpowiedzi udzielonych na pytania 

zawarte we wszystkich problemach 

badawczych oraz wyliczonych 

wskaźników i przedyskutowanych 

propozycji zmian w dotychczasowej 

praktyce komunikacyjnej UMWW. 
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Załącznik nr 3 Opinie dziennikarzy o działaniach informacyjno - promocyjnych IŻ WRPO 

– na podstawie badania IDI  

Opinie dziennikarzy o działaniach informacyjno - promocyjnych IŻ WRPO – na podstawie badania 

IDI  

W ramach przedmiotowego badania zostały przeprowadzone indywidualne wywiady pogłębione (IDI) 

z przedstawicielami regionalnych mediów. Łącznie zostało zrealizowanych 5 wywiadów z 

dziennikarzami zajmującymi się tematyką Funduszy Europejskich, w tym: 1 IDI z dziennikarzem 

Telewizji Wielkopolska, 1 IDI z dziennikarzem Gazety Wyborczej, 1 IDI z dziennikarzem Głosu 

Wielkopolskiego oraz 2 IDI z przedstawicielami Radia Merkury. 

Ocena działań informacyjno-promocyjnych adresowanych do mieszkańców 

Badani przedstawiciele mediów kojarzyli większość prowadzonych działań informacyjno-

promocyjnych adresowanych do mieszkańców. Pozytywnie ocenili działania realizowane za pomocą 

przekazów medialnych, jako te, które mają szansę dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, 

czyli mieszkańców regionu, potencjalnych beneficjentów, jak i samych beneficjentów. Wszyscy 

zgodnie stwierdzili, że wykorzystanie mediów jako kanału przekazu wydaje się być najbardziej 

efektywnym i skutecznym sposobem dotarcia do ogółu mieszkańców.  

Działania informacyjno-promocyjne realizowane za pośrednictwem mediów zostały wysoko ocenione 

przez badanych dziennikarzy, jednak zwrócili oni także uwagę na problem związany z językiem, w 

jakim tworzone są komunikaty adresowane do mieszkańców. Dziennikarze zostali poproszeni o 

ocenę stopnia złożoności języka, w jakim pisane są artykuły pojawiające się w prasie, internecie 

oraz materiały emitowane w radiu i telewizji. Badani przedstawiciele mediów stwierdzili, że 

przygotowywanie materiałów dotyczących Funduszy Europejskich jest obarczone dość sporą dozą 

trudności właśnie ze względu na obecność terminologii unijnej, wielość nazw własnych, skrótów 

nazw funduszy i programów, które dla przeciętnego odbiorcy są niezrozumiałe. 

Dz_GłW1: Zdecydowanie to jest wyzwanie, ponieważ no sama sobie pani zdaje sprawę, że język 

wniosków o te fundusze unijne, umów, jest tak absolutnie hermetyczny, że no to tak trzeba się 

przyłożyć. Po pierwsze, żeby zrozumieć, co tam jest napisane, a po drugie napisać tak, żeby dla 

czytelnika, no to było do strawienia.  

(…). Ja myślę, że to (język/sposób pisania – przyp. autora) zależy od konkretnej publikacji i jakby 

wie pani, no to jest, wszyscy, wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy ma jakby swój ogląd sytuacji, swoją 

metodę pracy itd. Wydaje mi się, że często dziennikarze, którzy jakby bardzo są wyspecjalizowani 

w tej tematyce zapominają, że nie wszyscy są tak wyspecjalizowani jak oni. I to się zdarza. 

Dziennikarze zaznaczali także, że przygotowywanie materiałów dotyczących Funduszy Europejskich 

często poprzedzone jest odkodowywaniem informacji otrzymanych z urzędu/urzędów (UMWW, 

WUP), a następnie przełożeniem ich na prostszy język, bardziej zrozumiały dla odbiorcy, który nie 

posiada w ogóle lub posiada bardzo małą wiedzę o funduszach unijnych. Tym samym w ocenie 

badanych, teksty czy materiały o charakterze informacyjnym autorstwa dziennikarzy generalnie 

uznawane są za przystępne dla czytelników, słuchaczy czy widzów mediów regionalnych. 

Jednocześnie respondenci zwrócili uwagę na hermetyczność i złożoność języka urzędników, który 

wg nich wydaje się być nie do przyjęcia przez przeciętnych odbiorców.  

Dz_GW2: Mogę powiedzieć, że w Wyborczej - jestem w 100% - 99% przekonany, że to do ludzi 

trafia, staramy się, do ludzi trafiało. Słucham relacji w radiu Merkury, też uważam, że to do ludzi 

trafia, że to też jest zrozumiałe i przejrzyste, w telewizji to też. 

Dostosowywanie języka przekazu informacji do poziomu odbiorców związane jest także 

bezpośrednio z potrzebami czytelników, słuchaczy i widzów dotyczącymi zakresu informacji o 

Funduszach Europejskich. Badani dziennikarze potwierdzają, że mieszkańców interesują konkretne 

informacje: Na co zostaną przeznaczone środki – faktyczne inwestycje? Ile zostanie przeznaczonych 
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pieniędzy? Czy będą mogli korzystać z efektów inwestycji? Zdecydowanie mniejsze znaczenie 

odgrywa już posiadanie wiedzy, z jakiego funduszu czy programu dana inwestycja będzie czy została 

zrealizowana. Dziennikarze zajmujący się tematyką Funduszy Europejskich starają się zatem tak 

przygotowywać komunikaty, aby zawarte w nich wiadomości były całkowicie zrozumiałe oraz 

czytelne i jednocześnie w pełni odpowiadały na potrzeby informacyjne odbiorców/mieszkańców 

regionu.  

Dz_GW2: Pół żartem pół serio, jeżeli to sami to próbujemy o tym pisać to tak, natomiast jeżeli 

próbujemy to pisać w oparciu o jakieś urzędnicze informacje, to jest to bardzo trudne. Urzędniczy 

język jest bardzo hermetyczny, bardzo trudno przełożyć unijną nomenklaturę na język zwykłego 

człowieka i rzeczywiście w tym przypadku są kłopoty. 

DZ_TvW3: To znaczy, w informacji pojawia się WRPO, jednak my mówimy głównie o funduszach 

europejskich, to są pieniądze z UE, ludzie nie rozróżniają programów, nie wiedzą, co to jest PROW, 

ale wiedzą, że to są pieniądze z Unii. Oczywiście, samorządowcy wiedzą. Ale dla przeciętnego 

Kowalskiego to nie ma znaczenia.DZ_TvW3: Jeśli chodzi o media elektroniczne, typu radio czy 

telewizja, to tutaj język musi być prosty, żeby nie powiedzieć prostacki, nasza informacja wchodzi 

i wychodzi. Jeśli chcemy, żeby coś w głowie zostało, to musi być prosta informacja. Natomiast, 

jeśli chodzi o prasę, prasa może sobie pozwolić na więcej.(…). 

Tak, idea informacji elektronicznej na tym polega, my musimy używać języka prostego. My 

adresujemy naszą informację do osób wykształconych i niewykształconych, do mądrych i do głupich, 

do dorosłych i do dzieci. Dlatego są to proste informacje. 

Z drugiej strony dziennikarze, którzy brali udział w badaniu zauważyli wzrost wiedzy odbiorców, 

jednocześnie podkreślając, że w dalszym ciągu poziom wiedzy mieszkańców o funduszach 

europejskich ogranicza się do posiadania bardzo ogólnych wiadomości. Wspomniany wzrost wiedzy 

mieszkańców odnoszący się do funduszy europejskich należy zatem interpretować bardziej jako 

zwiększenie obycia odbiorców z nazewnictwem unijnym, jednak nie rzeczywistym wzrostem wiedzy. 

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami mediów czytelnicy, słuchacze czy 

widzowie mediów regionalnych kojarzą pewne sformułowania czy nazwy funduszy, programów, ale 

tak naprawdę nie do końca wiedzą, jakiego obszaru one dotyczą, wszystkie informacje odnoszące 

się do dotacji, dofinansowań, wsparcia są ogólnie interpretowane jako „pieniądze z unii”.  

Dz_GłW1: Na początku, no to jak pisaliśmy , no nie wiem fundusz spójności czy europejski fundusz 

społeczny to wyjaśnialiśmy, co to jest, skąd on się wziął, na co, znaczy jaki jest jego cel, skąd się w 

nim pieniądze biorą, na co są przeznaczane. W tej chwili zakładamy, że czytelnik zainteresowany 

tą tematyką, to wie albo łatwo to może sprawdzić. Faktycznie, tak się dzieje, że jakby wraz z 

naszym przyrostem wiedzy na ten temat zakładamy przyrost wiedzy czytelnika. No bo nie da się 

ukryć, że jakby no, myśmy się tego uczyli, uczymy się dalej…, że myśmy się tego uczyli i uczymy 

dalej, no razem z czytelnikami. 

Dz_GW2: Myślę, że jakaś wiedza, świadomość tego jest. Natomiast nie można od ludzi wymagać, 

żeby oni wiedzieli, że to jest z WRPO czy coś tam, nie ja myślę, że ludzie też powinni 

wiedzieć,...myślę że wiedzą , że ten tramwaj na Franowo, to jest dzięki Unii zrobiony. 

Ocena treści przekazów promocyjnych ukazujących się w mediach 

Badani przedstawiciele mediów krytycznie odnieśli się do treści przekazów promocyjnych 

dotyczących Funduszy Europejskich formułowanych przez Urząd. Negatywnie ocenili szczególnie 

biuletyn „Nasz Region” głównie wskazując na brak szerokiego grona czytelników powyższej 

publikacji, jak również na mało przystępny język publikowanych artykułów. 
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Dz_GW2: To, ja nazwę bardzo prosto, to jest jakby rzucić unijne pieniądze w błoto, bo to jest ładny 

kredowy papier i tyle, i nawet nie chodzi mi o Marszałka na pierwszej stronie, bo on by nawet mógł 

być. Natomiast to, co już tutaj jest na tych dalszych stronach , to , to nawet tytułu... tu to nawet 

czasem tytuł przejrzę, natomiast to jest właśnie przykład jak wyrzucić pieniądze w błoto, bo 

tu....Znaczy "Nasz region" powinien być, ale nie w tej formie, nie taka formuła, to są uważam 

wyrzucone pieniądze w błoto.(…). To jest rozdawane w Urzędzie, widziałem to w siedzibach 

Urzędów przed sesją Sejmiku i tyle. To w ogóle absolutnie, to nikogo nie zainteresuje, zwykłego 

mieszkańca,(…). natomiast, jakby to w ogóle zniknęło z rynku nikt by na tym nie stracił. 

 Pojawiły się także głosy propagujące zmianę sposobu dystrybucji biuletynu „Nasz region”, część 

badanych wskazała, że publikację tę należy umieszczać w środkach komunikacji dalekobieżnej, tj. 

w samolotach, pociągach, autobusach, tak aby miała szansę trafić do potencjalnej grupy 

zainteresowanych odbiorców – głównie przedsiębiorców i polityków. 

Dz_TvW4: Ja to(„Nasz region” – przyp. autora) parę razy przeglądałem. Myślę, że gdyby to była 

gazeta dostępna w samolotach, wylatujących z Poznania, fajny sposób komunikacji, bo się w 

samolocie nudzimy. Wiadomo, że latają Ci, którzy mają jakieś interesy. 

M: Czyli to bardziej powinno być skierowane do konkretnej grupy osób… 

Dz_TvW4: No nie do każdego. Z tego, co wiem, to tak jest, bo to jest wykładane głównie w 

urzędach. Nie wiem, czy na Ławicy, nie wiem, czy w pociągu, a też powinno być. 

Nieco wyższe oceny zebrał „Monitor Wielkopolski” – wkładka dodawana do „Głosu Wielkopolskiego” 

oraz „Gazety Wyborczej”. Dziennikarze uznali, że z pewnością „Monitor” trafia do szerszego grona 

odbiorców, ale wg badanych większość czytelników jedynie przegląda tę wkładkę nie pochylając się 

nad publikowanymi tam artykułami. Respondenci wskazali także na wg nich zbyt urzędniczy język, 

w jakim formułowane są udostępniane komunikaty i zbyt propagandowy wydźwięk tekstów oraz 

umieszczanych fotografii. 

Dz_GW2: No tutaj czuję, że to jest w cudzysłowie taki materiał propagandowy tak chociażby to 

zdjęcie Opalenica zyskała nową obwodnicę i nie jest pokazana cała obwodnica, tylko jest pokazany 

Marszałek, tak, tu jest powiedzmy jest tym Park Technologiczny, nie, no to to się czuje, że jest to 

materiał propagandowy i odrzuca od razu tak, ja tutaj nic nie znajduję i tyle. 

(…). No nie do nich dochodzi jakiś komunikat tylko, że coś zostało zrobione ale tutaj emocji nie ma 

żadnych, to jest suchy, suche odnotowanie faktu, no ta mapka to jest już w ogóle jakaś nieczytelna 

i.. nie wiem jeżeli np. chcemy się chwalić obwodnicą, że została otwarta obwodnica w Opalenicy no 

to powinno to być zdjęcie mieszkańców Opalenicy, albo jakiegoś kierowcy, który jest zadowolony, 

że 20 lat czekał na tę obwodnicę i dzięki unijnym pieniądzom dostał, że już nie będzie stał w 

korkach do Opalenicy, no a on tu dostaje Marszałka, którego bardzo cenię i to to nie ma żadnego 

związku, ale dostaje Marszałka, który przecinał wstęgę.. no, to jest ... odrzuca od razu, więc. 

Pojawiły się też opinie wskazujące na pozytywną przemianę „Monitora” w stronę zwiększenia 

stopnia przystępności treści publikowanych artykułów. 

Dz_GłW1: Monitor Wielkopolski w ciągu ostatnich lat, bardzo się zmienił, nie i... 

 

M: In plus, czy...? 

 

Dz_GłW1: Tak, in plus. I stał się znacznie bardziej przystępny i znacznie efektowniejszy. Myślę, że 

to jakby przysparza mu czytelników. 

(…). Myślę, że jak czytelnicy, znaczy, wszyscy nasi czytelnicy, po prostu przeglądają gazetę, 

przerzucają, rzucają okiem na tytuły, no i jeżeli jest cos, co ich zainteresuje, to czytają dalej nie. 
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a) Konkursy dla dziennikarzy 

Wszyscy przedstawiciele mediów biorący udział w badaniach jakościowych potwierdzali znajomość 

organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursów adresowanych 

do dziennikarzy zajmujących się tematyką unijną. Co więcej podkreślali, że informacja o 

organizacji konkursów jest szeroko rozpowszechniana. 

Dz_GW2: Tak, słyszy się, dociera ta informacja; kto chce to może tę informację zdobyć, każdy 

dziennikarz dostaje maila i może się z tą wiadomością zapoznać. Wydaje mi się że, kto tam raz się 

z Urzędem zetknął, kto tam zostawił jakieś namiary zawsze dostanie tą informację. 

Jednak badani przedstawiciele mediów, nie uznali, żeby organizacja konkursów przekładała się na 

wzrost zainteresowania tematyką unijną wśród dziennikarzy. Zaznaczyli, że nie występuje zjawisko 

pisania tekstów lub przygotowywania materiałów specjalnie na konkurs. Twierdzili, że dziennikarze 

zajmujący się problematyką Funduszy Europejskich bez względu na organizację lub brak organizacji 

takiego konkursu w dalszym ciągu będą zajmować się omawianą problematyką. Chęć uczestnictwa w 

konkursie może przełożyć się jednak na jakość tworzonych publikacji, ilość czasu poświęconego na 

pracę nad danym tekstem czy materiałem. 

Dz_GW2: Ja bym tej roli nie przeceniał, ja np. akurat w takich rzeczach tam nie lubię uczestniczyć 

ale dobrze że to jest, zwłaszcza dla ludzi spoza Poznania jest to jakaś okazja żeby, żeby w to się 

zaangażować, natomiast nie wiem czy to wpływa jakoś na poszerzenie, na zachęcenie do tematyki, 

myślę, że nie. Jak ktoś piszę o tej Unii to już pisze, jak mu się trafi coś fajnego to można to wysłać 

na jakiś konkurs, natomiast czy taki konkurs zachęci żeby o Unii pisać, nie wiem, albo piszę o tej 

Unii albo nie, albo robię jakiś program radiowy, telewizyjny o tej Unii albo nie, czy specjalnie coś 

nakręcę o tej Unii, nie wiem, mam wątpliwości.  

 

Dz_GłW1: To znaczy, może nawet nie tyle zająć tym tematem, co bardziej popracować nad jakością 

publikacji. 

Wśród badanych pojawił się nawet postulat przeobrażenia konkursu, a nawet zrezygnowania z niego 

na rzecz nagradzania dziennikarzy, którzy stale w swojej pracy poświęcają się problematyce 

unijnej, której efektem są rzetelnie przygotowane wysokiej jakości materiały prasowe. Nie pojawiły 

się jednak żadne głosy wskazujące na potrzebę zmiany regulaminu konkursu, jego formy, 

harmonogramu czy oferowanych nagród.  

Dz_TvW4: Konkurs nie jest motywacją, żeby szukać zagadnień. Ja myślę sobie, że gdyby Urząd 

Marszałkowski wpadł na inny genialny pomysł… 

(…). Na przykład, żeby nagradzać tych dziennikarzy, którzy faktycznie zajmują się tematyką 

europejską, a nie robić im konkurs, to by było dużo lepsze, to by mogło być motywacyjne. 

Natomiast ja robię rzetelnie moją pracę, startuję w konkursie, przegrywam – jak ja się czuję? Myślę 

sobie, że gdyby to było coś bardziej dostępnego… wystarczyłoby po prostu zobaczyć, kto się tym 

zajmuje, kto rzetelnie podaje informacje. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że część respondentów postrzega konkurs, jako szansę dla redakcji 

lokalnych na rozpowszechnianie informacji o zmianach zachodzących w całym regionie Wielkopolski. 

Przysłane przez dziennikarzy lokalnych redakcji teksty czy materiały na konkurs z jednej strony 

obrazują jakość ich pracy, a z drugiej wskazują na wiele inwestycji powstałych w mniejszych 

miejscowościach Wielkopolski, nie tylko w Poznaniu.  

Dz_RM4: Dla mnie fajne w tych konkursach jest to, że przychodzi bardzo dużo prac, nadsyłanych 

jest dużo prac z tak zwanego terenu.  
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(…). To są dziennikarze lokalnych gazet, które wbrew pozorom naprawdę mają silną pozycję na 

rynku są miarodajne i są czytane i to co wyłapują dziennikarze lokalnych gazet to jest czasami coś 

kompletnie niesamowitego. Przykłady wykorzystywania unijnej kasy, nawet w najmniejszych 

miejscowościach w Wielkopolsce czasami są po prostu wbijające w ziemię, aczkolwiek w Poznaniu 

też się zdarza, że znajduje się perełki. 

b) Ocena współpracy z UMWW 

Wszyscy przedstawiciele mediów biorący udział w badaniu zgodnie potwierdzili wysoką jakość 

współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Wskazywali przede 

wszystkim na dobrą komunikację, bezproblemowy przepływ informacji oraz otwartość i chęć 

współpracy ze strony Urzędu. Badani nie wskazali na żadne problemy pojawiające się podczas 

współpracy z Urzędem.  

Dz_GW2: Tu muszę powiedzieć, że współpraca jest bardzo, bo Urząd rozumie przysyłając te 

materiały, że to jest język, no który nie da się tak od razu przełożyć i tu jest bardzo dobra 

współpraca. Dyrektorzy są do dyspozycji, dyrektorzy mają tę świadomość, że język unijny, 

urzędniczy jest bardzo trudny i że to trzeba przełożyć na język zrozumiały i oni są bardzo otwarci i 

starają się to przełożyć z języka urzędniczego na ludzki w cudzysłowie oczywiście to ujmując. 

 

Dz_TvW:4 W tej chwili ludzie, z którymi my współpracujemy bardzo dbają o to, żeby nie zostało to 

odebrane jako propaganda albo promocja jakiegoś polityka. Siłą rzeczy te osoby się pojawiają w 

mediach, ale informacja nie jest nastawiona na promowanie ich. Myślę, że w urzędach też tak jest, 

że starają się to podawać w sposób zobiektywizowany, bo ludzie mają tego dosyć. Jak to 

propaganda to ludzie nie będą oglądać. 

Rekomendacje: 

 W celu zwiększenia dostępności publikacji „Nasz Region” dla przedsiębiorców, jako 

potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+, należy poszerzyć kanał dystrybucji o środki 

komunikacji dalekobieżnej, tj. samoloty, pociągi i autobusy. 

 Należy dążyć do uproszczenia języka stosowanego w materiałach promocyjnych, tak aby treść 

była zrozumiała dla przeciętnego mieszkańca Wielkopolski charakteryzującego się niskim 

poziomem wiedzy o FE i WRPO. 

 W celu zwiększenia skuteczności spotów promujących inwestycje finansowane z FE 

rekomenduje się zwiększenie natężenia emisji przedmiotowych materiałów reklamowych, 

głównie poprzez zwielokrotnienie emisji spotów w telewizjach regionalnych, wydłużenie 

trwania kampanii oraz wyświetlanie filmów reklamowych na nośnikach outdoorowych – 

telebimach.  
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Załącznik nr 4 Opinie pracowników Oddziału Informacji, Promocji i Szkoleń UMWW o 

działaniach informacyjno – promocyjnych IZ WRPO w latach 2007-2014 - na podstawie 

badania IDI 

 

Poniżej zamieszczono wyniki kilkunastu badań IDI z przedstawicielami IZ WRPO. Rozmówcami byli 

także przedstawiciele WFOŚiGW w Poznaniu. Celem badań było uzyskanie opinii o możliwościach 

wykorzystania wyników wszystkich badań zrealizowanych w ramach zamówienia oraz rozstrzygnięcie 

kwestii uznanych za problemowe. 

1. Komunikowanie się z mieszkańcami województwa 

Przedstawiciele UMWW ogólnie oceniali działania informacyjno-promocyjne wobec mieszkańców 

Wielkopolski jako skuteczne. Podkreślali, że w ramach, w jakich mogą planować swoje 

przedsięwzięcia, wypracowali dobry system komunikacji z mieszkańcami, który dodatkowo jest dość 

oszczędny (przytoczono kwotę 3 gr jako koszt dotarcia do jednej osoby z informacjami dotyczącymi 

WRPO). Stwierdzili, że w tym zakresie stosowane są zróżnicowane narzędzia promocyjne: Internet, 

imprezy plenerowe, działania medialne (w prasie radiu telewizji), konkursy.  

W opinii przedstawiciela IZ WRPO o skuteczności działań decyduje zastosowanie wszystkich kanałów 

przekazu jednocześnie. 

Za najmniej efektywne źródło przekazu promocyjnego w przypadku tej grupy docelowej została 

uznana telewizja regionalna. Wydaje się, że bardziej efektywne jest przekazywanie treści 

promocyjnych za pośrednictwem telewizji ogólnopolskiej, jak również radia o charakterze 

regionalnym. Wykorzystanie pierwszego z nośników informacji nie jest możliwe ze względu na 

dyspozycje krajowe w tym zakresie. 

Przedstawiciele IZ WRPO ustosunkowali się też do wyników badań ankietowych przeprowadzonych 

wśród mieszkańców województwa, w tym do uzyskanych wskaźników samooceny wiedzy, 

rozpoznawalności terminów Fundusze Europejskie i Fundusze Unijne, znajomości Funduszy 

Europejskich oraz WRPO. Stwierdzili, że uzyskane wyniki są wyrazem tendencji utrzymujących się w 

kraju i wiążą się z – odnotowywanym także w badaniach krajowych – spadkiem zainteresowania 

pozyskiwaniem informacji o Funduszach i Programach Operacyjnych. Ich zdaniem należałoby z tego 

faktu wyciągnąć wnioski o zakresie horyzontalnym, wnioski o łagodzeniu wymogu koniecznej 

znajomości wszystkiego o funduszach przez wszystkich. Poparli jednak rekomendację: W związku z 

niską znajomością programów operacyjnych, w tym WRPO, komunikowanie nazw programów 

powinno odbywać się w połączeniu z konkretnym celem lub możliwością, jakie dany program daje. 

W taki sposób budowany komunikat ma szansę zostać zapamiętany nie tylko poprzez przedmiot 

zysku z programu, ale także poprzez jego nazwę. Również mimo zastrzeżeń i sformułowanych 

propozycji, przedstawiciele IZ WRPO z satysfakcją zauważyli, że większość Wielkopolan (82,8%) 

kojarzy i zna znaczenie określeń „Fundusze Europejskie” czy „Fundusze Unijne”. Jedynie 7,5% 

badanych zna wspomniane określenia, lecz nie wie, co one oznaczają, zaś prawie co dziesiąty 

respondent nigdy się z nimi nie spotkał (9,4%). Nieliczni (0,4%) nie potrafili jednoznacznie 

odpowiedzieć na to pytanie. 

Wskazali równocześnie, iż ważniejszą od wskaźników rozpoznawalności terminów Fundusze 

Europejskie i Fundusz Unijne oraz rozpoznawalności nazw poszczególnych programów, jest potrzeba 

koniecznej troski o dostrzeganie przez mieszkańców województwa wpływu środków unijnych 

zarówno w zakresie rozwoju wojewódzka, najbliższego otoczenia jak i osobistych korzyści. 

Podkreślili, iż z przeprowadzonych badań wynika, że: 

 prawie 2/3 badanych mieszkańców 

województwa wielkopolskiego zdecydowanie uważa, że Fundusze Europejskie przyczyniają 
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się do rozwoju województwa, a co trzeci „raczej zgadza się” z tym stwierdzeniem. Innymi 

słowy, niezależnie od siły przekonania, Wielkopolanie widzą wpływ Funduszy Europejskich 

na zachodzące zmiany w województwie (94,5% ogółu). Nieliczne były głosy wskazujące na 

brak wpływu FE na rozwój województwa (zdecydowanie nie – 2,0%, raczej nie – 3,6%), 

 udział osób dostrzegających osobiste korzyści 

wynikające z funkcjonowania Funduszy Europejskich (45,5%) jest zbliżony do udziału 

badanych, którzy tego wpływu nie odczuwają, niemniej jednak odsetek tych drugich jest 

nieco wyższy (51,6%). Osoby, które dostrzegały osobiste korzyści najczęściej upatrywały ich 

w poprawie infrastruktury w miejscu zamieszkania (46,7%). Co ósmy badany wskazuje na 

środki dla nowopowstających przedsiębiorstw oraz dotacje dla przedsiębiorców (po 12,3%). 

Co dziesiąty badany dostrzegający osobiste korzyści miał szanse skorzystać z kursów, 

szkoleń i staży finansowanych ze środków unijnych. Istotny odsetek badanych (7,5%) 

wskazuje na stypendia, w tym popularny wśród studentów program stypendialny Erasmus. 

Inne jednak wymogi – jak podkreślano – obowiązują oczywiście wobec potencjalnych beneficjentów i 

beneficjentów. Inne, w związku z tym są obowiązki informacyjne i promocyjne wobec nich.  

Przedstawiciele IZ WRPO ustosunkowali się też do poziomu zrozumiałości przekazów 

informacyjnych, który w wynikach badania uzyskał, dla poszczególnych rodzajów mediów 

następujące noty: 

 audycje telewizyjne (45,4% wskazań): 3,07; 

 Internet (44,2%): 3,16; 

 prasa (22,6%): 3,17.  

Mimo, że realizatorzy badania ocenili ten wynik jako korzystny, to wg rozmówców z IZ WRPO, 

należy zwrócić szczególną uwagę na język komunikatów przesyłanych do mediów przez 

administrację, ale również konieczne jest promowanie umiejętności redagowania bardziej 

zrozumiałych przekazów wśród dziennikarzy. 

1. Ogólna ocena skuteczności i użyteczność narzędzi informacyjno – promocyjnych  

Przedstawiciele IZ WRPO, za najskuteczniejsze narzędzia przekazu informacji, jeśli chodzi o 

działania skierowane do grupy beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO na lata 2007-

2013, uznali kolejno: sieci punktów informacyjnych FE, strona internetowa oraz szkolenia. O 

użyteczności tych nośników informacji świadczy częstotliwość korzystania z nich, a w przypadku 

szkoleń - frekwencja oraz podwyższona jakość składanych przez uczestników wniosków.  

Przedstawiciele IZ i IP WRPO wyrażali opinię, że wiele osób korzysta jednak z różnych kanałów 

komunikowania. 

2. Skuteczności i użyteczność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 

Zdaniem przedstawicieli IZ WRPO Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich dostarcza 

bezpośredniej wiedzy beneficjentom oraz potencjalnym beneficjentom oraz opinii publicznej i jest 

narzędziem o zasięgu ogólnowojewódzkim. Uczestnicy spotkania wskazali także na bardzo szeroki 

zakres wiedzy swoich pracowników, co przeważa nad wąskim wyspecjalizowanym zakresem wiedzy 

prezentowanej przez firmy konsultingowe.  

Według przedstawicieli IZ WRPO, PIFE wypełniły wszystkie zadania wyznaczone w Planie 

komunikacji w zakresie: dostępu do publikacji informacyjnych i materiałów 

informacyjno‐promocyjnych, dostępu do profesjonalnej informacji o procedurach i kryteriach 

obowiązujących przy wyborze i realizacji projektu, dostępu do konsultacji w formie bezpośredniej, 

telefonicznej i elektronicznej (usługa bezpłatna).  

Podkreślili, iż w przypadku tego narzędzia komunikacji zrealizowano również założone wskaźniki. 

Ostatecznie, stanowią one jedno z najskuteczniejszych źródeł informacji o FE i WRPO. 
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3. Skuteczność i użyteczność strony internetowej WRPO 

Jednym z niewątpliwie najważniejszych nośników informacji był też serwis internetowy 

www.wrpo.wielkopolskie.pl administrowany i redagowany przez Oddział Informacji, Promocji i 

Szkoleń Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego. Ustalonym wg wytycznych celem strony www.wrpo.wielkopolskie.pl jest 

prezentacja następujących treści: dokumentów programowych i aktów prawnych oraz rejestr i opis 

zmian tych dokumentów; informacji na temat programów, w tym informacji szczegółowych (opis 

programów z uwzględnieniem listy typów beneficjentów, rodzajów projektów oraz kategorii 

działań, w ramach których beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie), informacji o 

planowanych konkursach, aktualnych informacji o terminach naborów wniosków wraz z danymi 

teleadresowymi instytucji prowadzących nabory lub przekierowanie do tych informacji znajdujących 

się na stronach IP, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji WRPO; bieżących 

danych dotyczących wysokości dostępnych środków i stanu realizacji WRPO, uproszczonych opisów 

aplikowania o środki w ramach schematów konkursowych, wykazu beneficjentów zgodnie z 

Rozdziałem 7 pkt 2 do rozporządzenia wykonawczego oraz informacje nt. aktualnie realizowanych 

projektów, list teleadresowych punktów udzielających informacji i porad, aktualizowanych na 

bieżąco, wytycznych dla beneficjentów dotyczących informacji i promocji projektów, odpowiedzi na 

najczęściej zadawane pytania (FAQ), dobrych praktyk zrealizowanych w ramach WRPO. 

W opinii przedstawicieli IZ WRPO omawiana strona jest dedykowana przede wszystkim do grupy 

beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Rozmówcy bardzo dobrze ocenili skuteczność 

omawianego narzędzia pod względem zasobu informacji na temat procesu aplikowania i realizacji 

projektów. Podkreślili, iż jak wynika z uzyskanych danych, informacje pozyskane ze strony 

www.wrpo.wielkopolskie.pl miały wpływ na wzrost jakości i sprawności analizowanych działań: 

66,7% badanych beneficjentów poświadczyło, iż korzystanie ze strony wpłynęło na poprawę jakości 

złożonego wniosku aplikacyjnego, a u 68,5% poprawiło jakość składanych wniosków o płatność. W 

przypadku 68,4% ankietowanych, odnotowano również wzrost skuteczności realizacji projektu. W 

przypadku ocen negatywnych ich rozkład nie przekroczył 20% wskazań. Rozmówcy zgodzili się z 

rekomendacjami, które mówią o Internecie jako podstawowym źródle informacji na temat WRPO 

2014+. 

Przedstawiciele IZ WRPO poparli postulaty wynikające z badań, w tym o: zmianę struktury strony, 

idącą w kierunku większej przejrzystości i intuicyjności (24,6%). Stwierdzili, że użytkownicy strony 

mają prawo oczekiwać bardziej praktycznego podejścia (przykłady praktycznego zastosowania), 

dostępności wzorów dokumentów, uproszczenia języka, poprawy funkcjonalności wyszukiwarki, 

wprowadzenia bezpośredniego kontaktu np. Skype’a albo wprowadzenia wirtualnego doradcy (z 

doświadczonym pracownikiem). 

W nowej perspektywie finansowej UE 2014 - 2020 dążyć się będzie do dalszej poprawy skuteczności 

strony także w wyniku wprowadzenia nowych wytycznych Ministerstwa dotyczących sposobu 

budowania stron poświęconych Regionalnym Programom Operacyjnym. Wytyczne te zakładają 

przede wszystkim poprawienie łatwości poruszania się i dotarcia do poszukiwanych informacji oraz 

uczynienie strony bardziej intuicyjnej. Wytyczne zakładają także pewne ujednolicenie stron RPO w 

skali kraju.  

Przedstawiciele UMWW stwierdzili także, iż planowane jest wykorzystanie serwisu internetowego 

You Tube. Postulatywnie wypowiadali się na temat korzystania z mediów społecznościowych, np. 

Facebooka, który nadal trafia do zbyt małej grupy odbiorców i prezentuje zbyt emocjonalne treści.  

Nowa strona internetowa dotyczaca WRPO 2014 + ma pełnić również funkcję kanału przekazywania 

informacji dedykowanych do konkretnych grup odbiorców np. poprzez newsletter czy możliwość 

zaznaczenia obszaru tematycznego wsparcia przez potencjalnych beneficjentów, ma umożliwić 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/


 

241 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” 

otrzymanie drogą mailową propozycji przystąpienia do wybranych konkursów. Przedstawiciele IZ 

WRPO zaznaczyli jednak, że personalizacja komunikatów zakłada zaangażowanie w proces odbiorcy 

(musi być on ukierunkowany na czynne poszukiwanie informacji  

4. Skuteczność i użyteczność szkoleń 

Trzecim ze wskazanych narzędzi komunikacyjnych dla beneficjentów były szkolenia organizowane 

przez UMWW. Ich celami były: wzrost wiedzy projektodawców oraz zwiększenie ilości i podniesienie 

jakości składanych aplikacji, aktywizacja potencjalnych beneficjentów, przekazanie 

specjalistycznej wiedzy koniecznej do realizacji projektów, pokazanie dobrych praktyk, w celu 

szerzenia wiedzy o efektywnie wykorzystanych Funduszach Europejskich. W opinii przedstawicieli IZ 

WRPO i IP WRPO powyższe cele dotyczące szkoleń również zostały spełnione – zostało to 

potwierdzone wynikami badania.  

Rezultatem szkoleń jest przyrost wiedzy jednostek aplikujących i realizujących projekty, potrzebnej 

zarówno na etapie aplikowania o środki, ale także podczas realizacji projektu. Szkolenia cieszyły się 

bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów i potencjalnych beneficjentów oraz wpływały na 

jakość składanych wniosków o płatność i wniosków aplikacyjnych.  

Szkolenia były prowadzane w formie wykładów lub spotkań specjalistycznych. Przedstawiciele IZ 

WRPO przyznali, że wśród prowadzonych przez nich szkoleń dominowały te o charakterze ogólnym, 

prowadzone w formie wykładów. Zaznaczali także, że szkolenia ogólne, ze względu na swą 

specyfikę – mają charakter stricte informacyjny, nastawiony na wprowadzenie do tematu, 

przekazywanie wiadomości, jak również zainteresowanie problematyką. Nie są możliwe do 

prowadzenia w formie warsztatowej. Jednocześnie podkreślali, że szkolenia specjalistyczne 

prowadzone głównie dla beneficjentów realizujących już projekty przybierały formę warsztatową. 

Spotkania informacyjne były adresowane przede wszystkim do potencjalnych beneficjentów. 

Szkolenia specjalistyczne kierowano natomiast do wąskiej grupy zainteresowanych nimi 

beneficjentów. W proces szkoleniowy włączane były również zewnętrzne firmy szkoleniowo-

doradcze. Rozmówcy wskazywali, że podczas całej perspektywy 2007-2013 w szkoleniach brało 

ponad 10 000 uczestników. 

Przedstawiciele IZ WRPO z uwagą przyjęli wskazania i oczekiwania informacyjne beneficjentów 

WRPO na lata 2007-2013, bardzo szczegółowe niekiedy, którzy stwierdzili, że nie pozyskali 

wszystkich niezbędnych informacji, w tym takich jak:  

 szczegółowe rozwiązania do zastosowania na przykładach praktycznych,  

 kryteria oceny punktowej,  

 rozliczenia etapowe,  

 wypełnianie wniosków aplikacyjnych/wniosków o płatność,  

 kryteria oceny wniosku,  

 zastosowanie PZP,  

 interpretacja zapisów we wnioskach i załącznikach.  

 dokładny opis procedury zamówień publicznych powyżej 14 000 euro,  

 częste zmiany w wytycznych dotyczących realizacji projektów,  

 prawidłowa interpretacja zapisów we wnioskach i załącznikach,  

 niedopasowanie tematyki do potrzeb (realizowanego projektu),  

 rozliczenie projektów. 

Część z tych postulatów zostanie wzięte pod uwagę przy konstruowaniu nowej Strategii komunikacji 

WRPO 2014+. Również zadeklarowane została gotowość do wprowadzenia – jeśli uczestnicy szkoleń 

zgłoszą taka potrzebę, sugerowanego w wynikach badań: 
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 podejścia praktycznego w części szkoleń 

dotyczącej wypełniania wniosków o płatność, realizacji i rozliczania projektu (postulat 

wystapił w 14,7% wszystkich odpowiedzi); 

 formy warsztatowej (postulat wystapił w 7,6% 

wszystkich odpowiedzi). 

Wg informacji przekazanych przez przedstawicieli IZ WRPO, na początku nowej perspektywy 

finansowej, szkolenia organizowane przez UMWW będą dotyczyły głównie możliwości pozyskania 

środków w ramach nowej perspektywy i specyfiki realizowanych projektów. 

W związku z faktem wdrożenia elektronicznej formy aplikowania o środki FE, będą również 

organizowane szkolenia z zakresu elektronicznej obsługi wniosków, rozważa się możliwość 

prowadzenia szkoleń np. w postaci e-learningu, czy szkoleń stremingowych, co z jednej strony 

umożliwi dużej ilości osób uczestnictwo w szkoleniach, a z drugiej strony, ze względu na niższe 

koszty wpłynie na efektywność szkoleń. Decyzje w tym zakresie jeszcze nie zapadły. 

5. Skuteczności i użyteczność konferencji i seminariów 

Przedstawiciele IZ WRPO ustosunkowali się do postulatów zgłoszonych przez cześć respondentów, w 

tym o: zwiększenie stopnia szczegółowości przekazywanych informacji, większą profesjonalizację 

osób przekazujących wiedzę, organizację spotkań dopasowanych do poszczególnych grup 

beneficjentów, zwiększenie wymiaru praktycznego, wprowadzenie większej ilości panelów 

dyskusyjnych.  

Rozmówcy uznali, że ta propozycja dowodzi jedynie potrzeby większego niż dotychczas zwrócenia 

uwagi w materiałach promujących konferencję, iż nie jest ona szkoleniem. Zgodzili się też z 

rekomendacją wynikającą z badań, iż promując: uczestnictwo w konferencjach i seminariach należy 

w większym stopniu podkreślać ich rolę jako źródła informacji kierunkowej i ogólnej. Warto także 

rozważyć możliwość organizowania warsztatów pokonferencyjnych dla osób zainteresowanych. 

6. Skuteczność i użyteczność materiałów promocyjnych 

Grupą nośników informacji opisanych w Planie Komunikacji stanowiły materiały 

informacyjno‐promocyjne, które miały na celu przekazanie odbiorcom syntetycznej wiedzy na 

temat Programu i środków unijnych. 

Z przeprowadzonego badania, ale też z opinii przedstawicieli IZ WRPO wynika, iż wykazują się one 

niską efektywnością i użytecznością. Duże znaczenie w tym wypadku ma ich szybka dezaktualizacja. 

Według rozmówców z IZ WRPO należałoby w większym stopniu, zamiast stosowania przedmiotowych 

materiałów, uruchomić nowe kanały dotarcia np. prasę lokalną, czasopisma branżowe.  

7. Skuteczność i użyteczność mediów tradycyjnych 

Badanie wykazało, iż zasięg mediów, w których podejmowano tematykę FE oraz WRPO był bardzo 

wysoki. Pracownicy IZ WRPO nie zgodzili się jednak z postulatem zamieszczania informacji w 

mediach dobieranych jedynie ze względu na zasięg. Rozmówcy wskazali, iż na skuteczność 

przekazów, mierzoną np. wskaźnikami opisującymi poziom wiedzy, wpływają przede wszystkim inne 

czynniki, w tym czytelnictwo, oglądalność, słuchalność. Wykonawca badania zgodził się z takim 

punktem widzenia. 

Również wg wyników badań, ale także zdaniem pracowników IZ i IP WRPO, za najmniej efektywny 

nośnik przekazu informacji dedykowanej do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów, zostały 

uznane tradycyjne media (w tym prasa drukowana), ze względu na trudności z dotarciem do 

wybranych grup docelowych. Przedstawiciele IZ WRPO, nie kwestionowali w związku z tym 

propozycji sformułowanej we wnioskach z badania, iż bardziej pożądanym kanałem przekazu 

informacji byłyby czasopisma branżowe, albo prasa lokalna.  

8. Skuteczności i użyteczność kampanii Wielkopolska OK oraz Zmieniliśmy Wielkopolskę 
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Pracownicy IZ WRPO dokonali oceny działań prowadzonych w ramach kampanii promocyjnych 

„Wielkopolska OK” i „Zmieniliśmy Wielkopolskę”. Zwrócili uwagę na fakt, że zostały one 

zrealizowane w odpowiednim momencie wdrażania programu i miały służyć z jednej strony 

promowaniu dobrych praktyk, a z drugiej miały służyć poznaniu mechanizmów wpływania, poprzez 

dość spektakularne działania informacyjno – promocyjne, na zainteresowanie Funduszami, a 

następnie wykorzystaniu tej wiedzy w perspektywie 2014-2020. Innym zadaniem kampanii było 

także tworzenie pozytywnego wizerunku wokół FE. 

Podkreślili, iż wiedzy o tych mechanizmach dostarczają właśnie wyniki tego badania. Zauważali, iż 

identyfikując mechanizmy wpływu tego typu kampanii, warto zwrócić uwagę na wnioski dotyczące:  

 zróżnicowania kanałów dotarcia (przypadku kampanii „Wielkopolska Ok” - duże 

zróżnicowanie kanałów dotarcia do odbiorcy), 

 niskiej skuteczności niektórych kanałów dotarcia (w przypadku kampanii medialnej 

„Zmieniliśmy Wielkopolskę” najmniej skutecznym kanałem przekazu informacji jest w opinii 

respondentów telewizja regionalna. Mieszkańcy województwa w większym stopniu 

zorientowani są na odbiór ogólnopolskiej prasy i telewizji, w mniejszym stopniu korzystają z 

telewizji regionalnych. Należy tutaj zaznaczyć, że IZ WRPO zobligowany był do promowania 

FE i WRPO jedynie za pośrednictwem mediów regionalnych, media ogólnopolskie nie mogły 

być wykorzystywane, 

 dużej skuteczności działań informacyjno – promocyjnych realizowanych lokalnie. Kampania 

aktywizująca społeczność została przeprowadzona w pięciu miejscowościach (Wągrowiec, 

Gniezno, Ostrów Wielkopolski i Września). Do pozostałych mieszkańców informacja 

docierała poprzez media. W wynikach badania okazało się, że przeprowadzone działania 

były bardziej atrakcyjne dla mieszkańców małych miejscowości, w których takie eventy 

organizowane są zdecydowanie rzadziej, lecz są też lepiej zapamiętywane.  

Rozmówcy wskazali także, że efektywność obu kampanii była bardzo wysoka, zważywszy na 

wykazane w badaniu wskaźniki ekwiwalentu reklamowego za publikacje niesponsorowane przez 

UMWW. Trudno bowiem, zdaniem przedstawicieli IZ WRPO nie docenić faktu, iż – jak wykazały 

badania – w czasie trwania kampanii „Zmieniliśmy Wielkopolskę” w mediach odnotowano 61 

przekazów informacyjnych. Największa ich liczba miała miejsce w radiu (44 przekazy) a następnie w 

telewizji (15). 2 razy przekaz odnośnie analizowanej kampanii znalazł się w prasie. W przypadku 

kampanii „Wielkopolska OK” opublikowano 68 publikacji odredakcyjnych oraz 12 o charakterze 

promocyjnym. 

9. Potrzeby informacyjne potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ 

Przedstawiciele IZ WRPO wyrazili zadowolenie z uzyskania z badania wiedzy o potrzebach 

informacyjnych związanych z perspektywą 2014 – 2020, niezbędnej dla Strategii komunikacji 2014+.  

Zastrzegli równocześnie, że ich bieżące zaspokajanie nie było możliwe z uwagi na fakt, iż 

ostateczna wersja programu WRPO 2014+ nie została jeszcze, na etapie przeprowadzania 

niniejszego badania, zaakceptowana przez KE. Niemniej jednak zwrócili wykonawcy badania uwagę 

na fakt, iż IZ WRPO udostępniał na stronie internetowej kolejne wersje projektu Programu WRPO 

2014+. Projekt ten był także przedmiotem konsultacji społecznych. Właściwe działania 

informacyjno-promocyjne dotyczące WRPO 2014+ z założenia rozpoczynają się dopiero po przyjęciu 

ostatecznej wersji Programu i zatwierdzeniu przez KE.  

Przedstawiciele IZ WRPO przypomnieli, iż nadal działają narzędzia opracowane na potrzeby 

poprzedniego okresu finansowania. Zatem wiedzy o WRPO 2014+ dostarczają zarówno Punkty 

Informacyjne Funduszy Europejskich, dostępna jest również strona internetowa, publikowane są w 

mediach informacje o bieżących pracach nad projektem. Zainteresowani potencjalni beneficjenci 

mają zatem możliwość pozyskania wstępnych informacji o FE 2014-2020.  
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10. Postulat ograniczonej segmentacji rynku potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ 

Przedstawiciele IZ WRPO z dużym zainteresowaniem analizowali propozycję ograniczonej 

segmentacji rynku potencjalnych beneficjentów, w której do głównych segmentów wykonawca 

badania zaliczył:  

 przedsiębiorców, małych i mikroprzedsiębiorstw, ich pracowników a także klastry i 

instytucje otoczenia biznesu, 

 jednostki naukowe, konsorcja naukowe, naukowo-przemysłowe, uczelnie wyższe a także 

studentów, 

 JST, ich związki i stowarzyszenia, a także ich jednostki budżetowe, 

 administrację rządową w tym jednostki budżetowe, 

 organizacje pozarządowe, 

 związki pracodawców, związki zawodowe i inne instytucje rynku pracy, bezrobotnych oraz 

wykluczonych, w tym - niepełnosprawnych razem z osobami fizycznymi należącymi do 

kategorii pracujących ubogich, a także osoby kwalifikujące się do leczenia, rehabilitacji, o 

zagrożonej aktywności zawodowej, 

 rolników i osoby odchodzące z rolnictwa oraz ich domowników, 

 spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, 

 zarządzających infrastrukturą transportową, przewozami regionalnymi i infrastrukturą 

kolejową, 

 przedszkola i szkoły wraz z nauczycielami i uczniami. 

Zdaniem przedstawicieli IZ WRPO, przyjęcie tej propozycji nie jest w pełni uzasadnione praktycznie 

z powodów: 

 niemożności doboru mediów targetowanych wg proponowanych segmentów 

 nawet, gdyby prowadzić kampanie w mediach, w których IZ WRPO ma możliwość 

zamieszczania przekazów informacyjno-promocyjnych (czyli regionalnych, lokalnych), to – 

ponieważ treść przekazu do każdego z segmentów rynku musiałaby być indywidualizowana - 

należałoby przeprowadzać w nich oddzielne kampanie dla poszczególnych segmentów rynku. 

W rezultacie przekazy zostałyby odkodowane przez niewielki procent grup docelowych 

każdego z tytułów, a koszt dotarcia do 1000 odbiorców (CPT) dla każdego z proponowanych 

segmentów byłby bardzo wysoki. 

11. Skuteczności narzędzi działań informacyjno–promocyjnych w stosunku do adresatów oferty 

Priorytetu III WRPO 

Promocja programu WRPO za pośrednictwem WFOŚiGW odbywa się głównie na targach POLEKO, 

działania tam prowadzone mają charakter promocyjno-informacyjny i są kierowane zarówno do 

potencjalnych beneficjentów WRPO Priorytetu III (w tym przede wszystkim przedsiębiorców), jak 

również do mieszkańców. W trakcie targów rozdawany jest również biuletyn „Eko-fakty” poprzez 

który mieszkańcy mają okazję zapoznać się z wybranymi projektami realizowanymi w ramach 

Priorytetu III WRPO. Przedstawiciele IP stwierdzili, że instytucja bierze również udział w 

programach telewizyjnych, audycjach radiowych o charakterze informacyjnym, a także organizuje 

konferencje prasowe, po których pojawiają się artykuły w prasie. Dzięki tym działaniom ogół 

społeczeństwa może dowiedzieć się o WRPO i działaniach podejmowanych w ramach Priorytetu III. 

W opinii przedstawiciela IP działania te ze względu na ich charakter cieszą się zainteresowaniem 

dziennikarzy i mieszkańców. 

Pracownicy WFOŚiGW także mają bardzo dobre doświadczenia jeśli chodzi o współpracę  

z przedstawicielami mediów. Instytucja ta organizuje konferencje prasowe, które cieszą się 
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zainteresowaniem dziennikarzy. Odpowiada też za redagowanie biuletynu „Ekofakty” wysyłanego do 

wszystkich gmin, w którym udostępniane są różne artykuły dotyczące projektów zrealizowanych w 

ramach Priorytetu III WRPO jak również informacje o ogłaszanych konkursach. Odbiorcą biuletynu są 

przede wszystkim przedstawiciele JST. 

 

Opisując skuteczne narzędzia komunikacji z beneficjentami WRPO 2007 - 2013 należy wymienić 

grupę beneficjentów Priorytetu III WRPO, czyli przede wszystkim JST, w drugiej kolejności 

przedsiębiorców oraz pozostałe grupy. W opinii przedstawicieli IP WRPO, najskuteczniejszym 

narzędziem przekazu informacji do beneficjentów są działania prowadzone przez Punkt 

Informacyjny znajdujący się w WFOŚiGW oraz strona internetowa.  

W opinii przedstawicieli IP, w przypadku niektórych konkursów dedykowanych do JST i jednostek im 

podległych sprawdza się również kontakt z konkretnym odbiorcą za pośrednictwem mail-a, a także 

zamieszczanie informacji w biuletynie „Ekofakty”. W przypadku przedsiębiorców w większym 

stopniu wykorzystywana jest informacja prasowa.  

Bardzo dobrze przez przedstawicieli IP zostały ocenione również szkolenia. Cieszą się one bardzo 

dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Priorytetu III WRPO. 

W opinii przedstawicieli IP WRPO w procesie planowania szkoleń ważne jest prawidłowe określenie 

liczby chętnych uczestników. 
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Załącznik nr 5 Propozycje działań informacyjno-promocyjnych dla WRPO 2014+ 

uwzględniające projekt Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 wraz 

ze scenariuszami kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących WRPO 2014+ 

Propozycje działań informacyjno-promocyjnych dla wrpo 2014+ uwzględniających projekt 

strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020. 

RAMOWY PLAN KOMUNIKACJI WRPO 2014+ 

WSTĘP 

Regionalne Programy Operacyjne w każdym województwie mają podobne cele wyznaczane w 

przedmiotowych dokumentach strategicznych.  

Jednakże w Wielkopolsce, niezależnie od tych celów oczekiwania społeczne wobec skuteczności 

regionalnej polityki rozwojowej są szczególne. Region ten ma bowiem wieloletnią tradycję 

organicznego rozwoju gospodarczego i jego tożsamość w sporej części budowana jest wokół toposu 

stabilnej i wydolnej gospodarki oraz społecznej samoorganizacji. Elementem wielkopolskiej 

autoidentyfikacji jest również swego rodzaju „zachodniość” rozumiana przede wszystkim jako 

relatywna bliskość mentalna i cywilizacyjna z krajami Europy Zachodniej. 

Z powyższych powodów, promocja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ 

wymaga szczególnego zaangażowania zarówno po stronie koncepcji jak i determinacji realizacyjnej. 

Rozliczenie efektów wykorzystania funduszy europejskich w Wielkopolsce będzie bowiem 

przebiegało nie tylko w trybie medialnej sprawozdawczości ze skuteczności podjętych działań, ale 

będzie przedmiotem licznych porównań z innymi regionami – nieosiągnięcie pozycji w czołówce 

kraju zostanie uznane za rozczarowanie. 

Tym większą uwagę należy poświęcić temu, aby efektem promocji WRPO był zarówno wzrost 

aktywizacji beneficjentów jak i większe upowszechnienie wizerunku funduszy europejskich jako 

pozytywnej siły zmieniającej szczególnie wielkopolską rzeczywistość wyraźnie, dobrze i trwale. 

CELE 

Cele komunikacji WRPO 2014+ można zdefiniować jako rezultat nałożenia się dwóch źródeł wiedzy: 

1) Strategii Komunikacji Polityki Spójności 2014-2020 (projekt) 

2) Wyników ewaluacji działań informacyjno – promocyjnych IŻ WRPO realizowanych w okresie 2007-

2013 

W wyniku takiej twórczej syntezy cele promocji WRPO nakreślić należy następująco: 

Cel nadrzędny: wspieranie wykorzystania funduszy europejskich dla realizacji celów 

rozwojowych Wielkopolski. 

 Cele szczegółowe:  

 zapewnienie powszechnego dostępu do informacji na temat WRPO 2014+ dla wszystkich grup 

docelowych na terenie województwa wielkopolskiego [podstawowym źródłem informacji dla 

wszystkich grup biorących udział w ewaluacji dotychczasowych działań promocyjno-

informacyjnych był internet, a zatem należy ulepszyć funkcjonalność, aktualność i 

pozycjonowanie strony www, łącznie z launchem generatora wniosków online]; 

 zwiększenie świadomości i podniesienie poziomu wiedzy o WRPO 2014+ wśród mieszkańców 

Wielkopolski [przejrzysta komunikacja zasad przydzielania dotacji, oraz ich efektów - 

kluczem może być patriotyzm lokalny Wielkopolan, a zwłaszcza Wielkopolan: “my w 

Wielkolsce wiemy jak ubiegać się o dofinansowanie z Unii i wiemy jak je wykorzystać w 

sposób przedsiębiorczy i nowoczesny, dzięki temu efektywnie zmieniamy nasze biznesy i 

nasz region na lepsze”; 
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 aktywizacja grup docelowych w procesie ubiegania się o dotacje; 

 zmiana powszechnych przekonań, iż otrzymanie dotacji z Funduszy Europejskich jest 

trudne, żmudne i dostępne wyłącznie dla wybranych; 

 ocieplenie i oswojenie wizerunku Funduszy Europejskich - zmiana komunikatu o 

bezosobowych, wielkich liczbach na rzecz indywidualnej przemiany; 

 utrzymanie pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich [dotychczasowa konotacja: 

“szansa na rozwój”, konotacja, którą chcemy dodać w oparciu o Strategię Komunikacji: 

“motywacja”, “wiara w potencjał”, “wsparcie”]; 

 zapewnienie społecznej akceptacji dla działań rozwojowych realizowanych z pomocą 

Funduszy Europejskich; 

 wytworzenie wizerunku zmiany na lepsze, która przy pomocy Funduszy Europejskich odbywa 

się na trzech poziomach: indywidualnym, społecznym i regionalnym [w oparciu o Strategię 

Komunikacji: JA/MY/REGION]; 

 podkreślenie stricte wielkopolskiej komponenty WRPO (ten konkretny region). 

 

 



 

248 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013” 

GRUPY DOCELOWE 

 

Grupami docelowymi są przede wszystkim potencjalni beneficjenci. Aby do nich trafić trzeba pojawić się w ich przestrzeni percepcyjnej i w ich obszarze 

działalności. Grupy te w zestawieniu z projektowanym działaniami WRPO 2014+ przedstawia tabela: 

 

Grupy docelowe 
Priorytetów 

Inwestycyjnych 
1a 1b 3a 3b 3c 3d 2b 2c 4a 4b 4c 4e 5b 6a 6b 6c 6d 6e 7b 7d 8e 8g 8h 8i 8j 9d 9g 9h 10 a 10 c 

10 
c’’ 

9a 9b 10a 10 

jednostki naukowe i ich 
konsorcja 

x                                   

uczelnie wyższe x                                   

przedsiębiorcy  x x x x x x  x x  x  x    x      x x        x   

konsorcja naukowo-
przemysłowe 

 x                                  

sieci przedsiębiorstw, 
w tym klastry 

 x  x x  x                             

jednostki samorządu 
terytorialnego 

  x x  x  x   x        x x            x  x  

związki i 
stowarzyszenia JST 

  x x    x           x x            x  x  

instytucje otoczenia 
biznesu 

  x x  x                              

organizacje 
pozarządowe 

   x    x x   x    x x               x  x  

podmioty ekonomii 
społecznej 

    x                               

jednostki sektora 
finansów publicznych 
posiadające osobowość 
prawną 

       x                            
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Grupy docelowe 
Priorytetów 

Inwestycyjnych 
1a 1b 3a 3b 3c 3d 2b 2c 4a 4b 4c 4e 5b 6a 6b 6c 6d 6e 7b 7d 8e 8g 8h 8i 8j 9d 9g 9h 10 a 10 c 

10 
c’’ 

9a 9b 10a 10 

instytucje prowadzące 
ewidencje i rejestry na 
podstawie ustaw 

       x                            

administracja rządowa 
zespolona i 
niezespolona 

       x                            

osoby prawne, inne niż 
wskazane w pkt. 1 

        x   x  x    x               x   

państwowe i 
samorządowe jednostki 
organizacyjne, w tym 
państwowe jednostki 
budżetowe 

        x   x x x x x x x               x   

stowarzyszenia i 
jednostki organizacyjne 
nieposiadające 
osobowości prawnej nie 
sklasyfikowane w pkt. 
1,2,3 

        x   x                     x   

podmioty działające w 
oparciu o umowę o 
partnerstwie publiczno 
- prywatnym 

        x  x x  x x x                x x   

spółdzielnie 
mieszkaniowe oraz 
wspólnoty 
mieszkaniowe 

          x                         

podmioty posiadające 
osobowość prawną, w 
tym podmioty 
świadczące usługi 
publiczne w ramach 

          x                         
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Grupy docelowe 
Priorytetów 

Inwestycyjnych 
1a 1b 3a 3b 3c 3d 2b 2c 4a 4b 4c 4e 5b 6a 6b 6c 6d 6e 7b 7d 8e 8g 8h 8i 8j 9d 9g 9h 10 a 10 c 

10 
c’’ 

9a 9b 10a 10 

realizacji obowiązków 
własnych jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

podmioty posiadające 
osobowość prawną             x  x x x                   

jednostki organizacyjne 
jednostek samorządu 
terytorialnego, 
posiadające osobowość 
prawną 

                  x x                

zarządzający 
infrastrukturą kolejową 

                   x                

podmioty wykonujące 
w imieniu samorządu 
województwa zadania z 
zakresu przewozów 
regionalnych 

                   x                

wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób 
fizycznych 
nieprowadzących 
działalności 
gospodarczej lub 
oświatowej 

                    x x x x x x x x x x x     

jednostki organizacyjne 
JST w zakresie 
aktywizacji zawodowej 
w trybie 
pozakonkursowym 

                    x               

jednostki organizacyjne 
JST oraz ochotnicze 

                    x               
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Grupy docelowe 
Priorytetów 

Inwestycyjnych 
1a 1b 3a 3b 3c 3d 2b 2c 4a 4b 4c 4e 5b 6a 6b 6c 6d 6e 7b 7d 8e 8g 8h 8i 8j 9d 9g 9h 10 a 10 c 

10 
c’’ 

9a 9b 10a 10 

hufce pracy w zakresie 
działań EURES w trybie 
pozakonkursowym 

podmioty, które 
uzyskały akredytację 
Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej w 
za-kresie działań EURES 
w trybie konkursowym 

                    x               

jednostka 
organizacyjna 
samorządu 
województwa w 
zakresie monitorowania 
i prognozowania 
sytuacji na rynku pracy 
w trybie 
pozakonkursowym 

                    x               

osoby bezrobotne, 
poszukujące pracy oraz 
bierne zawodowo, w 
szczególności kobiety, 
osoby młode (pomiędzy 
25 a 30 rokiem życia), 
osoby starsze w wieku 
50 lat i więcej, 
niepełnosprawne, 
długotrwale bezrobotne 

                    x               

osoby odchodzące z 
rolnictwa i ich 
domownicy 

                    x               

pracodawcy z krajów 
Unii Europejskiej, 

                    x               
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Grupy docelowe 
Priorytetów 

Inwestycyjnych 
1a 1b 3a 3b 3c 3d 2b 2c 4a 4b 4c 4e 5b 6a 6b 6c 6d 6e 7b 7d 8e 8g 8h 8i 8j 9d 9g 9h 10 a 10 c 

10 
c’’ 

9a 9b 10a 10 

Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i 
Szwajcarii 

osoby fizyczne 
pozostające bez pracy 
zamierzające 
rozpocząć działalność 
gospodarczą, w 
szczególności kobiety, 
osoby młode (do 30 
roku życia), osoby 
starsze w wieku 50 lat i 
więcej, długotrwale 
bezrobotne 

                     x              

osoby fizyczne 
należące do kategorii 
„pracujących ubogich” 

                     x              

osoby wyłączone z 
rynku pracy w związku 
ze sprawowaną opieką 
nad dzieckiem do lat 3 

                      x             

przedsiębiorcy i 
pracodawcy w zakresie 
wdrażania rozwiązań na 
rzecz godzenia życia 
zawodowego z 
prywatnym 

                      x             

osoby pracujące                        x            

osoby zwolnione lub 
zagrożone zwolnieniem 
w wyniku procesów 
restrukturyzacyjnych, 
adaptacyjnych i 

                       x            
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Grupy docelowe 
Priorytetów 

Inwestycyjnych 
1a 1b 3a 3b 3c 3d 2b 2c 4a 4b 4c 4e 5b 6a 6b 6c 6d 6e 7b 7d 8e 8g 8h 8i 8j 9d 9g 9h 10 a 10 c 

10 
c’’ 

9a 9b 10a 10 

modernizacyjnych 
przedsiębiorstw 

organizacje 
pracodawców, związki 
zawodowe, instytucje 
rynku pracy, jednostki 
samo-rządu 
terytorialnego i 
organizacje 
pozarządowe w ramach 
wsparcia dialogu 
społecznego 

                       x            

samorząd województwa 
i/lub jego jednostki 
organizacyjne w 
zakresie wsparcia 
programów 
profilaktycznych 

                        x           

osoby kwalifikujące się 
do profilaktyki, 
leczenia lub 
rehabilitacji 
zdrowotnej 

                        x           

osoby długotrwale 
pracujące w warunkach 
negatywnie 
wpływających na 
zdrowie 

                        x           

Pracodawcy                         x         x  

jednostki organizacyjne 
JST w zakresie 
aktywizacji społeczno-
zawodowej osób 

                         x          
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Grupy docelowe 
Priorytetów 

Inwestycyjnych 
1a 1b 3a 3b 3c 3d 2b 2c 4a 4b 4c 4e 5b 6a 6b 6c 6d 6e 7b 7d 8e 8g 8h 8i 8j 9d 9g 9h 10 a 10 c 

10 
c’’ 

9a 9b 10a 10 

wykluczonych i 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 

jednostka 
organizacyjna 
samorządu 
województwa w 
zakresie koordynowania 
i monitorowania 
wdrażanych w regionie 
działań z zakresu 
aktywnej integracji 

                         x          

osoby wykluczone i 
zagrożone 
wykluczeniem 
społecznym, w tym 
długotrwale 
bezrobotni, osoby z 
niepełnosprawnościami, 
bezdomni, zagrożeni 
wykluczeniem 
mieszkaniowym, 
młodzież przebywająca 
i opuszczająca placówki 
resocjalizacyjne oraz 
pieczy zastępczej, a 
także osoby w ich 
otoczeniu 

                         x          

jednostki organizacyjne 
JST w zakresie poprawy 
dostępu do usług 
wsparcia rodziny i 
systemu pieczy 
zastępczej, osób 

                          x         
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Grupy docelowe 
Priorytetów 

Inwestycyjnych 
1a 1b 3a 3b 3c 3d 2b 2c 4a 4b 4c 4e 5b 6a 6b 6c 6d 6e 7b 7d 8e 8g 8h 8i 8j 9d 9g 9h 10 a 10 c 

10 
c’’ 

9a 9b 10a 10 

starszych i z 
niepełnosprawnościami, 
poradnictwa 
specjalistycznego, 
prawnego i 
obywatelskiego 

jednostka 
organizacyjna 
samorządu 
województwa w 
zakresie koordynowania 
i monitorowania usług 
społecznych w regionie 

                          x         

osoby wykluczone i 
zagrożone 
wykluczeniem 
społecznym, w tym 
dzieci, rodziny z 
dziećmi, młodzież, 
osoby starsze i z 
niepełnosprawnościami, 
oraz osoby w ich 
otoczeniu 

                          x         

jednostka 
organizacyjna 
samorządu 
województwa w 
zakresie koordynowania 
rozwoju sektora 
ekonomii społecznej w 
regionie 

                           x        

podmioty ekonomii 
społecznej 

                           x        
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Grupy docelowe 
Priorytetów 

Inwestycyjnych 
1a 1b 3a 3b 3c 3d 2b 2c 4a 4b 4c 4e 5b 6a 6b 6c 6d 6e 7b 7d 8e 8g 8h 8i 8j 9d 9g 9h 10 a 10 c 

10 
c’’ 

9a 9b 10a 10 

kadra zarządzająca 
oraz osoby pracujące w 
podmiotach ekonomii 
społecznej 

                           x        

osoby planujące 
założenie PES lub 
podjęcie pracy w PES 

                           x        

osoby prawne 
planujące założenie 
PES 

                           x        

otoczenie podmiotów 
ekonomii społecznej 
(osoby i podmioty) 

                           x        

dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz ich 
rodzice/opiekunowie 

                            x       

dzieci i młodzież szkół 
podstawowych, 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, w 
tym szkół specjalnych 
(samodzielne i 
funkcjonujące w 
placówkach) 

                            x       

nauczyciele i 
pracownicy przedszkoli, 
szkół i placówek 
systemu oświaty 

                            x       

przedszkola oraz inne 
formy wychowania 
przedszkolnego, szkoły 
i placówki systemu 

                            x       
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Grupy docelowe 
Priorytetów 

Inwestycyjnych 
1a 1b 3a 3b 3c 3d 2b 2c 4a 4b 4c 4e 5b 6a 6b 6c 6d 6e 7b 7d 8e 8g 8h 8i 8j 9d 9g 9h 10 a 10 c 

10 
c’’ 

9a 9b 10a 10 

oświaty (z wyłączeniem 
szkół dla dorosłych) i 
ich organa prowadzące 

osoby w wieku 
aktywności zawodowej, 
w szczególności osoby o 
niskich kompetencjach, 
zgłaszające z własnej 
inicjatywy potrzebę 
podniesienia 
kompetencji i 
kwalifikacji 

                             x      

szkoły i placówki 
systemu oświaty 
prowadzące kształcenie 
ustawiczne i ich organa 
prowadzące 

                             x    x  

uczniowie, 
wychowankowie szkół i 
placówek systemu 
oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe 

                              x     

nauczyciele kształcenia 
zawodowego, 
instruktorzy 
praktycznej nauki 
zawodu szkół i 
placówek systemu 
oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe 

                              x     

nauczyciele i 
specjaliści z zakresu 
doradztwa edukacyjno-

                              x     
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Grupy docelowe 
Priorytetów 

Inwestycyjnych 
1a 1b 3a 3b 3c 3d 2b 2c 4a 4b 4c 4e 5b 6a 6b 6c 6d 6e 7b 7d 8e 8g 8h 8i 8j 9d 9g 9h 10 a 10 c 

10 
c’’ 

9a 9b 10a 10 

zawodowego 

szkoły i placówki 
systemu oświaty 
prowadzące kształcenie 
zawodowe i ich organa 
prowadzące 

                              x   x  

podmioty lecznicze 
utworzone przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego (a także 
przedsiębiorcy powstali 
z ich przekształceń) 

                               x    

podmioty utworzone 
przez JST realizujące 
zadania publiczne 

                               x  x  

placówki wychowania 
przedszkolnego 

                                 x  

zakłady kształcenia i 
placówki doskonalenia 
nauczycieli 

                                   

szkoły wyższe                                    

mieszkańcy 
województwa 

                                  x 

instytucje WRPO 2014+ 
oraz inne podmioty i 
partnerzy 
zaangażowani w 
realizację Programu 

                                  x 

beneficjenci projektów 
strategicznych 

                                  x 
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Punktowe dotarcie do wszystkich tych ponad 70 grup z branżowym komunikatem dotyczącym 

jednego lub wielu z 35 priorytetów strategicznych jest niewykonalne. Proponuje się więc 

zdefiniować grupy docelowe promocji nieco szerzej niż klasyfikacja WRPO zarysowana w powyższej 

tabeli, ponieważ np. rozróżnienie pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi samorządu 

województwa jest z punktu widzenia niniejszego planu komunikacji zbyt szczegółowe. Jako 

podstawę takie przegrupowania przyjmuje się sektor działalności lub typ otoczenia, wokół którego 

grupujemy wszystkie typy podmiotów w danym przypadku. Taka redefinicja grup jest lepsza z 

punktu widzenia planowania dotarcia, ponieważ np. przekazując komunikacje na uczelnie, dociera 

się jednocześnie do samych uczelnie, nauczycieli i studentów. 

Proponuje się w związku z tym następującą reklasyfikację grup: 

 Przedsiębiorcy, małe i mikroprzedsiębiorstwa, ich pracownicy i ich klastry a także instytucje 

otoczenia biznesu. 

 Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, naukowo-przemysłowe, uczelnie wyższe a także 

studenci. 

 JST, ich związki i stowarzyszenia a także ich jednostki budżetowe. 

 Administracja rządowa wszelkiego sortu i statusu w tym jednostki budżetowe. 

 Organizacje pozarządowe. 

 Związki pracodawców, związki zawodowe i inne instytucje rynku pracy, bezrobotni, oraz 

wykluczeni z wszelkich innych powodów, w tym - niepełnosprawni razem z osobami 

fizycznymi należącymi do kategorii pracujących ubogich a także osoby kwalifikujące się do 

leczenia, rehabilitacji, o zagrożonej aktywności zawodowej. 

 Rolnicy i osoby odchodzące z rolnictwa i ich domownicy. 

 Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty. 

 Zarządzający infrastrukturą transportową, przewozami regionalnymi i infrastrukturą 

kolejową. 

 Przedszkola i szkoły wraz z nauczycielami i uczniami. 

Komentarza wymaga celowe pominięcie w tym wykazie jednostek organizacyjnych samorządu 

województwa. Niniejszy plan promocji WRPO ma na celu zarysowanie działań, które maksymalnie 

wspomagają pozytywną zmianę społeczną w regionie przy użyciu zewnętrznych środków przekazu 

pomiędzy nadawcą a adresatem. Samorząd województwa jest w tym wypadku kluczowym nadawcą. 

Nawet jeżeli jego własne jednostki organizacyjne są jednocześnie adresatem i potencjalnym 

beneficjentem, nie wydaje się potrzebne, aby samorząd kierował komunikację do swoich własnych 

jednostek przy pomocy zewnętrznego planu promocji. 

Pozostałe grupy natomiast należy objąć komunikacją zasięgową z przekazem rdzeniowym 

dotyczącym całej perspektywy 2014+. W obu przypadkach po wszelkie szczegóły aplikacyjne należy 

odesłać adresatów do portalu. 

PROPOZYCJE SCENARIUSZY AKCJI (KAMPANII) INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DOTYCZĄCYCH 

WRPO 2014+ 

ZAŁOŻENIA KAMPANII 

Badania poprzedniej perspektywy WRPO pokazują, że należy doskonalić skuteczność promocji WRPO 

przede wszystkim w relacji IZ - Potencjalni Beneficjenci. Wydaje się to być zgodne również, ze 

Strategią Komunikacji Narodowej Polityki Spójności, która za główny cel promocji obiera wspieranie 

wykorzystania środków europejskich dla celów rozwojowych. W praktyce oznacza to aktywizację 

potencjalnych beneficjentów. 

Należy rozważyć również bardziej precyzyjne podkreślenie komponentu regionalnego, oczywiście w 

harmonii ze źródłami finansowania, ponieważ beneficjenci często nie zdawali sobie z tego sprawy. 

Strategia Komunikacji jest w tym miejscu również silnie pro-regionalna ponieważ postuluje 

wykorzystanie mediów regionalnych dla promocji regionalnych programów operacyjnych. Takie 
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podejście w opinii autorów niniejszego opracowania, bez wątpienia dyktowane jak najlepszymi 

intencjami, może jednak nie tylko nie sprzyjać efektywności promocji ale wręcz jej szkodzić.  

Sprowadzając rzecz do prostego przykładu: łatwiej jest przekazać „wielkopolskość” WRPO 

posługując się mediami nie-regionalnymi z uwagi na ich oglądalność. Pozostałe cele wynikające 

zarówno z SKPS jak i z badań dotyczą przede wszystkich dwóch sfer: przełamania negatywnego 

stereotypu wizerunkowego funduszy europejskich (bezosobowy, odległy i rządzący się niejasnymi 

prawami twór) oraz poprawy funkcjonalności wszystkich elementów promocji służących aplikowaniu 

(kiedy, kto, gdzie). 

Jednocześnie, co widać w analizie promocji poprzedniej perspektywy WRPO i co jest naturalnym 

niebezpieczeństwem kampanii w których brak możliwości wykorzystania klasycznych mediów 

zasięgowych, to rozdrobnienie komunikacji do tego stopnia, że żaden ze szczegółowych 

komunikatów nie zdoła osiągnąć minimalnego zadawalającego poziomu w emisji.  

Fundusze nadal nie uważane są za w pełni jasny teren. W dużej części rządzi na nim język, którym 

nikt nie mówi oraz prawidłowości, których potencjalny beneficjent nie rozumie a finansowanie 

otrzymują beneficjenci, których nie wszyscy znają. Takiego stereotypu, nawet zakładając jego 

częściową nieprawdziwość, nie da się przełamać subtelnie. Zmiana wymaga zdecydowania.  

Dlatego proponuje się promocję WRPO 2014+ skupić wokół CZTERECH kampanii prowadzonych w 

różnych proporcjach przez cały okres 2014-2020. Jako uzupełnienie i wsparcie tego głównego nurtu 

komunikacji, proponuje się realizację bloku piątego, stanowiącego dopełnienie i wsparcie 

pozostałych. Podane nazwy mają wyłącznie charakter roboczych kryptonimów, nie są 

propozycjami nazw reklamowych ani nie są rekomendowanymi nazwami oficjalnymi kampanii. 

Kampania PO LUDZKU 

Kampania IDZIE FALA 

Kampania JAK FUNDUSZOWAĆ, PANIE MARSZAŁKU 

Kampania WELL DONE - IDZIEMY DALEJ 

Blok działań wspierających 

CHARAKTERYSTYKA KAMPANII 

Nazwa Kampanii nr 1: PO LUDZKU 

Główny przekaz:  

Fundusze maja ludzką twarz, mówią po ludzku i wchodzą między ludzi. 

Opis: 

Ta kampania ma zasadnicze znaczenie dla poprawy efektywności całości komunikacji WRPO 2014+, 

mimo że jej powodzenie nie gwarantuje jeszcze powodzenia całości. Powinna być przeprowadzona 

jako pierwsza w dużej intensywności, a później kilkakrotnie utrwalona w zmodyfikowanych 

odsłonach. 

Kampania PO LUDZKU ma za zadanie pokazać nowe, nieoczekiwane przez odbiorcę oblicze funduszy 

europejskich. Kluczem do jej powodzenia jest element zaskoczenia - dlatego koncepcja kreatywna 

jest w tym wypadku absolutnie najważniejsza. Jest to kampania stricte wizerunkowa. Nie ma 

informować o szczegółach, w jej przygotowaniu należy zaryzykować nawet odejście od precyzji czy 

ścisłej wierności wobec terminologii i klasyfikacji funduszowych. Odbiorca nie musi nawet w 100% 

przekonać się, że fundusze europejskie nagle się zmieniły w coś zupełnie przystępnego i 

zrozumiałego, wystarczy aby: 1) został zaintrygowany komunikatem, 2) dał nowemu wizerunkowi 

funduszy europejskich umiarkowany kredyt zaufania.  

Należy zwrócić uwagę, że jeśli w sytuacji wyjściowej na koniec roku 2014 odbiorcy uznają fundusze 

europejskie za enklawę niejasnych zasad i języka. Dla przełamania takiego stereotypu i 
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wiarygodności komunikatu konieczne będzie nie tylko pokazanie nowego oblicza funduszy 

europejskich ale również - zaakcentowanie samej zmiany. Ludzie są generalnie zainteresowani 

głównie zmianami, więc nawet jesli uznamy, że dotychczasowy wizerunek funduszy europejskich nie 

jest aż tak hermetyczny, jak można by było oczekiwać, i tak z punktu widzenia sukcesu celów 

promocji funduszy europejskich „zmiana” powinna być z wyboru pojęciem do wykorzystania. Jest to 

również zgodne ze Strategią Komunikacji Polityki Spójności. 

Forma tej kampanii, zarówno jej język jak i tonalność emocjonalna, a także media powinny mają 

podwójne znaczenie. Po pierwsze, jak w każdym przypadku, muszą być skomponowane tak, aby 

zapewnić maksymalną realizację celów zasięgowych. Po drugie, same w sobie muszą potwierdzać 

przekazywaną tezę o „uczłowieczeniu” wizerunku funduszy.  

Jeżeli ta kampania nie zadziała, realizacja innych celów komunikacyjnych przez inne kampanie a 

przez to - poprawa efektywności promocji WRPO będzie mocno utrudniona lub wręcz niemożliwa. 

W tej kampanii można mocno zaakcentować komponentę regionalną, czyli „wielkopolskość” jako 

czynnik wyróżniający nowe oblicza funduszy europejskich lub więcej - przyczynę pozytywnej 

zmiany. Prowadziłoby to do potencjalnego komunikatu np.: WIELKOPOLSKA ZMIENIA SIĘ DLA LUDZI I 

NAWET FUNDUSZE EUROPEJSKIE ZACZYNAJĄ MÓWIĆ LUDZKIM GŁOSEM. Nie jest to oczywiście 

bezwzględnie konieczny zabieg, ale jest to wyjście rekomendowane, ponieważ synergicznie pomaga 

zrealizować dwa istotne cele naraz. 

Cele szczegółowe: 

 zmiana powszechnych przekonań, iż otrzymanie dotacji z Funduszy Europejskich jest 

trudne, żmudne i dostępne wyłącznie dla wybranych; 

 podkreślenie stricte wielkopolskiej komponenty WRPO (ten konkretny region); 

 ocieplenie i oswojenie wizerunku Funduszy Europejskich - zmiana komunikatu o 

bezosobowych, wielkich liczbach na rzecz indywidualnej przemiany; 

 utrzymanie pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich [dotychczasowa konotacja: 

“szansa na rozwój”, konotacja, którą chcemy dodać w oparciu o Strategię Komunikacji: 

“motywacja”, “wiara w potencjał”, “wsparcie”]. 

Grupy docelowe: 

Wszyscy mieszkańcy Wielkopolski. Mimo, iż grupy docelowe w zdecydowanej większości mają 

charakter instytucjonalny, postuluje się w tym wypadku dotarcie do nich nie poprzez kontekst ich 

operacyjnej działalności czyli w relacji B2B, tylko wykorzystując stosowany już w komercyjnym 

marketingu instytucjonalnym schemat H2H (Human-to-Human). Oznacza to dotarcie do instytucji 

poprzez tworzących je ludzi w momencie i otoczeniu niezwiązanym zupełnie z instytucją do której 

przynależą.  

Media: 

 You Tube kanał  

 You Tube ad 

 Spot kinowy 

 Playery 

 Facebook ad 

 Google ad 

 Strona WWW 

 Głos Wielkopolski i Gazeta Wyborcza 

 Radio Merkury 

 Outdoor 

 City ambient 

 Blogi 
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Uzasadnienie: 

Podstawy kampanii „PO LUDZKU“ osadzone są na jednym z wniosków analizy wyjściowej Projektu 

Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020: 

Audyt semiotyczny pojęcia „Fundusze Europejskie” z 2011 roku wskazywał na częsty brak czynnika 

ludzkiego w prezentowaniu funduszy. Komunikacja rysowała prostą ścieżkę od funduszy do 

dokonującej się dzięki nim zmiany oraz jej efektów. Taki proces sprawiał jednak wrażenie 

bezosobowego, mechanistycznego. Brakowało w nim uznania pozytywnej roli tych osób i instytucji, 

które dokonują zmian. Autorzy analizy sugerowali także odejście od prezentowania Funduszy 

Europejskich w kategoriach wielkich liczb i proponowali przyjęcie perspektywy raczej osobistej, 

indywidualnej przemiany. FE także często prezentowane były jako strumień pieniędzy z Unii 

Europejskiej. Z jednej strony taki komunikat przeszkadzał w postrzeganiu Polski jako integralnej 

części UE i wzmagał postawy roszczeniowe. Z drugiej strony zamiast prezentować znaczenie 

podejmowanych działań i przedsięwzięć w szerszym kontekście, przekaz koncentrował się na 

pozyskiwaniu i wydatkowaniu pieniędzy. Fundusze stwarzają możliwość realizacji ważnych zadań, 

ukierunkowują i organizują wspólny wysiłek. Dlatego komunikacja powinna uwzględniać cele 

rozwojowe oraz rodzimy wkład w osiągnięcia. 

Kampania “PO LUDZKU” ma być antidotum na postrzeganie Funduszy Europejskich jedynie w 

kategoriach bezosobowych wielkich liczb. Jej efektem będzie bardziej spersonifikowany wizerunek, 

który przybliży odbiorcę do postrzegania zmian zachodzących pod wpływem dotacji w trzech 

wymiarach: JA – MY – REGION.  

W dokumencie „Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” wielokrotnie pojawiała się opinia respondentów, iż 

język otoczenia Funduszy Europejskich jest językiem dyrektyw unijnych, niezrozumiałym lub 

niejasnym dla większości potencjalnych beneficjentów i innych odbiorców komunikatów. Kampania 

„PO LUDZKU“ z jednej strony pozwoli lepiej dopasować język komunikacji do jej odbiorców, a 

z drugiej strony ociepli i oswoi wizerunek WRPO uzyskując poczucie przystępności, czy przyjazności 

dla wszystkich zainteresowanych. Odejście do formalnego, urzędowego języka będzie również 

spełnieniem wymogu o dostępności informacji i promocji dla grup wykluczonych (będących też 

częścią grupy docelowej) bez wystarczającej edukacji pozwalającej na percepcję i zainteresowanie 

komunikacją Funduszy Europejskich w dotychczasowej formie. 

Konieczne jest również stosowanie w komunikacji czytelnego i zrozumiałego powszechnie języka. 

Szczególnie dotyczy to dokumentów skierowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów, 

a także materiałów przeznaczonych do komunikacji w mediach. 

Nowe, “ludzkie” podejście pomoże obalić istniejące dotąd bariery ugruntowane w przekonaniach, 

że Fundusze Europejskie nie są dla wszystkich, że biurokracja związana ze składaniem wniosków 

jest przerażająca, oraz, że bardzo trudno jest uzyskać dotacje, które są zarezerwowane jedynie dla 

wybranych.108 Wymienione przekonania powodują brak zainteresowania komunikatami, a w efekcie 

samą instytucją WRPO i możliwościami jakie dają dotacje. Zmieniając wizerunek Funduszy 

Europejskich zniwelujemy występujące do tej pory blokady w jego postrzeganiu i w aplikowaniu do 

nowych konkursów, a także w poszerzaniu wiedzy na ten temat wśród mieszkańców Wielkopolski.  

Układ H2H w komunikacji do odbiorców instytucjonalnych jest od lat stosowany z olbrzymim 

sukcesem przez międzynarodowy koncern chemiczny BASF. Kampanie wizerunkowe emitowane w 

głównych stacjach telewizji nakierowane są na konsumentów (pasma emisji i dane mediograficzne), 

mimo, że konsument jako konsument nie może kupić właściwie żadnych produktów BASF. Ten sam 

konsument jest jednak nie tylko konsumentem, ale i pracownikiem. W części przypadków firma, 

                                                           
108 Źródło: „Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013”. 
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której ten konsument jest pracownikiem może być klientem BASF. I wtedy ujawnia się działanie 

reklamy. W ten sposób do instytucji dociera się innymi kanałem niż przeładowana komunikacja 

branżowa w godzinach pracy a efekt wizerunkowy jest silniejszy. Ponieważ w kampanii PO LUDZKU 

istotny jest przede wszystkim silny efekt wizerunkowy a nie prezentacja konkretnej oferty 

funkcjonalności funduszy, układ H2H jest opcją stanowczo rekomendowaną. 

 

Nazwa Kampanii nr 2: IDZIE FALA.  

Główny przekaz:  

Werbujemy aplikujących, bo pojawiają się konkretne pieniądze na konkretne tematy. 

Opis: 

Ta kampania stanowi uzupełnienie i naturalną konsekwencję komunikacyjną kampanii PO LUDZKIE. 

Respondent najpierw reaguje zaskoczeniem, że fundusze się zmieniły i daje samym “funduszom 

europejskim”, nadal cokolwiek nieokreślonym, pewien kredyt zaufania. W tym właśnie momencie 

musi pojawić się bardziej konkretny komunikat prezentujący najważniejszą funkcjonalność 

związaną z odbiorcą jako realną opcję, która pojawi się w określonym czasie w przyszłości. W tej 

kampanii nie ma możliwości innej niż wybrać grupy docelowe i skierować do nich serię celowanych 

komunikatów, z których każdy będzie stanowił swego rodzaju „apetizer” i zachęcał do dalszego 

wejścia w szczegóły. Nie ma to być jeszcze komunikat „jak to zrobić”, a jedynie: „nadchodzi 

ciekawa okazja w Twojej dziedzinie działalności”. 

Konstrukcja komunikatu kampanii powinna być modułowa i składać się z dwóch elementów:  

 zmiennego kontekstu branżowego, zależnego od konkretnego priorytetu strategicznego,  

 stałej klamry stanowiącej kwintesencję kampanii w postaci call-to-action, co w tym 

wypadku oznacza atrakcyjne zaproszenie do aplikowania. 

Ta kampania powinna być emitowana w drugiej kolejności, ponieważ zanim nie zostanie choćby 

naruszony obecny stereotyp niedostępności i niejasności funduszy europejskich, próby 

zaintrygowania nowymi możliwościami aplikowania o środki są wysoce ryzykowne. Nowa odsłona 

niedostępnych opcji i tak nikogo nie obejdzie. Jednocześnie, kampania IDZIE FALA musi 

wystartować po pierwszych efektach kampanii PO LUDZKU, nawet się z nią zazębiając i powinna być 

kontynuowana przynajmniej przez 3.5 roku.  

Jest to o tyle wyobrażalne, że wielość priorytetów strategicznych i ich różnorodny charakter dają 

możliwość wielokrotnego odświeżania narracji bez zatracenia głównej osi komunikatu. Należy 

zauważyć, że udane cykle kampanii znane z rynku komercyjnego, jak choćby cykle spotów kabaretu 

Mumio dla telefonii komórkowej były prowadzone przez ponad 5 lat zanim wywołały znużenie mimo, 

iż kontekst branżowy niezmienny.  

Od powodzenia tej kampanii zależy bezpośrednio najważniejszy cel szczegółowy promocji WRPO, 

którym jest wspieranie wykorzystania środków europejskich dla realizacji celów rozwojowych 

regionu. Jest to bowiem zależne ściśle od iloczynu: liczba składanych wniosków x średni poziom 

merytoryczny wniosków. Pierwszy składnik zależy od zasięgu promocji, drugi od jej dopasowania do 

grupy i jakości komunikacji. 

Nie należy zakładać, że kampania ta od pierwszej odsłony będzie skuteczna. Dlatego proponuje się 

model 3 dookreślających faz kampanii. Każda kolejna faza powinna być konstruowana na bazie 

pomiaru skuteczności poprzedniej, przy czym za miernik skuteczności należy uznać liczbę 

aplikujących w kolejnych konkursach, odsetek wniosków poprawnych formalnie oraz średnią liczbę 

punktów w ocenie merytorycznej. 

W początkowych latach perspektywy 2014+ należy tu się skupić na symulacji możliwości. Po tym 

okresie należy stopniowo wprowadzać komunikację dotychczasowych historii sukcesu. Postulowana 
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w Strategii Komunikacji Polityki Spójności oraz promowana przez badane Instytucje Zarządzające 

zasada promocji projektu przez beneficjenta jest zdaniem autorów niniejszego opracowania 

niemożliwa do wdrożenia. Potencjalny beneficjent w trakcie uzyskiwania i tuż po uzyskaniu 

dofinansowania jest całkowicie pochłonięty procesem aplikacji, oczekiwaniami ale i obawami 

związanymi z absorpcją środków i wszelkie oczekiwanie, że z własnej woli i z pełnym 

zaangażowaniem zajmie się promocją samego Programu czy Działania należy uznać za płonne.  

Zamiast tego, proponuje się skorzystanie z funkcjonujących dobrych praktyk światowych. U źródeł 

Strategii Lizbońskiej, której duch obecny jest również w literze funduszy regionalnych UE leży 

udokumentowane przekonanie, że najbardziej innowacyjnym obecnie obszarem gospodarczym 

świata jest USA. Potwierdza to analiza zarówno dystrybucji numerycznej jak i kapitalizacji 

innowacyjnych młodych spółek typu startup, które niezależnie od kraju pochodzenia w większości 

rejestrują się są w Delaware w USA aby korzystać z innowacyjnego kapitału amerykańskiego. 

Podstawą funkcjonowania amerykańskiego mechanizmu finansowania są sieciowe mechanizmy 

kojarzenia partnerów, funkcjonalne portale typu SaaS umożliwiające to kojarzenie oraz uproszczone 

ścieżki formalno-prawne. O ile na ten ostatni element w perspektywie WRPO wpłynąć istotnie nie 

można, o tyle pozostałe dwa można i należy w miarę możliwości i z wszelkimi proporcjami 

zaadaptować dla aktywizacji aplikantów. Sieciowe kojarzenie partnerów czyli pomysłodawców 

(founders) z inwestorami (investors) generuje samo w sobie raporty o wszelkich przypadkach 

sukcesu, regularnie udostępniane wszelkim uczestnikom takich sieci, co uważa się za najsilniejszy 

autopromocyjny element całego systemu i najsilniejszy bodziec zachęcający potencjalnych 

beneficjentów. 

W tej kampanii oprócz reklamy olbrzymie znaczenie będzie miał zreorganizowany portal WRPO. Z 

powyżej opisanych powodów, reorientację głównego portalu służącego aplikantom do wszelkich 

czynności związanych z aplikowaniem oraz kojarzeniem partnerów proponuje się przeprowadzić z 

wykorzystaniem najlepszych praktyk reprezentowanych przez dwa dominujące w globalnym świecie 

inwestycji innowacyjnych portale sieciowe: AngelList i Crunchbase. 

W późniejszych latach, w miarę jak wyniki pierwszych konkursów będzie już można pokazać, należy 

skonstruować z nich narrację pokazującą historię sukcesu, koncentrując się przede wszystkim na 

realnej zmianie w mikroświecie beneficjenta. Nie należy przesadzać z oczekiwaniami wobec 

skłonności potencjalnych beneficjentów do aplikowania na podstawie skądinąd chwalebnych wizji 

zmiany regionu czy kraju na lepszy.  

W tej kampanii, komponent regionalny jest najmniej istotny i z uwagi na i tak napiętą treściowo 

strukturę komunikatu, rekomenduje się utrzymanie go jedynie w podstawowym zakresie. 

Cele szczegółowe: 

 aktywizacja grup docelowych w procesie ubiegania się o dotacje; 

 zapewnienie powszechnego dostępu do informacji na temat WRPO dla wszystkich grup 

docelowych na terenie województwa wielkopolskiego [podstawowym źródłem informacji dla 

wszystkich grup biorących udział w ewaluacji dotychczasowych działań promocyjno-

informacyjnych był internet, a zatem należy ulepszyć funkcjonalność, aktualność i 

pozycjonowanie strony www, łącznie z launchem generatora wniosków online]; 

 zmiana powszechnych przekonań, iż otrzymanie dotacji z Funduszy Europejskich jest 

trudne, żmudne i dostępne wyłacznie dla wybranych; 

 wytworzenie wizerunku zmiany na lepsze, która przy pomocy Funduszy Europejskiej wydarza 

się na 3 poziomach: indywidualnym, społecznym i regionalnym [w oparciu o Strategię 

Komunikacji: JA/MY/REGION]. 

Grupy docelowe: 

W odróżnieniu od kampanii PO LUDZKU, w tym przypadku należy zaadresować każdą z grup z 
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osobna. Jednocześnie, aby zrealizować maksymalnie najważniejszy cel szczegółowy, którym jest 

aktywizacja potencjalnych beneficjentów, należy skierować komunikację do możliwie wielu grup: 

 Przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa, ich pracownicy i ich klastry a także instytucje otoczenia 

biznesu. 

 Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, naukowo-przemysłowe, uczelnie wyższe a także 

studenci. 

 JST, ich związki i stowarzyszenia a także ich jednostki budżetowe. 

 Administracja rządowa wszelkiego sortu i statusu w tym jednostki budżetowe. 

 Organizacje pozarządowe 

 Związki pracodawców, związki zawodowe i inne instytucje rynku pracy, bezrobotni, oraz 

wykluczeni z wszelkich innych powodów, w tym - niepełnosprawni razem z osobami 

fizycznymi należącymi do kategorii pracujących ubogich a także osoby kwalifikujące się do 

leczenia, rehabilitacji, o zagrożonej aktywności zawodowej. 

 Rolnicy i osoby odchodzące z rolnictwa i ich domownicy. 

 Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty. 

 Zarządzający infrastrukturą transportową, przewozami regionalnymi i infrastrukturą 

kolejową. 

 Przedszkola i szkoły wraz z nauczycielami i uczniami. 

Częstotliwość i czas trwania: 

Odsłona to jeden komunikat celowy do jednej rozszerzonej grupy docelowej emitowany tak, aby 

uzyskać przynajmniej trzykrotny kontakt z odbiorcą w punkcie styku. Najczęściej oznacza to ok. 4-

6-tygodniową emisję komunikatu w mediach (Internet, radio, telewizja). 

Rekomenduje się emisję co najmniej 30 odsłon kampanii w trzech fazach tak, aby przynajmniej 

jedną odsłoną objąć częściowo lub w całości każdą z 10 rozszerzonych grup, a następnie powtórzyć 

ją dwukrotnie w kolejnych latach.  

Do każdej z tych grup należałoby więc trafić trzy razy w kolejnych fazach wykorzystując 

przynajmniej dwa różne priorytety strategiczne (w ramach każdej osi). 

Media: 

 You Tube ad (spot reklamowych nowych konkursów – precyzyjne targetowanie) 

 Playery 

 Google ad (precyzyjne targetowanie) 

 Facebook profil – bieżąca informacja i komunikacja z potencjalnymi beneficjentami 

 Facebook ad – regularna kampania + posty sponsorowane (precyzyjne targetowanie, CPC) 

 Strona WWW 

 Głos Wielkopolski i Gazeta Wyborcza 

 Radio Merkury 

 Outdoor 

 Konferencje/szkolenia 

 LinkedIn 

 Blogi 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z projektem Strategii Komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020, w tej kampanii 

zostanie wykorzystany styl komunikacji odzwierciedlający cechy coacha i emocje związane z tym 

stylem np. entuzjazm, motywacja, wsparcie, wiara w potencjał. Kampania ta ma na celu 

wzbudzenie zainteresowania nowymi konkursami wśród grup docelowych poprzez bardzo precyzyjne 

targetowanie komunikatu w wybranych kanałach komunikacji oraz aktywizację potencjalnych 

beneficjentów. Jednocześnie będzie to kampania, która kładzie nacisk na informację. 
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Z badań109 przeprowadzonych wśród wybranych grup docelowych wynika istnienie dużego 

zapotrzebowania na podstawowe informacje o Funduszach Europejskich. Osoby zainteresowane 

składaniem wniosku o dotację były już na tyle zdecydowane i zdeterminowane aby szukać 

informacji samodzielnie w Internecie, udać się do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich lub 

wziąć udział w szkoleniu. Wiele osób natomiast zdeklarowało, że z chęcią wzięłoby udział w danym 

działaniu, gdyby otrzymali o nim w porę podstawową informację. Również wśród działań 

promocyjnych, wspierających poszerzanie wiedzy brakowało informacji np. studenci nie wiedzieli o 

konkursie na najlepszą pracę magisterską o Funduszach Europejskich.110 Respondenci najczęściej 

deklarowali potrzebę następujących informacji: 

dla kogo jest dany konkurs/kto może starać się o dofinansowanie? 

co może być finansowane? 

Kampania “IDZIE FALA” dzięki doborowi odpowiednich kanałów i narzędzi dotrze dokładnie do grup 

celowych, zainteresuje nowymi konkursami I możliwościami, przekaże podstawowe, kluczowe 

informacje i przekieruje do źródeł informacji szczegółowych (strona www i PIFE).  

 

Nazwa Kampanii nr 3: JAK FUNDUSZOWAĆ, PANIE MARSZAŁKU 

Główny przekaz: Informujemy jak to zrobić: od kogo, jak, kiedy. 

Opis: 

Istotą tej kampanii jest kompletna przebudowa systemu informacji o tym jak aplikować po środki z 

WRPO oraz przebudowy systemu relacji między uczestnikami procesu. 

Wymaga to dwóch etapów: 

 budowy nowego portalu działającego służącego wspieraniu aplikacji; 

 poinformowania o tym potencjalnych i bieżących beneficjentów. 

Jak wspomniano przy omawianiu Kampanii IDZIE FALA, najlepsze praktyki światowe w zakresie 

kojarzenia partnerów komunikowania innowacyjnego kapitału z innowacyjnymi projektami 

obserwuje się w USA. Istotą najważniejszych systemów tego typu, jak AngelList czy Crunchbase jest 

SIECIOWY charakter który zupełnie abstrahuje od relacji urzędnik-petent i stawia wszystkie 

elementy sieci jako równoprawne. Każdy uczestnik portalu powinien mieć swój widoczny dla innych 

profil według mechanizmów znanych z sieci społecznościowych, lecz zbudowany ściśle pod kątem 

pozyskiwania partnerów i bieżącej komunikacji. 

Drugą cechą charakterystyczną tych praktyk jest to, że portal zawierający informacje na temat 

projektów i źródeł finansowania zorganizowany jest nie według tego, jakie zasoby zawiera (czyli wg 

poszczególnych priorytetów czy osi), tylko według tego jak myśli jego użytkownik (potencjalny 

beneficjent). 

Ani portal www.wrpo.wielkopolskie.pl ani portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl nie spełniają 

żadnego z tych kryteriów i zmienianie ich pod kątem obu kryteriów wydaje się bardziej 

pracochłonne, czasochłonne i kosztochłonne niż zbudowanie nowego, funkcjonalnego portalu dla 

nowej perspektywy WRPO. 

Taki portal byłby pierwszym portalem eurofunduszowym w Polsce funkcjonalnym w duchu 

najlepszych praktyk globalnych w zakresie innowacyjnego kapitału wg stanu na rok 2014. 

Byłby on również najlepszym wewnętrznym dowodem na to, że fundusze europejskie w Polsce, a 

                                                           
109 Źródło: „Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013”. 
110 ibidem 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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przynajmniej - w Wielkopolsce, rzeczywiście zmieniają się dla ludzi zgodnie z duchem 

partycypacyjnego charakteru współczesnej gospodarki ery startupów. Oczywiście nie każde, a nawet 

zdecydowana mniejszość z przedsięwzięć finansowanych z WRPO ma mieć charakter startupowy. 

Jednakże uproszczenie komunikacji, sieciowe powiązanie, ubezpośrednienie i uelastycznienie 

komunikacji charakterystyczne dla globalnej sceny startupwej może mieć tylko pozytywny wpływ na 

każde przedsięwzięcie innowacyjne. Jest to też radykalna odtrutka na to, co respondenci określali 

jako „unijną nowomowę” czy „język dyrektyw” zarówno w warstwie wizerunkowej jak i w zakresie 

przebiegu procesów. 

Nowy portal WRPO będzie miał za zadanie najkrótszą ścieżką doprowadzić potencjalnego 

beneficjenta który nie wie NIC na tematu funduszy europejskich doprowadzić do procesu aplikacji i 

wstawić w bezpośredni sieciowy kontakt z wszelkimi innymi uczestnikami procesu, przede 

wszystkim - z partnerem po stronie instytucji zarządzającej. Jest to nawiązanie do dobrej praktyki 

Opiekuna beneficjenta, przeniesionego jednak na wcześniejszy etap (przed złożeniem wniosku) i 

zorganizowanego w formule sieci. 

Szczególnie w sytuacji, gdy zgodnie ze Strategią Komunikacji Polityki Spójności nową konotacją, 

którą zamierza się dodać jest „wsparcie”, „wiara w potencjał” czy „motywacja” wydaje się 

uzasadnione przejście do bardziej demokratycznej, nowoczesnej i elastycznej relacji sieciowej. 

Informacja o wynikach konkursach, przyznanych kwotach i celach projektów powinny być 

rozpowszechniane wśród wszystkich potencjalnych beneficjentów niezależnie do branży i typu 

podmiotu ponieważ przykład Crunchbase pokazuje, że takie afirmatywne promowanie czyjegoś 

sukcesu działa stymulująco na wszystkich niezależnie od pokrewieństwa merytorycznego. 

Z kolei interaktywny charakter portalu w formule sieci społecznościowej umożliwia bardzo daleko 

idącą elastyczność i dużą szybkość reakcji - zarówno potencjalny beneficjent jak i instytucja 

zarządzająca mogą na bieżąco ze sobą ustalać zarówno następne kroki procesu, zmiany, reakcje na 

wadliwie działający generator, zakres i skład szkoleń itp. Powoduje to, że sam portal może być 

znacznie odchudzony a treści mogą być ładowane w trybie ciągłym wedle zapotrzebowania i tylko 

wtedy gdy takie zapotrzebowanie wystąpi.  

W odróżnieniu od kampanii IDZIE FALA, która skoncentrowana jest na branżowym kontekście 

funkcjonowania potencjalnego beneficjenta, kampania JAK FUNDUSZOWAĆ może i powinna mieć 

charakter regionalny podkreślający pionierstwo Wielkopolski w tak nowatorskim potraktowaniu 

tematu. 

Grupy docelowe: 

 Przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa, ich pracownicy i ich klastry a także instytucje otoczenia 

biznesu. 

 Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, naukowo-przemysłowe, uczelnie wyższe a także 

studenci. 

 JST, ich związki i stowarzyszenia a także ich jednostki budżetowe. 

 Administracja rządowa wszelkiego sortu i statusu w tym jednostki budżetowe. 

 Organizacje pozarządowe 

 Związki pracodawców, związki zawodowe i inne instytucje rynku pracy, bezrobotni, oraz 

wykluczeni z wszelkich innych powodów, w tym - niepełnosprawni razem z osobami 

fizycznymi należącymi do kategorii pracujących ubogich a także osoby kwalifikujące się do 

leczenia, rehabilitacji, o zagrożonej aktywności zawodowej. 

 Rolnicy i osoby odchodzące z rolnictwa i ich domownicy. 

 Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty. 

 Zarządzający infrastrukturą transportową, przewozami regionalnymi i infrastrukturą 

kolejową. 

 Przedszkola i szkoły wraz z nauczycielami i uczniami. 
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Media: 

 Strona WWW (nowa) 

 You Tube kanał – filmy instruktażowe, e-learning, filmy ze szkoleń 

 Facebook profil – bieżąca informacja i komunikacja z potencjalnymi beneficjentami 

 Konferencje/szkolenia 

 LinkedIn 

Uzasadnienie: 

JAK FUNDUSZOWAĆ jest kampanią promującą narzędzie informacyjno-promocyjne jakim będzie 

nowy portal aplikacyjny WRPO zbudowany w formule sieciowej. 

Dotychczasowa strona www.wrpo.wielkopolskie.pl nie spełniała swoich zadań pod względem 

funkcjonalnym, merytorycznym i wizerunkowym, co wielokrotnie zostało podkreślone w 

przeprowadzonych badaniach. 

Strona nie została wypozycjonowana (SEO), co uniemożliwia wyszukanie jej poprzez wyszukiwarkę. 

Oznacza to, że nawet jeśli potencjalny beneficjent jest zainteresowany pogłębianiem wiedzy na 

temat Funduszy Europejskich nie wejdzie na stronę jeśli nie zna jej adresu. 

WIZERUNEK – wygląd strony jest archaiczny pod względem graficznym, co sprawia, że traci na tym 

wizerunek WRPO. Taka strona sugeruje odbiorcy, że ma do czynienia ze skostniałą instytucją, a 

takiego postrzegania należy za wszelką cenę uniknąć. 

MERYTORYKA – na stronie znajduje się wiele artykułów, dokumentów, aktów prawnych (oraz opis 

zmian tych dokumentów), a także sprawozdania i biuletyny, co stanowi potężny zasób informacji. 

Dotychczasowy układ powyższych dokumentów nie spełniał swojego zadania, gdyż zamiast pomagać, 

często dezinformował: 

Nie wiem czy zwykły człowiek znajdzie informacje, co do kwalifikowalności, które zmieniają się co 

miesiąc, tym bardziej, że jest po 20 nieaktualnych wersji. Strona zawiera nieaktualne informacje, 

historyczne, warto byłoby to rozdzielić./ FGI przedstawiciel IOB  

Pojawiają się informacje, a dopiero na dole jest data aktualizacji, np. rok 2011. Ktoś przeczyta 

cały artykuł, a dopiero na koniec dowie się, że jest sprzed 3 lat./ FGI przedstawiciel IOB 

FUNKCJONALNOŚĆ – na stronie trudno znaleźć poszukiwane informacje, aktualność danych (np. 

interpretacji, ciągle zmieniających się wytycznych itp.) została poddana w wątpliwość. Respondenci 

zauważyli również zbyt wiele odsyłaczy do innych stron, w efekcie prowadzi do odczucia, że 

“petent” jest odsyłany z miejsca na miejsce i nigdzie nie może znaleźć odpowiedzi na stawiane 

pytania. Zwrócono również uwagę na zbyt sztywny, nieprzyjazny język dostosowany bardziej do 

pracowników firm consultingowych niż dla potencjalnych beneficjentów (należy również zauważyć, 

że aż 48% dotychczasowych beneficjentów korzystała z pomocy zewnętrznych firm doradczych przy 

składaniu wniosków). Na stronie brakuje również generatora wniosków online i offline, co w opinii 

uczestników badań jest pewnym zaniedbaniem i stawia nas niżej od innych województw, które takie 

generatory posiadają. 

Ponadto, z badań111 przeprowadzonych wśród wybranych grup docelowych wynika, że respondenci 

deklarowali niedoinformowanie następujących kwestiach: 

 gdzie można uzyskać szczegółowe informacje? 

 od kiedy i do kiedy można składać wnioski/harmonogram/deadline? 

 jakie wymogi trzeba spełnić, żeby móc ubiegać się o pieniądze z Unii/WRPO. 

Kampania upowszechniająca nowy portal aplikacyjny jest budowana właśnie w bezpośredniej 

                                                           
111 Źródło: „Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013”. 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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odpowiedzi na te pytania. 

 

Nazwa Kampanii nr 4: WELL DONE I DO PRZODU. 

Główny przekaz:  

Dzięki funduszom europejskim zmieniliśmy nasz świat a to dopiero początek. 

Opis: 

Ostatnia kampania w tej perspektywie WRPO powinna przede wszystkim pokazać efekty 

wdrożonych projektów na różnych płaszczyznach i dla różnych odbiorców. Na początku mogą to 

być nawet efekty projektów z perspektywy 2007-13, potem jednak należałoby się skupić na 

pokazywaniu przypadków sukcesu WRPO 2014+ Zadaniem tej kampanii będzie takie ujęcie tematu 

aby za jednym razem pokazać relację JA - MY - REGION - KRAJ, jak postuluje Strategia 

Komunikacji Polityki Spójności. 

Zdaniem autorów niniejszego opracowania taka promocja efektów i budowa pozytywnego 

wizerunku funduszy byłaby niewystarczająca ponieważ realny poziom zainteresowania 

respondentów efektami socjoekonomicznymi dotacji na poziomie wspólnoty społecznej jest 

prawdopodobnie istotnie niższy od deklarowanego. 

Z tego powodu, w kampanii WELL DONE proponuje się pokazać nie tylko przeniesienie efektu 

pomiędzy płaszczyzną indywidualną, małą grupą a wspólnotą lecz sprzężenie zwrotne między 

tymi płaszczyznami, które można by zapisać za pomocą sekwencji JA - MY - REGION - MY - JA... 

Dzięki takiemu ustawieniu tematu odbiorca będzie mógł nie tylko przekonać się jaki jest wpływ 

środków europejskich zainwestowanych przez WRPO w firmę np. jakiegoś pana Kaczmarek na 

dobrostan gminy i regionu, ale również - zobaczyć mechanizm czyli: jak projekt Kaczmarka, inny 

projekt gminy, razem z projektem wyższej uczelni i szkoleniami dla wykluczonych przenikają się 

wzajemnie, wpływają na siebie i wzajemnie stymulują osiągając efekt całości większy nniż suma 

części a przy tym namacalny i odczuwalny znów na poziomie indywidualnym przez wszystkich -> 

efekt komplementarności i synergii. 

Przy takiej konstrukcji portalu, a więc w swojej sieci funduszowej będzie można wreszcie szybko 

i wielokierunkowo wymieniać doświadczenia, zadawać pytania i konfrontować różne wersje, 

szukać partnerów, zakładać wydarzenia i błyskawicznie badać skuteczności rozmaitych środków 

przekazu. 

Sieciowy portal aplikacyjny ma również taką zaletę, że może być właściwie uniezależniony od 

zmieniających się szczegółowych przepisów dotyczących WRPO, rozstrzygnięć prawnych i 

nowelizacji a jednocześnie może kumulować krzywą doświadczenia na następne perspektywy. 

Wynika to z faktu, iż jedyną stała cechą polityki spójności czy finansowania projektów z funduszy 

europejskich będzie relacja inwestor (IZ dla danego programu / priorytetu) - pomysłodawca oraz 

wielość partnerów po każdej ze stron. A taka właśnie relacja jest podstawą i głównym 

mechanizmem sieci. 

W tej kampanii można i należy odnieść się do wielkopolskości w sensie tradycji samoorganizacji 

społecznej ponieważ tak zdefiniowany rozwój jest kwintesencjonalnie organiczny.  

Cele szczegółowe: 

 zwiększenie świadomości i podniesienie poziomu wiedzy o WRPO wśród mieszkańców 
Wielkopolski [przejrzysta komunikacja zasad przydzielania dotacji, oraz ich efektów - 
kluczem może być patriotyzm lokalny Wielkopolan: “my w Wielkopolsce wiemy jak ubiegać 
się o dofinansowania z Unii i wiemy jak je wykorzystać w sposób przedsiębiorczy i 
nowoczesny, dzięki temu efektywnie zmieniamy nasze biznesy i nasz region na lepsze”; 

 utrzymanie pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich [dotychczasowa konotacja: 
“szansa na rozwój”, konotacja, którą chcemy dodać w oparciu o Strategię Komunikacji: 
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“motywacja”, “wiara w potencjał”, “wsparcie”]; 

 zapewnienie społecznej akceptacji dla działań rozwojowych realizowanych z pomocą 
Funduszy Europejskich; 

 wytworzenie wizerunku zmiany na lepsze, która przy pomocy Funduszy Europejskicj odbywa 
się na trzech poziomach: indywidualnym, społecznym i regionalnym [w oparciu o Strategię 
Komunikacji: JA/MY/REGION]; 

 podkreślenie stricte wielkopolskiej komponenty WRPO (ten konkretny region). 
 

Grupy docelowe: 
Kampania WELL DONE I DO PRZODU powinna być skierowana do wszystkich mieszkańców 

Wielkopolski z lekkim wskazaniem na tych, którzy nie byli beneficjentami ani uczestnikami 

projektów. 

Media: 

 Strona WWW (nowa) 

 You Tube kanał – spoty o zrealizowanych inwestycjach 

 Facebook profil – posty o dotychczasowych dokonaniach, crosslinkowanie z YouTube 

 Facebook ad 

 Playery 

 Głos Wielkopolski i Gazeta Wyborcza 

 Radio Merkury 

 Blogi 

 City ambient 

 LinkedIn 

 Konkursy/eventy (mała konwersja, mało efektywne działanie) 
Uzasadnienie: 

Kampania “WELL DONE” informująca o realizujących się projektach oraz o projektach już 

ukończonych, finansowanych ze środków Funduszy Europejskich wypełnia 3 z 4 celów 

szczegółowych Projektu Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014 -2020: 

wspiera beneficjentów w realizacji projektów, 

zapewnia społeczeństwu informację na temat projektów współfinansowanych z Funduszy 

Europejskich, 

zapewnia szeroką akceptację społeczną dla działań rozwojowych realizowanych przy pomocy 

Funduszy Europejskich. 

Dzięki informacji o inwestycjach, które są w procesie realizacji, kampania zapewnia promocję 

beneficjentów, a jednocześnie opinia publiczna uzyskuje wgląd w aktualne procesy, co również 

zapewnia większą akceptację dla nadchodzących zmian. Dzięki promocji zakończonych już 

inwestycji mieszkańcy regionu otrzymują w bardzo atrakcyjniej choć wyselekcjonowanej formie 

swego rodzaju podsumowanie dotychczasowych działań, które zaspokaja potrzebę wiedzy “na co 

zostały wydane pieniądze”. Celem jest również podkreślenie wielkopolskości ze względu na 

wysoki wskaźnik patriotyzmu lokalnego w tym regionie. Chcemy, żeby Wielkopolanie byli dumni z 

rozwoju Wielkopolski i żeby czuli się częścią tych przemian, jako Ci, którzy mogą w nich 

uczestniczyć i również z nich korzystać. 

Z badań wynika, że aż 75% ankietowanych telefonicznie mieszkańców województwa 

wielkopolskiego zauważa zmiany, które dokonały się za pomocą Funduszy Europejskich w ich 

otoczeniu; 61% uważa, że dotacje wpłynęły na rozwój województwa ale tylko 21% dostrzega w 

tym swoje osobiste korzyści.  Kampania “WELL DONE” ma na celu utrzymać dobry wizerunek 

Funduszy Europejskich jako fundatora pozytywnych zmian i rozwoju regionu, ale dodatkowo 

rozszerzyć ten wizerunek o fundatora zmian w życiu każdego mieszkańca Wielkopolski zgodnie z 

perspektywą prezentacji korzyści zawartą w Strategii: JA / MY / REGION.  



 

271 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” 

4.4. PERSPEKTYWY PREZENTACJI KORZYŚCI 

Efekt zmian należy przedstawić w komunikacji z trzech perspektyw: 

• perspektywy indywidualnej (JA), 

• perspektywy społeczności (MY), 

• perspektywy zewnętrznego otoczenia (POLSKA/REGION). 

Każda z tych perspektyw odwołuje się do innego punktu widzenia i innego rodzaju doświadczania 

Funduszy Europejskich. Dopiero wszystkie razem pozwalają na przedstawienie pełnego obrazu 

działania Funduszy. 

Większy nacisk położony na perspektywę indywidualną zapewni również większe “oswojenie” 

działań finansowanych z Funduszy Europejskich jak również większe poczucie wspólnoty z 

liderami zmian i zmianami w najbliższym otoczeniu, co przełoży się też na większą 

rozpoznawalność WRPO i wiedzę na temat Funduszy Europejskich. 

 

BLOK DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH 

Konferencje na najlepszą ambientową akcję informacyjną w przestrzeni miejskiej 

W poprzedniej edycji bardzo wysoko oceniono akcje w przestrzeni miejskiej. Popularnością wśród 

uczestników cieszyła się tez formuła konkursów (na pracę magisterską). Zważywszy na fakt, że 

studenci nie są szczególnie priorytetową grupą docelowa w przyszłej perspektywie, oraz że 

zgodnie z informacją z UMWW, konkursy na prace magisterskie mimo pełnej determinacji 

organizatorów, poszukiwania promotorów i zachęcania studentów przynosiły co najwyżej 

umiarkowane rezultaty przesłanki do kontynuowania konkursów na prace magisterską są 

niewielkie. Jednocześnie, aby wykorzystać popularność formuły konkursu jako takiej i połączyć ją 

z dobrze odbieranym typem akcji promocyjnej jaka jest wejście w tkankę miejską, rekomenduje 

się organizację konkursu na najlepszą kampanię w przestrzeni miejskiej promującą wybrany przez 

UMWW aspekt promocji WRPO. Konkurs byłby skierowany do wszystkich podmiotów zajmujących 

się usługami reklamowymi i promocyjnymi włącznie z młodymi agencjami bez portfolio, co 

powinno zapewnić szeroki oddźwięk wśród najbardziej kreatywnych podmiotów. Nagrodą byłaby 

roczna realizacja zwycięskiej koncepcji o wartości ok. 60 000 zł. Dla młodej agencji jest to kwota 

umożliwiająca podstawowe funkcjonowanie, dla ustabilizowanej - istotne wsparcie budżetu. W 

ten sposób połączyć można dwie wysoko ocenione praktyki poprzedniej perspektywy w nowej 

formule. 

Gra POZnan* City 

Uzupełnieniem działań promocyjno-informacyjnych może być wirtualna gra miejska dostępna na 

komputery, smartfony i tablety. POZnan* City to połączenie znanej gry planszowej „Monopoly“ i 

komputerowego „Sim City“. Miejscem gry jest oczywiście Poznań, dość wiernie przeniesiony do 

wirtualnej przestrzeni. Gra polega z jednej strony na symulacji życia miejskiego, a z drugiej na 

inwestowaniu, jak w „Monopoly“. Gracze mogą budować nowe autostrady, centra handlowe, 

teatry, osiedla mieszkaniowe, fabryki, hotele, unowocześniać infrastrukturę miasta. Za 

korzystanie z dotychczas zrealizowanych inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich 

zdobywa się dodatkowe punkty itp. 

W ten sposób w formie zabawy/symulacji rozwoju tkanki miejskiej przyswaja się wiedzę o 

wpływie Funduszy Europejskich/WRPO w Poznaniu. 

 

Brunch prasowy 

Aby utrzymać dobre relacje z wielkopolskimi mediami proponujemy rodzaj cyklicznych konferencji 
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prasowych w luźniejszej jednak formie brunchu, czyli późnego śniadania. Dziennikarze chętnie 

uczestniczą w tego rodzaju spotkaniach ponieważ ich mniej sztywna formuła sprzyja przyjaźniejszej 

atmosferze, można uzyskać aktualne informacje, jak na konferencji, smacznie zjeść jak na lunchu i 

porozmawiać w kuluarach z innymi dziennikarzami. Spotkania spełniałyby funkcję sprawozdań, tzw. 

„statusów“, czyli informowałyby na jakim etapie są poszczególne projekty, co się teraz dzieje w 

ramach WRPO itd. Dziennikarze zaopatrzeni w komplet informacji sami będą chętnie pisać o 

działaniach WRPO, co zwiększy promocję powstających inwestycji i wpłynie na wzrost świadomości 

społecznej. 

 

WYTYCZNE REALIZACYJNE 

Kampania JAK FUNDUSZOWAĆ 

Nowy portal aplikacyjny nie musi zawierać generatora wniosków. generator może zostać na stronie 

WRPO, na stronie UMWW lub w dowolnej lokalizacji jednej lub wielu. Usieciowienie IZ z 

beneficjentami na portalu wystarczy, aby w każdym momencie można było w czasie rzeczywistym 

pokierować beneficjenta do generatora. 

Kampania WELL DONE 

Rekomenduje się rezygnację z wykorzystania w promocji liderów opinii, liderów zmian i wszelkich 

rozpoznawalnych nazw i nazwisk. Wykorzystanie w tej roli polityków było krytykowane przez 

respondentów. O ile można sobie wyobrazić np. pozytywne strony pokazania, że najlepsze marki 

wielkopolskie również korzystają z funduszy europejskich, o tyle przy obecnym stereotypie „trzeba 

mieć znajomości albo być dużą firmą” wady takiego zabiegu („no ONI, czyli znana marka X, to na 

pewno mają wejścia, a dla szarego człowieka to jest poza zasięgiem”) 

Kampania IDZIE FALA 

Oznacza wyprodukowanie co najmniej 10 celowanych komunikatów złożonych z dwóch warstw 

komunikacji, z których klamra kampanii zostałaby stała, natomiast konkretny kontekst branżowy 

(strategiczny) byłby modyfikowany z fazy na fazę. W najgorszym wypadku oznacza to 

wyprodukowanie 30 pojedynczych komunikatów. Mimo, iż wydaje się to na bardzo rozbudowane 

podejście, zważywszy na skalę środków do wykorzystania oraz różnice, jaką mogą przynieść dobrze 

lub źle wykorzystane środki, pochopne ograniczenie skali promocji akurat na tym kluczowym dla 

aktywizacji aplikantów etapie wydaje się przeciwskuteczne.  

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE 

Spot do kampanii PO LUDZKU 

Konferencja lub szkolenie. Sala wypełniona po brzegi. Kolejni mówcy z identyfikatorami z flagą unii 

europejskiej staja na scenie i z podwyższenia prezentują coś i mówią gestykulując ich wypowiedzi 

słuchać w formie zdehumanizowanego monotonnego głosu w którym powtarzają się niezrozumiałe 

zupełnie frazy zawierające słowa zlewające się ze sobą: 

dyrektywa...faktor...relewantny...wskaźnik...perspektywa...konwergencja...beneficjent 

Ujęcie na odbiorców. Widać twarze które niczego nie rozumieją mimo grymasu usiłowania.  

 

Na scenę wkraczają nowi prelegenci: 3 mężczyzn i 2 kobiety. Na identyfikatorach WRPO. Zbliżenie 

na jednego z nich. Prelegent: A może spróbujmy inaczej? Przebitka na salę. Cisza. Inna prelegentka 

z tej grupy: Jesteśmy nową generacją funduszy europejskich. Inny prelegent: Potrzebujemy Was. 

Inna prelegentka: Chcemy poznać Was i Wasze pomysły. Ostatni prelegent: Żeby razem coś 

sensownego zrobić. Po prostu. Schodzą z podwyższenia i wchodzą w pierwsze rzędy publiczności i 

zaczynają rozmawiać. 
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Ujęcie na odbiorców. Młoda kobieta w dalszych rzędach pyta drugą: A to kto? Druga kobieta 

odpowiada: Wielkopolska. Ponoć fundusze europejskie mówią tam ludzkim głosem. 

Coda (napis + lektor z offu): WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014+ 

FUNDZUSZE EUROPEJSKIE PO LUDZKU, DLA LUDZI, Z LUDŹMI. SZCZEGÓŁY WKRÓTCE. 

Spot do kampanii IDZIE FALA 

Brzeg jeziora lub morza. Spokojna toń. Windsurferzy na brzegu czekają. Trener w kurtce 

przeciwsztormowej z emblematem WRPO woła przez mikrofon:Uwaga! Kto prowadzi badania 

naukowe albo tworzy technologie informatyczne. Powtarzam: Kto prowadzi badania naukowe albo 

tworzy technologie informatyczne - przygotować się do startu. 

Zrywa się kilkunastu windsurferów z napisami „Jednostki Naukowe” i „Dostawcy IT” i ruszają na 

wodę. 

Zrywa się fala, widnsurferzy w mgnieniu oka nabierają prędkości i odpływają w dal. 

Ujęcie na dwóch z tych którzy pozostali. Jeden z napisem „Firma energetyczna” pyta drugiego: A 

my kiedy? Drugi, z napisem „Bezrobotni i wykluczeni”: My śmigamy następni. Przyjdzie fala dla 

każdego. Po chwili i oni też odpływają w dal jeszcze szybciej. 

Lektor z offu i napis: WRPO 2014+ Nie przegap swojej fali finansowania. 

(adres portalu WRPO2014+)  

Wydarzenie na Facebooku do kampanii IDZIE FALA 

Zakładamy projekt w trybie Wydarzenia na facebooku jeszcze w fazie przedkonkursowej.  

Fotografia w tle: kadr ze spotu IDZIE FALA przedstawiający Trenera (WRPO). 

NADCHODZI FALA FINANSOWANIA DLA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.  

Udostępnijcie znajomym. Jak to „Ciebie nie dotyczy”? No przecież KOGOŚ zainteresowanego na 

pewno znasz. Przyjdźcie. Razem przygotujemy się do startu.  

(data i miejsce) 

PS: W TV nie będzie retransmisji. 

PORTAL SIECIOWY DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW ORAZ INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCCH 

Dwa rodzaje użytkowników: Instytucja Zarządzająca i Potencjalny Beneficjent.  

IZ są wyspecjalizowane: za każdy priorytet strategiczny odpowiada inny użytkownik IZ, specjalizacja 

IZ jest wybierana z listy podczas rejestracji użytkownika do systemu. PB są podzielenie na grupy wg 

rodzajów beneficjentów z WRPO. Wybiera się takie oznaczenie z listy podczas rejestracji. 

Każdy użytkownik ma stronę profilową na której widać czy to jest IZ czy PB i jakiego konkretnie 

priorytetu strategicznego czy grupy. 

Po zalogowaniu się, PB może wykorzystać SEARCH wpisując słowo kluczowe, np. Technologie 

Informatyczne. Pojawiają się wszystkie. Może też wyszukiwać sobie dowolnych partnerów spośród 

innych PB i zapraszać ich do wspólnych projektów. 

IZ wprowadzają statusy jako informacje tekstowe lub linkują swoje www ale tylko w określonych 

miejscach ze stosownymi informacjami. Mogą też linkować dowolne inne strony www. 

PB wprowadzają statusy jeśli chcą np. informować o kolejnych postępach prac. Ale nie muszą, 

umieszczają swoje zdjęcia. Mogą linkować również WWW i zadawać do nich pytania kierując je do 

IZ. 

PB widzą statusy tylko IZ oraz swoje, chyba że inny PB ustawi swój status jako publiczny. 

Po uzyskaniu dofinansowania, PB zmienia się w AB Aktywny Beneficjent. Po zakończeniu projektu 

zmienia się w DB Dawny Beneficjent. 
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System sam zbiera co tydzień rozstrzygnięcia konkursów i wysyła do wszystkich użytkowników PB 

informacje o najważniejszych udzielonych dofinansowaniach: kto, na co, ile. 

Ogłoszenia konkursów są wprowadzane w trybie zaproszenia do udziału w wydarzeniu, jak na 

Facebooku. Na wydarzeniu powinien być link do Generatora Wniosków. 

Tylko zalinkowani wzajemnie użytkownicy PB między sobą widzą tylko te statusy i aktualizacje. 

Użytkownicy PB mogą sobie ustawić alerty na zmiany statusów wybranych IZ. 

Wszelkie statusy, projekty czy wydarzenia ich właściciele mogą udostępniać na klasycznych 

portalach społecznościowych.  

AUDYCJA RADIOWA „WELL DONE” 

Spiker1: Dzień dobry państwu, w audycji PO CO TO KOMU witają PaństwaSpiker2: Darek 

Frąckowiak 

Spiker1: I Wojtek Kaczmarek. W dzisiejszym programie zapytamy Wielkopolskę jak przysłużyła się 

mieszkańcom. 

Spiker2: Jak Wielkopolska przysłużyła się mieszkańcom? Chyba odwrotnie, Wojtku, co z Tobą? 

Spiker1: A właśnie, że nie odwrotnie. Wielkopolsko, prawda że dobrze powiedziałem? 

Spikerka: Witam Was wszystkich, to ja, Wasza Wielkopolska. Wojtek dobrze powiedział. 

Spiker1: A widzisz. 

Spikerka: Ale Darek też dobrze powiedział. 

Spiker1 i Spiker2: Jak to? Jak to on też? 

Spikerka: Bo widzisz Wojtku, Ty przecieżstarałeś się o fundusze unijne, prawda? 

Spiker1: No tak. 

Spikerka: I co? Dostałeś? 

Spiker 1: Tak, dostałem. 

Spikerka: A na co? 

Spiker1: Na technologie informatyczne. 

Spiker2: Już się nie chwal, tej. Ja też dostałem. Na usługi zdrowotne. A jeszcze mój szwagier z 

kolei dostał na infrastrukturę. 

Spikerka: No widzisz Wojtku, podziękuj szwagrowi Darka. 

Spiker1: A dlaczego? 

Spikerka: Bo dzięki temu że rozwinie infrastrukturę, poprawi swój biznes. A wtedy kupi od Ciebie 

te nową technologię. A Ty Darku podziękuj Wojtkowi. 

Spiker2: Jeszcze czego. Niby za co. 

Spikerka: Bo jak już sprzeda Twojemu szwagrowi tę technologię, będzie mógł wreszcie się za siebie 

zabrać w Twoim gabinecie odnowy zdrowotnej. Przecież widzisz jak się garbi. 

Spiker1: Sama się garbisz, tej. I sama chyba potrzebujesz odnowy. 

Spikerka: Ale Wojtuś, nie obrażaj się. Ja się nie mogę garbić bo jestem Wielkopolska. A 

Wielkopolska nigdy się nie garbi. Poza tym, jestem już całkiem odnowiona, dzięki Wam chłopaki i 

Waszym pomysłom, dlatego pilnuje, żeby do każdego z Was wróciła korzyść potrójna. Dopóki 

jesteście u mnie, w regionie, wszystko co robi dobrze jeden, wpływa na drugiego i trzeciego i 

odwrotnie.  

Spiker2: A jak ja nie chcę wozić tego darmozjada na moim grzbiecie? 

Spikerka: Wszyscy jedziemy na jednym wózku. Im szybciej jedzie, tym lepiej dla każdego z Was. 

Sukces Frąckowiaka zwiększa szanse na sukces Kaczmarka, ten z kolei - sukces Wiśniewskiej, 

Nowackiej i tak dalej. Dlatego mówię Wam - bierzcie te fundusze i wykorzystujcie, bo dobrze Wam 

poszło w tym roku. Dobra robota i jedziemy dalej. 

Spiker1: Wielkopolskaaaa? 

Spikerka: No 

Spiker1: Czy Ty się aby dziewczyno nie popłynęłaś? 
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Spikerka: Spokój Wojtuś, nie bój nic. Dopiero się rozpędzam. Poza tym wiesz. 

Spiker1: Co? 

Spikerka: Transport morski zostawmy na Pomorzu. Wielkopolska robi swoje. 
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Załącznik nr 6 Spis wykresów 

Spis wykresów 

Załącznik nr 6. Spis wykresów 
 
Wykres 1. Znajomość określenia „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze Unijne” [Pyt. 1. Czy spotkał(a) się 
Pan(i) z określeniami „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze Unijne”?] (CAWI, N=500, beneficjenci). 

 

 

Wykres 2. Znajomość określenia „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny”. [Pyt. 4. Czy spotkał(a) się 
Pan(i) z określeniem Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny?] (CAWI, N=500, beneficjenci). 
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Wykres 3. Stosunek beneficjentów WRPO do Funduszy Europejskich. [Pyt. 2. W jakim stopniu zgadza się 
Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami?] (CAWI, N=500, beneficjenci). 
 

 
 
 
Wykres 4. Stosunek beneficjentów WRPO do Funduszy Europejskich. [Pyt. 2. W jakim stopniu zgadza się 
Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami?] (CAWI, N=500, beneficjenci). 
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Wykres 5. Stosunek beneficjentów WRPO do Funduszy Europejskich. [Pyt. 2. W jakim stopniu zgadza się 
Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami?] (CAWI, N=500, beneficjenci). Dla czytelności wykresu dokonano 
uśrednienia uzyskanych odpowiedzi przyjmując skalę od 1 do 4, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie się nie 
zgadzam”, zaś 4 – „zdecydowanie się zgadzam”112. 

 
 
Wykres 6. Ocena wpływu FE rozwój województwa wielkopolskiego. [Pyt. 9. Czy uważa Pan(i), że Fundusze 
Europejskie przyczyniają się do rozwoju województwa wielkopolskiego?] (CAWI/CATI N=500, 
beneficjenci). 

 
 
 

                                                           
112 Uśrednione oceny zostały dokonane z wyłączeniem odpowiedzi „trudno powiedzieć”. 
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Wykres 7. Ocena wpływu pozyskanych informacji na skuteczność realizacji projektu [Pyt. 23. W jakim 
stopniu informacje, które Pan(i) uzyskał(a) wpłynęły na skuteczniejszą realizację projektu?] 

 
 
Wykres 8. Znajomość określenia „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze Unijne” [Pyt. 1. Czy spotkał(a) się 
Pan(i) z określeniami „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze Unijne”?] (CATI, N=1067, mieszkańcy). 

 

Wykres 9. Znajomość określenia „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny”. [Pyt. 4. Czy spotkał(a) się 
Pan(i) z określeniem Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny?] (CATI, N=1067, mieszkańcy). 
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Wykres 10. Ocena dostępności FE. [Pyt. 2. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami? 
– FE są dostępne tylko dla wybranych ] (CATI, N=1067, mieszkańcy). 

 
 
Wykres 11. Stosunek mieszkańców do Funduszy Europejskich. [Pyt. 2. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z 
poniższymi stwierdzeniami?] (CATI, N=1067, mieszkańcy). 
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Wykres 12. Stosunek mieszkańców do Funduszy Europejskich. [Pyt. 2. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z 
poniższymi stwierdzeniami?] (CATI, N=1067, mieszkańcy).Dla czytelności wykresu dokonano uśrednienia 
uzyskanych odpowiedzi przyjmując skalę od 1 do 4, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie się nie zgadzam”, zaś 
4 – „zdecydowanie się zgadzam”113. 

 

                                                           
113 Uśrednione oceny zostały dokonane z wyłączeniem odpowiedzi „trudno powiedzieć”. 
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Wykres 13. Ocena zrozumiałości przekazów dot. FE w poszczególnych źródłach informacji. [Pyt. 14. 

Z jakich źródeł informacji czerpie Pan/i zazwyczaj informacje o Funduszach Europejskich i programach 

operacyjnych finansowanych z Funduszy Europejskich?; Pyt. 25. Proszę powiedzieć, czy informacje na 

temat Funduszy Europejskich we wskazanych wcześniej przez Pana/ią źródłach są przekazywane 

w zrozumiałym i przystępnym języku?] (CATI, N=1067, mieszkańcy).114  

 

 

                                                           
114 Pyt. 25 nie jest pytaniem samodzielnym, w toku wywiadów było zadawane w korespondencji z pyt. 14. 
(Z jakich źródeł informacji czerpie Pan/i zazwyczaj informacje o Funduszach Europejskich i programach 
operacyjnych finansowanych z Funduszy Europejskich?). W pyt. 25 zadaniem respondenta było określenie 
zrozumiałości i przystępności języka stosowanego w źródłach informacji, które wskazał w pyt. 14.  
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Wykres 14. Ocena zrozumiałości przekazów dot. FE w poszczególnych źródłach informacji. [Pyt. 14. 

Z jakich źródeł informacji czerpie Pan/i zazwyczaj informacje o Funduszach Europejskich i programach 

operacyjnych finansowanych z Funduszy Europejskich?; Pyt. 25. Proszę powiedzieć, czy informacje na 

temat Funduszy Europejskich we wskazanych wcześniej przez Pana/ią źródłach są przekazywane 

w zrozumiałym i przystępnym języku?] (CATI, N=1067, mieszkańcy).115  

 
 

Wykres 15. Znajomość kampanii lub akcji informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich 
[Pyt. 16. Czy pamięta Pan(i) jakieś kampanie lub akcje informacyjno-promocyjne dot. Funduszy 
Europejskich?], (CATI, N=1067, mieszkańcy). 

 
 

                                                           
115 Pyt. 25 nie jest pytaniem samodzielnym, w toku wywiadów było zadawane w korespondencji z pyt. 14. 
(Z jakich źródeł informacji czerpie Pan/i zazwyczaj informacje o Funduszach Europejskich i programach 
operacyjnych finansowanych z Funduszy Europejskich?). W pyt. 25 zadaniem respondenta było określenie 
zrozumiałości i przystępności języka stosowanego w źródłach informacji, które wskazał w pyt. 14.  
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Wykres 16. Ocena oddziaływania wydarzeń informacyjno-promocyjnych na wzrost wiedzy o FE. [Pyt. 21. 
Czy to, że był Pan/i odbiorcą wydarzeń/akcji informacyjno-promocyjnych wpłynęło na wzrost Pana/i 
wiedzy na temat Funduszy Europejskich?] (CATI, N=144, mieszkańcy). 

 
 
Wykres 17. Liczba publikacji informacyjnych według rodzaju medium – „Zmieniliśmy Wielkopolskę”. 

 
 
Wykres 18. Najaktywniejsze media - liczba publikacji informacyjnych – „Zmieniliśmy Wielkopolskę” 
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Wykres 19. SOV wśród wydarzeń w ramach kampanii "Zmieniliśmy Wielkopolskę”. 

 
 
Wykres 20. Wskaźnik MIP116 publikacji informacyjnych z zakresu tematyki „Zmieniliśmy Wielkopolskę” w 
podziale na poszczególne media 

 
Wykres 21. Wskaźnik Range117 publikacji informacyjnych z zakresu tematyki „Zmieniliśmy Wielkopolskę” 
w podziale na poszczególne media. 

 

                                                           
116 Wskaźnik MIP – oblicza się go mnożąc udział procentowy danej informacji o FE, w tym WRPO 2007-2013, 
przez całkowity nakład/słuchalność/oglądalność medium. Uzyskany w ten sposób wynik wskazuje jaki był 
efektywny zasięg danej informacji, biorąc pod uwagę jej widoczność w danym medium. 
117 Wskaźnik Range – stanowi on sumę nakładów/słuchalności/oglądalności mediów, w których umieszczono 
badane informacje. 
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Wykres 22. Wskaźnik MIP publikacji promocyjnych z zakresu tematyki „Zmieniliśmy Wielkopolskę” w 
podziale na poszczególne media. 

 
Wykres 23. Wskaźnik Range publikacji promocyjnych z zakresu tematyki „Zmieniliśmy Wielkopolskę” w 
podziale na poszczególne media. 

 
Wykres 24. SOV118 (publikacje informacyjne) wśród grup docelowych w podziale na wiek i wykształcenie. 

 
 
Wykres 25. SOV (publikacje promocyjne) wśród grup docelowych w podziale na wiek i wykształcenie. 

                                                           
118 SOV (Share of Voice) – terminem tym określany jest udział danych informacji w przekazie medialnym. 
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ykres 26. Dotarcie poszczególnych mediów do opinii publicznej (społeczności Wielkopolan). 

 
Wykres 27. Wskaźnik Affinity119 poszczególnych mediów - dotarcie do grupy beneficjentów, potencjalnych 
beneficjentów i partnerów społeczno – gospodarczych. 

 
 
Wykres 28. Wartość ekwiwalentna120 przekazu z zakresu tematyki „Zmieniliśmy Wielkopolskę” w podziale 
na media. 

                                                           
119 Affinity – wskaźnik ten pozwala na określenie stopnia dopasowania danego medium do grupy docelowej. 
Wskaźnik pokazuje o ile wartości uzyskiwane dla grupy celowej odbiegają od wartości uzyskiwanych dla innej 
grupy porównawczej (np. całej populacji). Wartości wskaźnika uzyskuje się poprzez podzielenie stopnia 
odbioru medium w danej grupie celowej (np. 50%) przez odbiór tego medium w całej populacji (np. 40%). 
Wartość indeksu powyżej 100 oznacza lepsze dopasowanie w porównaniu z czytelnictwem danej gazety czy 
magazynu w populacji. Wartość indeksu poniżej 100 oznacza dopasowanie niższe niż w populacji. 
120 Ekwiwalent reklamowy (ang. Advertising Value Equivalent, skrt. AVE) – to wycena danego przekazu 
określana w pieniądzu (w złotówkach). Polega na szacowaniu wartości publikacji lub emisji danego przekazu na 
podstawie cenników reklamowych medium oraz rzeczywistych wydatków zamawiającego, powierzchni 
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Wykres 29. Wskaźnik CPT (AVE) przekazu o charakterze informacyjnym z zakresu tematyki „Zmieniliśmy 
Wielkopolskę” w podziale na media.  

 
Wykres 30. Liczba publikacji informacyjnych i promocyjnych według rodzaju medium – „Wielkopolska OK” 

 

                                                                                                                                                                                     
publikacji, liczby odsłon, liczby unikatowych użytkowników, czy czasu trwania programu. Wyraża sumę środków 
finansowych, jakie trzeba byłoby wydać, gdyby dany materiał był reklamą. Wartość ekwiwalentu reklamowego 
jest ponadto modyfikowana o wydźwięk danej informacji. Dla informacji pozytywnych mnożnik wynosi 2, dla 
neutralnych 1, a dla negatywnych -1. 
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Wykres 31. Najaktywniejsze media - liczba publikacji informacyjnych i promocyjnych – „Wielkopolska OK” 
 
 

 
 
Wykres 32. SOV wśród wydarzeń w ramach kampanii "Wielkopolska OK”. 

 
 



 

290 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” 

 

Wykres 33. Wskaźnik Range121 publikacji informacyjnych z zakresu tematyki „Wielkopolska OK” w podziale 
na poszczególne media.  

 
 
Wykres 34. Wskaźnik Range publikacji promocyjnych z zakresu tematyki „Wielkopolska OK” w podziale na 
poszczególne media. 

 
Wykres 35. Wartość ekwiwalentna122 przekazu z zakresu tematyki „Wielkopolska OK” w podziale na 
media.  
 

 

                                                           
121 Wskaźnik Range – stanowi on sumę nakładów/słuchalności/oglądalności mediów, w których umieszczono 
badane informacje. 
122 Ekwiwalent reklamowy (ang. Advertising Value Equivalent, skrt. AVE) – to wycena danego przekazu 
określana w pieniądzu (w złotówkach). 
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Wykres 36. Wskaźnik CPT (AVE) przekazu z zakresu tematyki „Wielkopolska OK” w podziale na media.  
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Wykres 37. Ocena szkoleń organizowanych dla potencjalnych beneficjentów, beneficjentów WRPO na lata 
2007-2013 pod kątem wybranych aspektów [Pyt. 27. Zaznaczył(a) Pan(i), że brał(a) udział w szkoleniach 
dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 organizowanych przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Proszę dokonać oceny szkoleń w których Pan(i) 
uczestniczył(a) pod kątem różnych aspektów. Oceny proszę dokonać posługując się skalą od 1 do 5, gdzie 
1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą, zaznaczając wybrana odpowiedź?] 
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Wykres 38. Ocena wpływu szkoleń organizowanych dla potencjalnych beneficjentów, beneficjentów WRPO 
na lata 2007-2013 na wzrost jakości złożonego wniosku aplikacyjnego, wzrost jakości składanych 
wniosków o płatność, sprawność realizacji projektu [Pyt. 28. Czy wiedza zdobyta w trakcie szkoleń miała 
według Pana(i) wpływ na:…?] 
 

 
 
Wykres 39. Odsetek beneficjentów WRPO na lata 2007-2013 deklarujących, że w trakcie szkoleń otrzymali 
pełen zakres niezbędnych informacji niezbędnych w procesie aplikowania o środki [Pyt. 29. Czy w trakcie 
szkolenia uzyskał Pan/i wszystkie niezbędne informacje potrzebnych w procesie aplikowania o środki?] 
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Wykres 40. Ocena konferencji, seminariów pod kątem wybranych aspektów [Pytanie32. Zaznaczył(a) 
Pan(i), że brał(a) udział w konferencjach i seminariach dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2007-2013. Proszę dokonać oceny konferencji i seminariów, w których Pan(i) 
uczestniczył(a) pod kątem różnych aspektów. Oceny proszę dokonać posługując się skalą od 1 do 5, gdzie 
1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą, zaznaczając wybraną odpowiedź.] (CAWI/CATI, N=500, 
beneficjenci). 
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Wykres 41. Pozyskanie potrzebnych informacji podczas seminariów i konferencji. [Pyt. 33. Czy w trakcie 
konferencji i seminariów uzyskał - a, Pan - i, wszystkie potrzebne informacje?] .] (CAWI/CATI, N=405, 
beneficjenci). 
 

 
 
Wykres 42. Ocena strony internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl.  

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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Wykres 43. Ocena strony internetowej (www.wrpo.wielkopolskie.pl) pod kątem wybranych aspektów 
(średnia ocena w podziale na poszczególne grupy) 
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Wykres 44. Zainteresowanie beneficjentów poszczególnymi elementami portalu. 

 
 

Wykres 45. Ocena wpływu strony www (www.wrpo.wielkopolskie.pl) na wzrost jakości złożonego wniosku 
aplikacyjnego, wzrost jakości składanych wniosków o płatność, sprawność realizacji projektu.  

 
 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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Wykres 46. Ocena PIFE pod kątem wybranych aspektów [Pyt. 39. Zaznaczył(a) Pan(i), że korzystał(a) 
z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Proszę dokonać oceny obsługi oraz jakości uzyskanych 
informacji w Punktach Informacyjnych posługując się skalą od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 
najwyższą] 
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Wykres 47. Ocena PIFE pod kątem wybranych aspektów –średnia ocena dla każdego aspektu [Pyt. 39. 
Zaznaczył(a) Pan(i), że korzystał(a) z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Proszę dokonać 
oceny obsługi oraz jakości uzyskanych informacji w Punktach Informacyjnych posługując się skalą od 1 do 
5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą] 

 
Wykres 48. Odsetek beneficjentów deklarujących, że pozyskali w PIFE wszystkie niezbędne informacje 
[Pyt. 40. Jakiego typu informacji nie uzyskał(a) Pan(i) w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich? 
Proszę zaznaczyć/wpisać poniżej.] 
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Wykres 49. Proponowane zmiany w działalności PIFE. [pyt. 42. Jakie zmiany mogą przyczynić się do 
zwiększenia jakości obsługi w Punktach Informacyjnych funduszy Europejskich?] 

 
Wykres 50. Liczba publikacji informacyjnych z zakresu problematyki FE według rodzaju medium. 

 
Wykres 51. Liczba publikacji informacyjnych z zakresu inicjatyw WRPO według rodzaju medium. 
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Wykres 52. Wielkość publikacji FE i WRPO 2007 -2013 – prasa. 

 
Wykres 53. Zasięg publikacji informacyjnych z zakresu problematyki FE oraz WRPO – wskaźnik MIP123.  

 

                                                           
123 Wskaźnik MIP – oblicza się go mnożąc udział procentowy danej informacji o FE, w tym WRPO 2007-2013, w 
całym artykule zawierającym tę informację przez całkowity nakład/słuchalność/oglądalność medium. Uzyskany 
w ten sposób wynik wskazuje jaki był efektywny zasięg danej informacji, biorąc pod uwagę jej widoczność w 
danym medium. 
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Wykres 54. Liczba potencjalnych kontaktów odbiorców z samymi mediami. 

 
 

Wykres 55. SOV124 publikacji informacyjnych wśród grup docelowych w podziale na wiek - media prasowe 
oraz radiowo – telewizyjne.  

 

                                                           
124 SOV (Share of Voice) – terminem tym określany jest udział danych informacji w przekazie medialnym. 
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Wykres 56. SOV publikacji informacyjnych wśród grup docelowych w podziale na wykształcenie - media 
prasowe oraz radiowo – telewizyjne. 

 
 

Wykres 57. Częstotliwość przekazu125 z zakresu inicjatyw FE i WRPO w podziale na media dopasowane 
(Affinity126 > 100) oraz niedopasowane (Affinity < 100) do grupy beneficjentów, potencjalnych 
beneficjentów oraz partnerów społeczno – gospodarczych – publikacje informacyjne i promocyjne. 

 
 

                                                           
125 Częstotliwość przekazu – wskaźnik ten pokaże, ile razy przekaz pojawił się w mediach z uwzględnieniem 

wartości Affinity mediów. Uzyskany w ten sposób wskaźnik pokaże, jak często publikowano przekaz w mediach 
dopasowanych (>100 Affinity) i niedopasowanych (<100 Affinity) do poszczególnych grup odbiorców.  
126 Affinity – wskaźnik ten pozwala na określenie stopnia dopasowania danego medium do grupy docelowej. 
Wskaźnik pokazuje o ile wartości uzyskiwane dla grupy celowej odbiegają od wartości uzyskiwanych dla innej 
grupy porównawczej (np. całej populacji). Wartości wskaźnika uzyskuje się poprzez podzielenie stopnia 
odbioru medium w danej grupie celowej (np. 50%) przez odbiór tego medium w całej populacji (np. 40%). 
Wartość indeksu powyżej 100 oznacza lepsze dopasowanie w porównaniu z czytelnictwem danej gazety czy 
magazynu w populacji. Wartość indeksu poniżej 100 oznacza dopasowanie niższe niż w populacji. 
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Wykres 58. Wskaźnik ROI127 przekazu z zakresu inicjatyw WRPO w podziale na media. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Wykres 59. Wskaźnik CPT (AVE) przekazu z zakresu inicjatyw WRPO w podziale na media dopasowane 
(Affinity 100) oraz niedopasowane (Affinity < 100) do grupy beneficjentów, potencjalnych beneficjentów 
oraz partnerów społeczno – gospodarczych. 

 
Wykres 60. SOV128 wśród grup tematycznych publikacji informacyjnych z zakresu problematyki FE.  

 

                                                           
127 Wskaźnik ROI – wskaźnik rentowności mierzący efektywność działań reklamowych. Obliczany jest jako 
stosunek zysku z inwestycji w kontakty z mediami (AVE) do kosztów, jakie zostały poniesione na te kontakty 
(na podstawie kwot dostarczonych przez klienta). ROI = AVE/ Koszt. 
128 SOV (Share of Voice) – terminem tym określany jest udział danych informacji w przekazie medialnym. 
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Wykres 61. SOV wśród grup tematycznych publikacji informacyjnych z zakresu inicjatyw WRPO.  

 
 

Wykres 62. SOV wśród grup tematycznych publikacji informacyjnych z zakresu problematyki FE w 
poszczególnych latach 2007 – 2013. 
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Wykres 63. SOV wśród grup tematycznych publikacji informacyjnych z zakresu inicjatyw WRPO w 
poszczególnych latach 2007 – 2013. 

 
Wykres 64. SOV wśród grup tematycznych publikacji informacyjnych z zakresu problematyki FE w podziale 
na rodzaj medium. 
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Wykres 65. Wydźwięk129 publikacji informacyjnych z zakresu problematyki FE.  

 
Wykres 66. Wydźwięk publikacji informacyjnych z zakresu problematyki FE w podziale na grupy 
tematyczne. 

 
Wykres 67. Wydźwięk publikacji informacyjnych z zakresu problematyki FE w podziale na rodzaj medium.  

 
 

                                                           
129 Wydźwiękiem medialnym nazwano potencjalny wpływ publikacji na kształtowanie w mediach wizerunku 
Funduszy Europejskich, a w szczególności WRPO 2007-2013. Zastosowany zostanie następujący podział 
informacji: 

• pozytywny – dany przekaz może wpłynąć korzystnie na obraz medialny podmiotu.  

• negatywny – dany przekaz jest niekorzystny dla wizerunku analizowanego podmiotu i może przyczynić 
się do pogorszenia jego obrazu medialnego.  

• neutralny – dany przekaz nie ma pozytywnego ani negatywnego wpływu na wizerunek marki lub 
informacje pozytywne i negatywne zamieszczone w publikacji równoważą się.  
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Wykres 68. Wydźwięk publikacji informacyjnych z zakresu inicjatyw WRPO. 

 
 
Wykres 69. Wydźwięk publikacji informacyjnych z zakresu inicjatyw WRPO w podziale na grupy 
tematyczne. 

 
 
Wykres 70. Wydźwięk publikacji informacyjnych z zakresu inicjatyw WRPO w podziale na rodzaj medium.  
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Wykres 71. Wartość wskaźnika Favorability130 publikacji informacyjnych z zakresu inicjatyw WRPO w 
podziale na tytuł medium. 

 

 

Wykres 72. Wydźwięk publikacji informacyjnych z zakresu inicjatyw WRPO w podziale na analizowane lata 
2007 – 2013.  

 
 

Wykres 73. Występowanie brandu WRPO w publikacjach informacyjnych z zakresu problematyki FE w 
podziale na tytuł medium.  

                                                           
130 Indeks wydźwięku Favorability - Wskaźnik ten stanowi średnią ważoną publikacji o zróżnicowanym 
wydźwięku. Jego wartość może wahać się w przedziale od – 10 (dla materiału negatywnego) do +5 (dla 
materiału pozytywnego); wartość 1 przyjmują informacje o wydźwięku neutralnym. 
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Wykres 74. Występowanie brandu WRPO w publikacjach informacyjnych z zakresu problematyki FE w 
podziale na lata 2007 – 2014.  

 
Wykres 75. Występowanie brandu WRPO w publikacjach informacyjnych z zakresu problematyki FE w 
podziale na grupę tematyczną.  

 
Wykres 76. Media Navigator Performance131 brandu WRPO w publikacjach informacyjnych z zakresu 
problematyki FE w podziale na rodzaj medium.  

                                                           
131 Wskaźnik Media Navigator Performance - to wypadkowa trzech zmiennych określających wartość każdej 
informacji. Informacje zostały sklasyfikowane ze względu na: ich wielkość (wzmianka = 1, notka = 3, artykuł = 
5), wydźwięk (negatywny = -2, neutralny = 1, pozytywny = 2), wartość tytułu/portalu (media o znaczeniu 
marginalnym = 1, media o znaczeniu średnim = 3, media o znaczeniu kluczowym = 5). Wartość dla jednej 
informacji = (wielkość + wartość tytułu) * wydźwięk.  
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Wykres 77. Liczba publikacji informacyjnych z zakresu inicjatyw WRPO zawierających komunikat główny.  

 
Wykres 78. Liczba publikacji informacyjnych z zakresu problematyki FE zawierających komunikat 
uzupełniający.  

 
Wykres 79. SOV wśród grup tematycznych publikacji promocyjnych z zakresu problematyki FE. 
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Wykres 80. SOV wśród grup tematycznych publikacji promocyjnych z zakresu inicjatyw WRPO. 
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Wykres 81. SOV wśród grup tematycznych publikacji promocyjnych z zakresu problematyki FE w 
poszczególnych latach 2007 – 2013. 
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Wykres 82. SOV wśród grup tematycznych publikacji promocyjnych z zakresu inicjatyw WRPO w 
poszczególnych latach 2007 – 2013. 
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Wykres 83. SOV wśród grup tematycznych publikacji promocyjnych z zakresu inicjatyw WRPO w podziale 
na analizowane tytuły. 
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Wykres 84. Występowanie brandu WRPO w publikacjach promocyjnych z zakresu problematyki FE w 
podziale na tytuł medium.  
 

 
Wykres 85. Występowanie brandu WRPO w publikacjach promocyjnych z zakresu problematyki FE w 
podziale na grupę tematyczną.  
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Wykres 86. Media Navigator Performance brandu WRPO w publikacjach promocyjnych z zakresu 
problematyki FE w podziale na grupy tematyczne.  

 
Wykres 87. Liczba publikacji promocyjnych z zakresu problematyki FE zawierających komunikat główny.  

 
 
Wykres 88. Liczba publikacji promocyjnych z zakresu problematyki FE zawierających komunikat 
uzupełniający.  
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Wykres 89. Struktura wskazań akcji promocyjno-informacyjnych ze względu na typ respondenta. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI z mieszkańcami województwa oraz CAWI 
z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami WRPO 2007-2013. 
Wykres 90. Struktura wskazań akcji promocyjno-informacyjnych ze względu na aplikowanie o środki 
unijne. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI z mieszkańcami województwa oraz CAWI 
z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami WRPO 2007-2013. 
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Wykres 91. Rozkład wskazań ze względu na lokalizację w poszczególnych podregionach 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI z mieszkańcami województwa oraz CAWI 

z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami WRPO 2007-2013. 

 

Wykres 92. Struktura badanych potencjalnych i właściwych beneficjentów WRPO 2007-2013 ze względu na 
typ instytucji. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAWI z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami WRPO 

2007-2013. 
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Wykres 93. Odsetek wskazań działań informacyjno-promocyjnych z podziałem na poszczególne lata. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI z mieszkańcami województwa oraz CAWI 

z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami WRPO 2007-2013. 

 

Wykres 94. Średnia ranga wskazań na poszczególne lata w przypadku działań informacyjno-promocyjnych 
z podziałem na źródło. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI z mieszkańcami województwa oraz CAWI 

z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami WRPO 2007-2013. 
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Wykres 95. Poprawność opisu działań informacyjno-promocyjnych z podziałem na poszczególne lata 

i organizatora treści. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI z mieszkańcami województwa oraz CAWI 

z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami WRPO 2007-2013. 

 

Wykres 96. Obszerność opisu działań informacyjno-promocyjnych z podziałem na poszczególne lata 

i organizatora treści. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI z mieszkańcami województwa oraz CAWI 

z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami WRPO 2007-2013. 
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Wykres 97. Poprawność i obszerność opisu działań informacyjno-promocyjnych z podziałem na 
poszczególne lata i organizatora treści. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI z mieszkańcami województwa oraz CAWI 

z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami WRPO 2007-2013. 

 

Wykres 98. Pożądane rodzaje informacji na temat FE 2014-2020 i WRPO 2014+. [Pyt. 51. Jakiego rodzaju 
informacji dotyczących Funduszy Europejskich 2014-2020 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014+ Pan(i) poszukuje?] (CAWI, N=311, beneficjenci). 
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Wykres 99. Plany beneficjentów WRPO w związku z perspektywą 2014-2020. [Pyt. 47. Czy w latach 2014-
2020 zamierzacie Państwo realizować projekt/y finansowany/e w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego? Jeśli tak, to w którym z poniższych obszarów?] (CAWI, N=420, beneficjenci). 

 
 

Wykres 100.Pożądane źródła informacji na temat FE 2014-2020 i WRPO 2014+. [Pyt. 50. Z jakich źródeł 
chciałaby Pan(i) skorzystać przy poszukiwaniu informacji dotyczących Funduszy Europejskich na lata 
2014-2020 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+?] (CAWI, N=403, 
beneficjenci). 

 
Wykres 101. Aktywność beneficjentów WRPO w serwiskach społecznościowych. [Pyt. 44. Czy instytucja/ 
przedsiębiorstwo, w którym Pan(i) pracuje posiada konto na jakimkolwiek serwisie społecznościowym?] 
(CAWI, N=500, beneficjenci). 
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Wykres 102. Serwisy społecznościowy beneficjentów WRPO. [Pyt. 44. Czy instytucja/ przedsiębiorstwo, 
w którym Pan(i) pracuje posiada konto na jakimkolwiek serwisie społecznościowym?] (CAWI, N=120, 
beneficjenci). 

 
 
Wykres 103. Samoocena wiedzy na temat projektu WRPO 2014+ dokonana przez parcjalnych 
beneficjentów [Pyt. 8. Jak ocenia Pan(i) poziom swojej wiedzy na temat projektu Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+? Oceny proszę dokonać zaznaczając na skali od 1 do 5, gdzie 
1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą. 
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Wykres 104. Ocena dostępności informacji na temat FE i WRPO 2014+ [Pyt. 7. Czy informacje dotyczące 
Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
2014+ są łatwo dostępne? Proszę zaznaczyć poniżej na skali od zdecydowanie nie do zdecydowanie tak.]  

 
 
Wykres 105. Plany realizowania projektów w ramach WRPO 2014+. [Pyt. 5. Czy w latach 2014-2020 
zamierzacie Państwo realizować projekt/y finansowany/e w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego?] (CAWI/CATI, N=750, potencjalni beneficjenci). 
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Wykres 106. Ocena wpływu pozyskanych informacji na podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o 
dofinansowanie [Pyt. 19.Czy informacje, które Pan(i) uzyskała wpłynęły na podjęcie decyzji o złożeniu 
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2007-2013?] 

 
 
Wykres 107. Świadomość możliwości realizowania projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich 
oraz WRPO. [Pyt.1 Czy Pana(i) zdaniem instytucja, w której Pan(i) pracuje, może realizować projekty 
współfinansowane z Funduszy Europejskich oraz projekty finansowane z programów operacyjnych, w tym 
WRPO?) (CAWI/CATI, N=750, potencjalni beneficjenci) 
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Wykres 108. Dotarcie poszczególnych mediów do opinii publicznej (społeczności Wielkopolan) – 
„Wielkopolska OK”. 

 
 
Wykres 109. Ocena treści przekazów promocyjnych w mediach. [Pyt. 46. Proszę dokonać oceny 
pojawiających się w mediach treści przekazów promocyjnych o charakterze reklamowym, sponsorowanych 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotyczących Funduszy Europejskich oraz 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego] (CAWI, N=284 i mniej132, beneficjenci). 

 
 

                                                           
132 Poszczególne elementy zostały ocenione przez różną liczbę beneficjentów, w przedziale od N=262 do N=284. 
Braki odpowiedzi są wynikiem braku kontaktu badanego z danym przekazem promocyjnym.  
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Wykres 110. Ocena treści przekazów promocyjnych w mediach. [Pyt. 14. Proszę dokonać oceny 
pojawiających się w mediach treści przekazów promocyjnych o charakterze reklamowym, sponsorowanych 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotyczących Funduszy Europejskich oraz 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego]  

 

 
 
 
Wykres 111. Preferowany zakres informacji dotyczących kolejnej perspektywy finansowej 2014+ [Pyt. 10. 
Jakiego rodzaju informacji dotyczących Funduszy Europejskich 2014-2020 oraz Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ chciałby/ałaby Pan(i) poszukiwać/poszukuje?] 
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Wykres 112. Preferowane źródła informacji przez potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ [Pyt. 9. Z 
jakich źródeł chciał(a)by Pan(i) czerpać/czerpie informacje dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020 
oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+?] 
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Załącznik nr 7 Spis tabel 

 
Tabela 1. Ocena poziomu własnej wiedzy na temat FE. [Pyt. 7. Jak ocenia Pan(i) poziom swojej wiedzy 
o …?] (CAWI, N=500, beneficjenci). 

Przedmiot oceny wiedzy własnej Średnia (1-5) 

Fundusze Europejskie 3,02 

Programy Operacyjne finansowane z Funduszy Europejskich 2,91 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013  3,28 

Inicjatywy JESSICA i JEREMIE 2,12 

 
Tabela 2. Znajomość Funduszy Europejskich i programów operacyjnych. [Pyt. 3. Czy może Pan(i) wymienić 
nazwy jakichś Funduszy Europejskich lub programów operacyjnych finansowanych z Funduszy 
Europejskich?] (CAWI, N=500, beneficjenci). 

                                                           
133 Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondent miał możliwość udzielenia odpowiedzi 
wielokrotnej.  

Nazwa FE/ PO  N wskazań % wskazań133 

Programy regionalne, w tym WRPO 240 48,0% 

Europejski Fundusz Społeczny 215 43,0% 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 176 35,2% 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 154 30,8% 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 131 26,2% 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 118 23,6% 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 102 20,4% 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 39 7,8% 

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i 
Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 

23 4,6% 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 19 3,8% 

JEREMIE 13 2,6% 

JESSICA 12 2,4% 

Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna 7 1,4% 

SAPARD 5 1,0% 

Fundusz Norweski 5 1,0% 

PHARE 2013 4 0,8% 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 4 0,8% 

FIO - FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 3 0,6% 

nie kojarzę, nie pamiętam 2 0,4% 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 2 0,4% 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 2 0,4% 

JASPERS 2 0,4% 

wskazano konkretne projekty, a nie programy 2 0,4% 

Inne 4 0,8% 
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Tabela 3. Znajomość obszarów lub działań wspieranych z WRPO. [Pyt. 5. Jakie obszary lub działania są 
wspierane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013? Może Pan/i wybrać 
dowolną liczbę odpowiedzi] (CAWI, N=500, beneficjenci). 

Obszar/ działanie WRPO N wskazań % wskazań134 

Wsparcie przedsiębiorców 435 87,0% 

Infrastruktura drogowa 348 69,6% 

Promocja regionalnej gospodarki 272 54,4% 

Gospodarka wodno-ściekowa 239 47,8% 

Ochrona przyrody 237 47,4% 

Turystyka 237 47,4% 

Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 222 44,4% 

Rozwój transportu miejskiego 207 41,4% 

Rewitalizacja obszarów miejskich i zdegradowanych 203 40,6% 

Modernizacja kolei 202 40,4% 

Kultura 200 40,0% 

Wsparcie infrastruktury edukacyjnej 197 39,4% 

Rozwój finansowych instrumentów wspierających przedsiębiorczość 194 38,8% 

Odnawialne zasoby energii 193 38,6% 

Wsparcie infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku 185 37,0% 

Gospodarka odpadami 178 35,6% 

Wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia 178 35,6% 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych 170 34,0% 

Wsparcie infrastruktury społecznej 164 32,8% 

Ochrona przeciwpowodziowa 122 24,4% 

Infrastruktura lotnicza 120 24,0% 

Brak danych 11 2,2% 

 
Tabela 4. Wiedza o instytucjach, w których można składać dotacje z FE. [Pyt. 6. Do jakich instytucji 
można składać wnioski o dotację z Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim?] (CAWI, N=500, 
beneficjenci). 

Instytucja N wskazań % wskazań135 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 473 94,6% 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 186 37,2% 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 170 34,0% 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 168 33,6% 

Powiatowe urzędy pracy 83 16,6% 

                                                           
134 Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondent miał możliwość udzielenia odpowiedzi 
wielokrotnej.  
135 Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondent miał możliwość udzielenia odpowiedzi 
wielokrotnej.  

brak danych 124 24,8% 
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Urząd Wojewódzki w Poznaniu 37 7,4% 

Urzędy gmin 34 6,8% 

Starostwa powiatowe 32 6,4% 

Ośrodki pomocy społecznej 13 2,6% 

Lokalne grupy działania 13 2,6% 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 8 1,6% 

Inne 1 0,2% 

Nie wiem, trudno powiedzieć 12 2,4% 

Żadne 0 0,0% 

Brak danych 8 1,6% 

 
Tabela 5. Rodzaje zmian w najbliższym otoczeniu. [Pyt. 8: Czy dostrzega Pan(i) zmiany w swoim 
najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystywaniu Funduszy Europejskich?] (CAWI/CATI, N=405, beneficjenci) 

Rodzaje zmian w najbliższym otoczeniu N wskazań % wskazań 

rozwój infrastruktury ogółem 179 44,2% 

rozbudowa, modernizacja infrastruktury drogowej 142 35,1% 

rozwój firm, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw 66 16,3% 

modernizacja i budowa nowych obiektów  44 10,9% 

zakup wyposażenia 26 6,4% 

rozwój infrastruktury społecznej (w tym: ochrony zdrowia, edukacyjnej, 
kulturalnej, sportowej) 

26 6,4% 

rozwój miast i wsi 23 5,7% 

realizacja projektów edukacyjnych i szkoleniowych 21 5,1% 

poprawa ochrony środowiska 13 3,2% 

poprawa warunków życia 9 2,2% 

rozwój społeczno-gospodarczy 9 2,2% 

rozwój rolnictwa 7 1,7% 

nowe miejsca pracy 6 1,5% 

zagospodarowywanie terenów zielonych 5 1,2% 

wzrost innowacji, nowych technologii 5 1,2% 

inne 20 4,9% 

brak danych 72 17,8% 

 
Tabela 6. Przejawy oddziaływania FE w Wielkopolsce. [Pyt. 10. W jaki sposób Fundusze Europejskie 
w Pana(i) opinii przyczyniają się do rozwoju województwa wielkopolskiego?] (CAWI/CATI, N=1147, 
beneficjenci). 

Przejawy oddziaływania FE w Wielkopolsce N wskazań % wskazań136 

rozbudowa, modernizacja infrastruktury drogowej 223 44,6% 

rozwój infrastruktury ogółem  221 44,2% 

                                                           
136 Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondent miał możliwość udzielenia odpowiedzi 
wielokrotnej.  
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poprawa konkurencyjności firm, rozwój przedsiębiorczości 138 27,6% 

rozwój infrastruktury społecznej (w tym: ochrony zdrowia, edukacyjnej, 
kulturalnej, sportowej) 

101 20,2% 

modernizacja i budowa nowych obiektów 64 12,8% 

realizacja projektów edukacyjnych i szkoleniowych 55 11,0% 

wzrost zatrudnienia 34 6,8% 

zakup wyposażenia 30 6,0% 

ochrona środowiska 29 5,8% 

innowacje i technologia 28 5,6% 

rozwój miast i wsi 24 4,8% 

aktywizacja osób starszych 14 2,8% 

poprawa jakości życia 11 2,2% 

rozwój gospodarczy 7 1,4% 

rozwój rolnictwa 6 1,2% 

wzrost bezpieczeństwa 5 1,0% 

zagospodarowanie przestrzenne 4 0,8% 

inne 4 0,8% 

brak danych 149 29,6% 

 
Tabela 7. Ocena poziomu własnej wiedzy na temat FE. [Pyt. 7. Jak ocenia Pan(i) poziom swojej wiedzy 
o …?] (CATI, N=1067, mieszkańcy). 

Przedmiot oceny wiedzy własnej Średnia (1-5) 

Fundusze Europejskie 2,42 

Programy Operacyjne finansowane z Funduszy Europejskich 1,96 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013  1,70 

 
Tabela 8. Miejsce, w którym spotkano się z nazwą „WRPO” [Pyt. 5. Gdzie spotkał(a) się Pan(i) z tym 
określeniem?] (CATI, N=266). 

Kanał N wskazań % wskazań137 

w TV 71 26,7% 

w prasie 57 21,4% 

w Internecie 44 16,5% 

na billboardach 22 8,3% 

w urzędach 22 8,3% 

w pracy 17 6,4% 

rozmowa ze znajomymi 12 4,5% 

na studiach, w szkole 10 3,8% 

na kursie, szkoleniu 9 3,4% 

na plakatach 8 3,0% 

                                                           
137 Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondent miał możliwość udzielenia odpowiedzi 
wielokrotnej.  
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Radio 8 3,0% 

na ulotkach 7 2,6% 

przemówienia, wypowiedzi polityków 7 2,6% 

tablice informacyjne przy inwestycjach 5 1,9% 

w urzędzie pracy 4 1,5% 

Targi Poznańskie 4 1,5% 

Inne 4 1,5% 

nie wiem, trudno powiedzieć 25 9,4% 

 
Tabela 9. Spontaniczna znajomość Funduszy Europejskich i programów operacyjnych. [Pyt. 3. Czy może 
Pan(i) wymienić nazwy jakichś Funduszy Europejskich lub programów operacyjnych finansowanych 
z Funduszy Europejskich?] (CATI, N=1067, mieszkańcy). 

Nazwa FE/ PO N wskazań % wskazań138 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PO KL 74 6,9% 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW 53 5,0% 

wskazano konkretne projekty, a nie programy 52 4,8% 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - PO IiŚ 32 3,0% 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - EFRROW 27 2,5% 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - PO IG 27 2,5% 

Europejski Fundusz Społeczny - EFS 24 2,2% 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR 24 2,2% 

Fundusz Spójności - FS 14 1,3% 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 7 0,7% 

Europejski Fundusz Rybacki - EFR 5 0,5% 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - PO RPW 4 0,4% 

Regionalne Programy Operacyjne - RPO 4 0,4% 

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych 
Obszarów Rybackich- PO RYBY 

3 0,3% 

Inicjatywa Jeremie 2 0,2% 

Program Natura 2000 2 0,2% 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna - PO PT 1 0,1% 

Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej - PO EWT 1 0,1% 

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa - EISP 0 0,0% 

inne 1 0,1% 

brak odpowiedzi 5 0,5% 

nie wiem, trudno powiedzieć 461 43,2% 

nie znam żadnych 349 32,7% 

 

                                                           
138 Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondent miał możliwość udzielenia odpowiedzi 
wielokrotnej.  
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Tabela 10. Rodzaje korzyści z FE. [Pyt. 9. Jakie korzyści Pan(i) poziom odniosła?] (CATI, N=456, 
mieszkańcy). 

Rodzaje korzyści z FE N wskazań % wskazań139 

polepszenie infrastruktury w miejscu zamieszkania 213 46,7% 

dofinansowanie na utworzenie działalności gospodarczej 56 12,3% 

dotacje dla przedsiębiorców 56 12,3% 

kursy, szkolenia, staże 47 10,3% 

dofinansowania uczelni, stypendia (np. Erasmus) 34 7,5% 

miejsca pracy 15 3,3% 

zyski dla gminy 10 2,2% 

zakup sprzętu 10 2,2% 

poprawa warunków bytowych 9 2,0% 

poprawa warunków w pracy 6 1,3% 

rozwój rekreacji 4 0,9% 

dotacje obszarowe 4 0,9% 

dofinansowanie rybołówstwa 4 0,9% 

dotacje na służbę zdrowia 3 0,7% 

renty, emerytury ze środków UE 3 0,7% 

finansowanie kultury 2 0,4% 

dofinansowanie do żywności  2 0,4% 

poprawa środowiska 2 0,4% 

Inne 12 2,6% 

 
Tabela 11. Rodzaje zmian w najbliższym otoczeniu. [Pyt. 11. Jakie zmian Pan(i) dostrzega?] (CATI, N=804, 
mieszkańcy). 

Rodzaje zmian w najbliższym otoczeniu N wskazań % wskazań140 

polepszenie infrastruktury w mieście 567 71,9% 

dotacje dla przedsiębiorców 68 8,5% 

renowacja budynków 45 5,6% 

dofinansowania uczelni; stypendia- Erasmus 44 5,5% 

rozwój, promocja 42 5,2% 

dofinansowanie na działalność 30 3,7% 

poprawa warunków bytowych 25 3,1% 

rozwój rekreacji 23 2,9% 

zakup sprzętu 21 2,6% 

miejsca pracy 20 2,5% 

konkurencyjność firm 13 1,6% 

                                                           
139 Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondent miał możliwość udzielenia odpowiedzi 
wielokrotnej. 
140 Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondent miał możliwość udzielenia odpowiedzi 
wielokrotnej.  
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dotacje na służby zdrowia 11 1,4% 

renty, emerytury ze środków UE 9 1,1% 

zyski dla gminy 7 0,9% 

kursy, szkolenia, staże 7 0,9% 

poprawa środowiska 5 0,6% 

poprawa warunków w pracy 4 0,5% 

finansowanie kultury 4 0,5% 

powstanie stref ekonomicznych 2 0,2% 

dotacje obszarowe 2 0,2% 

ulgi dla rodziców w placówkach oświatowych 1 0,1% 

finansowanie działalności kół w gminie 1 0,1% 

brak danych 22 2,7% 

inne 17 2,1% 

 
Tabela 12. Przejawy oddziaływania FE w Wielkopolsce. [Pyt. 13. W jaki sposób Fundusze Europejskie 
w Pana(i) opinii przyczyniają się do rozwoju województwa wielkopolskiego?] (CATI, N=834, mieszkańcy). 

Przejawy oddziaływania FE w Wielkopolsce N wskazań % wskazań141 

polepszenie infrastruktury w mieście 525 62,9% 

rozwój, promocja 100 12,0% 

poprawa warunków bytowych 63 7,6% 

dofinansowanie na działalność 53 6,4% 

dotacje dla przedsiębiorców 51 6,1% 

renowacja budynków 43 5,2% 

nowe miejsca pracy 34 4,1% 

dofinansowania uczelni; stypendia- Erasmus 26 3,1% 

konkurencyjność firm 20 2,4% 

renty, emerytury ze środków UE 18 2,2% 

kursy, szkolenia, staże 9 1,1% 

zyski dla gminy 7 0,8% 

rozwój rekreacji 5 0,6% 

poprawa środowiska 5 0,6% 

ulgi dla rodziców w placówkach oświatowych 4 0,5% 

dotacje obszarowe 4 0,5% 

zakup sprzętu 3 0,4% 

dotacje na służby zdrowia 3 0,4% 

poprawa warunków w pracy 3 0,4% 

motywacja do działania 3 0,4% 

powstanie stref ekonomicznych 2 0,2% 

                                                           
141 Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondent miał możliwość udzielenia odpowiedzi wielokrotnej.  
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brak danych 1 0,1% 

Inne 32 3,8% 

 
Tabela 13. Pożądane zagadnienia dot. FE. [Pyt 24. Czego o Funduszach Europejskich chciał/a/by się Pan/i 
dowiedzieć lub dowiedzieć więcej?] (CATI, N=1067, mieszkańcy). 

Zagadnienia dot. FE N wskazań % wskazań142 

kto, na co i jak może uzyskać dotację z Funduszy Europejskich 426 39,9% 

ile pieniędzy z Funduszy Europejskich pozostało oraz ile już zostało wydane 141 13,2% 

przedsięwzięcia, które są realizowane z Funduszy Europejskich 119 11,2% 

gdzie szukać bliższych informacji o Funduszach Europejskich 87 8,2% 

szkolenia, kursach itp. finansowanych z Funduszy Europejskich, w których 
mógłbym wziąć udział 

49 4,6% 

szczegółowe zestawienia dotyczące przyznawania środków, pełna 
sprawozdawczość 

13 1,2% 

w jaki sposób za pośrednictwem FE można znaleźć pracę 10 0,9% 

jakie są efekty udzielonego wsparcia 9 0,8% 

jakie są prognozy dotyczące środków przeznaczanych na poszczególne grupy 
zawodowe 

3 0,3% 

analizy społeczno-ekonomiczne na temat wpływu FE na Polskę 2 0,2% 

Inne 3 0,3% 

nie mam potrzeby dowiadywać się niczego o FE 426 39,9% 

nie wiem, trudno powiedzieć 38 3,6% 

 
 
Tabela 14. Kampanie i akcje informacyjno-promocyjne dot. FE w perspektywie mieszkańców Wielkopolski. 
[Pyt. 17. Co było przedmiotem kampanii, akcji informacyjno-promocyjnej?] (CATI, N=144, mieszkańcy). 

Przedmiot kampanii/ akcji promocyjnej dot. FE N wskazań 
% 

wskazań143 

korzystanie z funduszy UE 21 14,6% 

reklama, media 19 13,2% 

rozwój infrastruktury 8 5,6% 

rozwój gospodarczy 6 4,2% 

finansowanie szkoleń 5 3,5% 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5 3,5% 

spotkania, konferencje 5 3,5% 

fundusze dla rolników 4 2,8% 

dotacje dla firm 3 2,1% 

kampanie prozdrowotne 3 2,1% 

finansowanie uczelni 2 1,4% 

nowe kierunki na uczelni i przedmioty 2 1,4% 

budowa obiektów sportowych 2 1,4% 

                                                           
142 Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondent miał możliwość udzielenia odpowiedzi wielokrotnej.  

143 Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondent miał możliwość udzielenia odpowiedzi wielokrotnej.  
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zgłoszenie do przetargów 1 0,7% 

przekonanie do pozostania w kraju 1 0,7% 

brak odpowiedzi  59 41,0% 

 
Tabela 15. Pożądane źródła informacji dot. FE. [Pyt 23. Z jakich źródeł chciał(a)by Pan(i) w przyszłości 
czerpać informacje o Funduszach Europejskich?] (CATI, N=1067, mieszkańcy). 

Źródła informacji dot. FE N wskazań 
% 

wskazań144 

z Internetu 409 38,3% 

z audycji telewizyjnych 323 30,3% 

z prasy 205 19,2% 

z audycji radiowych 83 7,8% 

z dostępnych ulotek 75 7,0% 

z punktów informacyjnych, konsultacyjnych 68 6,4% 

ze szkoleń 17 1,6% 

z reklam 15 1,4% 

od doradców, firm doradczych 14 1,3% 

newsletter, mailing, telemarketing 14 1,3% 

od znajomych, rodziny 7 0,7% 

ze spotkań edukacyjnych 7 0,7% 

ze szkoły, z pracy 4 0,4% 

z podręczników, kompendiów wiedzy 3 0,3% 

z lokalnych mediów 2 0,2% 

z plakatów, tablic informacyjnych 2 0,2% 

nie poszukuję informacji o Funduszach Europejskich 170 15,9% 

nie wiem, trudno powiedzieć 76 7,1% 

 
 
Tabela 16. Rodzaje szkoleń dotyczących WRPO na lata 2007-2013 wymieniane przez respondentów [Pyt. 
26. W jakich szkoleniach dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 
organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego brał(a) Pan(i) udział? ] 

Rodzaj szkolenia N wskazań % wskazań145 

Szkolenie z zakresu wypełniania wniosku o płatność z uwzględnieniem 
zasad wykorzystywania i rozliczania załączników 

51 19,4% 

Szkolenie dotyczące prawidłowego rozliczania projektu 43 16,3% 

Szkolenie dotyczące prawidłowej realizacji projektu WRPO 28 10,6% 

Szkolenie dotyczące trwałości projektów 28 10,6% 

Spotkania informacyjne nt. aktualnych konkursów WRPO (Działanie 1.2) 11 4,2% 

Szkolenie dot. aplikowania o środki unijne z WRPO 10 3,8% 

Szkolenie dla beneficjentów WRPO (Działanie 1.1) 10 3,8% 

                                                           
144 Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondent miał możliwość udzielenia odpowiedzi 
wielokrotnej.  
145 Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondent miał możliwość udzielenia odpowiedzi 
wielokrotnej.  
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Szkolenie dotyczące konkretnego konkursu 7 2,7% 

Spotkania informacyjne nt. aktualnych konkursów WRPO (Działanie 2.2) 6 2,3% 

Szkolenie na temat finansów i rozliczenia 5 1,9% 

Szkolenie na temat prawidłowej realizacja projektu w ramach Priorytetu 3 
WRPO 

5 1,9% 

Nie brałem udziału w szkoleniu 18 6,8% 

 
Tabela 17. Ocena szkoleń. Na podstawie analizy Arkuszy Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS) 
wypełnianych przez uczestników po zakończeniu szkolenia. 

Cecha Średnia ocena 

Program i metody używane podczas szkoleń 4,15 

Poziom prezentacji 4,35 

Organizacja szkolenia  4,44 

 
Tabela 18. Postulowane zmiany przyczyniające się do poprawy jakości szkoleń. [Pyt.32. Jakie zmiany 
mogą przyczynić się do zwiększenia jakości organizowanych szkoleń?], CAWI/CATI beneficjenci 

Postulat % wskazań 

Podejście praktyczne w części szkoleń dotyczącej wypełniania wniosków o płatność, realizacji 
i rozliczania projektu 

14,70% 

Zwiększenie liczby szkoleń  9,20% 

Podniesienie poziomu wiedzy i zwiększenie umiejętności przekazania informacji osób 
prowadzących szkolenia  

8,70% 

Wprowadzenie formy warsztatowej  7,60% 

 
Tabela 19. Źródła pozyskiwania informacji w trakcie wypełniania wniosku o dofinansowanie [Pytanie 18. 
Skąd czerpał/a, Pan/i, informacje potrzebne do wypełniania wniosku o dofinansowanie? Proszę zaznaczyć 
3 najczęściej wykorzystywane źródła.] 

Źródło informacji N wskazań % wskazań146 

Strona internetowa www.wrpo.wielkopolskie.pl 329 66,1% 

Doradcza firma komercyjna 242 48,6% 

Szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego 

163 32,7% 

Broszury informacyjne 114 22,9% 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 108 21,7% 

Konferencje, seminaria organizowane przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego 

68 13,7% 

Prasa 30 6,0% 

Inny portal internetowy 26 5,2% 

Telewizja 24 4,8% 

Radio 15 3,0% 

Pozostałe wskazania poniżej 2,5%: wiedza własna, znajomi, rozmowy telefoniczne, dokumenty programowe, 
instrukcje, pracownicy urzędu, szkolenia organizowane przez LGD, poczta elektroniczna, szkolenia zewnętrzne  
 

                                                           
146 Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondent miał możliwość udzielenia odpowiedzi 
wielokrotnej.  
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Tabela 20. Źródła pozyskiwania informacji w trakcie rozliczania projektu [Pytanie 22. Skąd czerpał(a) 
Pan(i) informacje na etapie realizacji i/lub rozliczania projektu? Proszę zaznaczyć 3 najczęściej 
wykorzystywane źródła.?] 

Źródło informacji N wskazań % wskazań147 

Strona internetowa www.wrpo.wielkopolskie.pl 289 57,8% 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 272 54,4% 

Doradcza firma komercyjna 195 39,0% 

Szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego 

110 22,0% 

Poradnik beneficjenta 83 16,6% 

Dokumenty programowe 62 12,4% 

Broszury informacyjne 57 11,4% 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 50 10,0% 

Konferencje, seminaria organizowane przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego 

17 3,4% 

Pozostałe odpowiedzi poniżej 2,5%: telewizja, inny portal internetowy, radio, prasa, szkolenie zewnętrzne, 
WFOŚiGW, porady innych beneficjentów, znajomych, wiedza własna.  
Tabela 21. Liczba publikacji informacyjnych z zakresu problematyki FE w podziale na tematykę i tytuły. 
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Informacje o 
beneficjentach/ 
inwestycjach/ 
wywiady 

981 460 293 197 181 138 165 133 162 145 119 ## 88 10 2 

Ogólne informacje 
o FE 

305 120 44 156 101 59 33 97 21 17 18 16 13 2 0 

W kontekście 
polityczno/samorz
ądowym 

173 64 75 15 7 0 36 7 28 26 17 15 16 2 0 

Informacje o 
postępach 
realizacji 
Programu 

98 59 10 36 56 60 24 42 13 10 7 7 5 1 0 

Konkursy 87 75 15 12 8 34 9 6 8 12 6 2 6 0 0 

Szkolenia 82 52 19 2 1 7 26 2 17 23 14 19 9 1 0 

Pozostałe działania 64 39 10 22 2 4 10 13 14 1 5 9 2 0 0 

Debaty i 30 30 4 0 4 56 10 3 5 2 5 2 3 2 0 

                                                           
147 Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondent miał możliwość udzielenia odpowiedzi 
wielokrotnej.  
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konferencje 

Ogłoszenia 
beneficjentów 

29 51 0 3 3 0 11 2 9 6 6 1 0 1 0 

Podsumowania i 
opinie o Programie 

26 36 4 14 8 5 1 11 1 2 3 2 1 0 0 

 
 
Tabela 22. Rozkład wskazań ze względu na lokalizację w poszczególnych powiatach 

Powiat N wskazań % wskazań 

m. Poznań 162 23,0% 

poznański 58 8,2% 

pilski 25 3,6% 

kaliski 22 3,1% 

koniński 22 3,1% 

ostrowski 22 3,1% 

m. Konin 14 2,0% 

chodzieski 13 1,8% 

gnieźnieński 13 1,8% 

krotoszyński 13 1,8% 

m. Kalisz 13 1,8% 

jarociński 12 1,7% 

leszczyński 12 1,7% 

średzki 12 1,7% 

śremski 12 1,7% 

kolski 11 1,6% 

grodziski 10 1,4% 

kępiński 10 1,4% 

kościański 10 1,4% 

rawicki 10 1,4% 

czarnkowsko-trzcianecki 9 1,3% 

m. Leszno 9 1,3% 

turecki 9 1,3% 

nowotomyski 8 1,1% 

wągrowiecki 8 1,1% 

wrzesiński 7 1,0% 

obornicki 6 0,9% 

wolsztyński 6 0,9% 

słupecki 5 0,7% 

międzychodzki 4 0,6% 

szamotulski 3 0,4% 
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Powiat N wskazań % wskazań 

złotowski 3 0,4% 

gostyński 1 0,1% 

pleszewski 1 0,1% 

m. Poznań 162 23,0% 

poznański 58 8,2% 

brak danych  149 21,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI z mieszkańcami województwa oraz CAWI 
z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami WRPO 2007-2013. 
 
Tabela 23. Źródła w ramach których respondenci pamiętali akcje informacyjno-promocyjne. 

Źródło Liczebność % z N w kolumnie 

Ogółem 704 100,0% 

w TV 346 49,1% 

w internecie 262 37,2% 

w prasie 196 27,8% 

w urzędach 105 14,9% 

na plakatach 97 13,8% 

w pracy 85 12,1% 

na ulotkach 80 11,4% 

na bilbordach 69 9,8% 

na kursie, szkoleniu 29 4,1% 

na studiach, w szkole 22 3,1% 

w urzędzie pracy 11 1,6% 

inne 34 4,8% 

nie wiem, trudno powiedzieć 28 4,0% 

odmowa 87 12,4% 

 
Tabela 24. Najczęściej wskazywane obszary tematyczne dotyczące zapamiętanych działań informacyjno-
promocyjnych.  

Obszar/Źródło N % 

Projekty jednostkowe 135 19,2% 

TV 105 14,9% 

WRPO 94 13,4% 

Działania w obszarze rynku pracy (bez PUP i WUP) 30 4,3% 

JST 26 3,7% 

PO KL 26 3,7% 

10-lecie Polski w UE 25 3,6% 

JEREMIE 25 3,6% 

Działania PUP, WUP 22 3,1% 

PO IiŚ 20 2,8% 

ulotki 17 2,4% 
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PO RYBY 16 2,3% 

PO IG 15 2,1% 

PIFE 14 2,0% 

pozostałe 134 18,9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI z mieszkańcami województwa oraz CAWI 
z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami WRPO 2007-2013. 
 
Tabela 25. Obszerność i poprawność zapamiętanych działań informacyjno-promocyjnych ze względu na 
źródło publikacji.  

Źródło poprawność obszerność 

na kursie, szkoleniu 1,9 2,21 

w Internecie 1,79 1,97 

w pracy 1,74 1,94 

w urzędach 1,69 2,05 

na plakatach 1,68 2,01 

w prasie 1,63 1,91 

na ulotkach 1,63 2,11 

w TV 1,6 1,84 

na bilbordach 1,55 1,99 

w urzędzie pracy 1,55 1,91 

na studiach, w szkole 1,5 1,82 

Inne 1,44 1,53 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI z mieszkańcami województwa oraz CAWI 
z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami WRPO 2007-2013. 
 
Tabela 26. Wpływ udziału w kampanii/akcji informacyjno-promocyjnej na wiedzę w obszarze Funduszy 
Europejskich 

 % z N w kolumnie 

Czy to, że brał(a) Pan(i) udział w 
kampanii/akcji informacyjno-
promocyjnej wpłynęło na wzrost Pana/i 
wiedzy na temat Funduszy Europejskich? 

Ogółem 100,0% 

Zdecydowanie nie 7,2% 

Raczej nie 21,8% 

Raczej tak 44,3% 

Zdecydowanie tak 21,0% 

Nie wiem, trudno powiedzieć 5,8% 

 
Tabela 27. Ocena wiedzy a spotkanie się z kampaniami informacyjno-promocyjnymi.  

 Spotkanie się z dowolną kampanii a lub akcją 
informacyjno-promocyjną dot. Funduszy 
Europejskich 

Ogółem Tak Nie 

Średnia Średnia Średnia 

Ocena wiedzy o Funduszach Europejskich 3,0 3,2 2,7 

Ocena wiedzy o Programach Operacyjnych finansowanych 
z Funduszy Europejskich 

2,9 3,1 2,6 

Ocena wiedzy o Wielkopolskim Regionalnym Programie 3,3 3,5 3,0 
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Operacyjnym na lata 2007-2013 

Ocena wiedzy o inicjatywach JESSICA i JEREMIE 2,1 2,3 1,8 

 

Tabela 28. Odsetek wskazań działań informacyjno-promocyjnych w latach.  
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Brak danych/ 

odmowa 

Odsetek 8,4% 10,2% 16,3% 23,2% 22,7% 34,1% 45,2% 25,9% 

 

Tabela 29. Poprawność i obszerność zapamiętanych informacji w ramach działań informacyjno-
promocyjnych w latach. 

  Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Brak 
danych/
odmowa 

Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia 

poprawność 1,41 1,47 1,50 1,61 1,59 1,65 1,62 1,58 

obszerność 1,73 1,86 1,94 1,91 1,88 1,93 1,89 1,73 

 
Tabela 30. Wpływ działań informacyjno-promocyjnych na wzrost wiedzy na temat Funduszy Europejskich 
w latach. 

Rok 

 Ogółe
m 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Brak 
danych
/odmo

wa 

Wpływ na 
wzrost wiedzy 
na temat 
Funduszy 
Europejskich 

2 2,45 2,39 2,54 2,56 2,41 2,2 2,17 1,2 

 
Tabela 31. Tytuły prasowe najczęściej czytane przez Wielkopolan. [Pyt. 43. Proszę podać tytuły 
regionalnych i lokalnych gazet, czasopism oraz nazw rozgłośni TV i radiowych, z których korzysta Pan(i) 
najczęściej. Czasopisma] (CAWI, N=500, beneficjenci). 

Czasopisma m. Poznań poznański koniński kaliski pilski leszczyński 

Gazeta Wyborcza 
z wkładką regionalną 

51,6% 37,8% 32,8% 32,1% 44,1% 32,4% 

Głos Wielkopolski 45,2% 52,4% 25,4% 17,9% 26,5% 14,7% 

Ziemia Kaliska 2,2% 0,0% 0,0% 34,6% 0,0% 0,0% 

Gazeta ABC 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 30,9% 

Nasze Miasto Poznań 14,0% 6,1% 1,5% 1,3% 0,0% 0,0% 

Metro 12,9% 4,9% 1,5% 1,3% 0,0% 1,5% 

Przegląd Koniński 1,1% 0,0% 22,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nowy Tygodnik Pilski 1,1% 0,0% 1,5% 0,0% 20,6% 2,9% 

7 Dni Kalisza 0,0% 0,0% 0,0% 10,3% 0,0% 0,0% 

Dzień Nowotomysko-
Grodziski 

0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 2,9% 4,4% 
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Echo Turku 0,0% 0,0% 9,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Informacje 
Krotoszyńskie 

0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 

Życie Gostynia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,8% 

Panorama Leszczyńska 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 

Chodzieżanin 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 8,8% 0,0% 

Dzień Wolsztyński 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 

Tygodnik Wągrowiecki 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 

Gazeta Kościańska 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 

Gazeta Średzka 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Przemiany Ziemi 
Gnieźnieńskiej 

1,1% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tydzień Obornicki 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tygodnik powiatowy 
Kępno 

0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 

Wiadomości 
wrzesińskie 

0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Życie Rawicza 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 

inne 1,1% 4,9% 1,5% 5,1% 17,6% 0,0% 

czytam jedynie gazety 
o zasięgu 
ogólnopolskim 

8,6% 9,8% 17,9% 16,7% 14,7% 16,2% 

nie wiem, trudno 
powiedzieć 

19,4% 20,7% 22,4% 16,7% 14,7% 14,7% 

 
Tabela 32. Regionalne stacje radiowe najczęściej słuchane przez Wielkopolan. [Pyt. 43. Proszę podać 
tytuły regionalnych i lokalnych gazet, czasopism oraz nazw rozgłośni TV i radiowych, z których korzysta 
Pan(i) najczęściej. Radio] (CAWI, N=500, beneficjenci). 

Stacje radiowe m. Poznań poznański koniński kaliski pilski leszczyński 

Radio Merkury 46,3% 30,6% 27,7% 26,8% 18,5% 38,3% 

Radio Gniezno 2,5% 0,0% 9,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Radio Plus Gniezno 1,3% 0,0% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Radio Konin 0,0% 0,0% 24,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Radio Sud-Kępno 0,0% 0,0% 0,0% 9,9% 0,0% 0,0% 

Radio Centrum - Kalisz 1,3% 0,0% 1,5% 42,3% 0,0% 0,0% 

Eska (z opcją 
regionalną) 

8,8% 9,7% 3,1% 7,0% 3,7% 3,3% 

TOK FM (z opcją 
regionalną) 

0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Elka 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 

Słucham jedynie stacji 
ogólnopolskich 

31,3% 45,8% 26,2% 23,9% 48,1% 33,3% 

Nie wiem, trudno 
powiedzieć 

20,0% 16,7% 20,0% 12,7% 29,6% 13,3% 
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Tabela 33. Regionalne stacje TV najczęściej oglądane przez Wielkopolan. [Pyt. 43. Proszę podać tytuły 
regionalnych i lokalnych gazet, czasopism oraz nazw rozgłośni TV i radiowych, z których korzysta Pan(i) 
najczęściej. TV] (CAWI, N=500, beneficjenci). 

TV m. Poznań poznański koniński kaliski pilski leszczyński 

WTK 26,7% 18,8% 3,0% 1,4% 0,0% 3,3% 

TVP Poznań 36,0% 50,0% 47,0% 40,0% 31,0% 45,0% 

TV Wielkopolska 4,7% 8,8% 16,7% 5,7% 6,9% 8,3% 

TV Asta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 0,0% 

PROART Ostrów Wlkp. 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 

Telewizja Leszno 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 

TV Relax Śrem 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oglądam jedynie stacje 
ogólnopolskie 

25,6% 35,0% 30,3% 44,3% 41,4% 46,7% 

Nie wiem, trudno 
powiedzieć 

18,6% 8,8% 18,2% 8,6% 17,2% 8,3% 

nie dotyczy 7,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 

 
Tabela 34. Portale internetowe przedstawiające informacje regionalne/lokalne czytane przez 
Wielkopolan. [Pyt. 43. Proszę podać tytuły regionalnych i lokalnych gazet, czasopism oraz nazw rozgłośni 
TV i radiowych, z których korzysta Pan(i) najczęściej. Portale internetowe] (CAWI, N=500, beneficjenci). 

Portale internetowe m. Poznań poznański koniński kaliski pilski leszczyński 

epoznan.pl 63,4% 38,4% 10,2% 11,7% 8,0% 13,3% 

codziennypoznan.pl 1,2% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

poznan.pl 17,1% 20,5% 11,9% 6,7% 16,0% 6,7% 

poznan.twoje-miasto.pl 11,0% 5,5% 8,5% 0,0% 0,0% 3,3% 

poznan4u.pl 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

naszpoznan.pl 7,3% 4,1% 1,7% 0,0% 8,0% 1,7% 

wlkp24.info 0,0% 2,7% 1,7% 18,3% 0,0% 6,7% 

wielkopolska.com.pl 4,9% 4,1% 8,5% 8,3% 8,0% 6,7% 

konin24.info 0,0% 0,0% 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

lm.pl 0,0% 0,0% 28,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

infokonin.pl 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

wirtualnykonin.pl 0,0% 0,0% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

7dni.pila.pl 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,0% 0,0% 

zycie.pila.pl 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 

e-krajna.pl 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

inostrow.pl 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ostrowwlkp.info 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

leszno24.pl 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 

elka.pl 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 45,0% 

moje-gniezno.pl 1,2% 0,0% 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

wrpo.wielkopolskie.pl 0,0% 4,1% 0,0% 1,7% 4,0% 0,0% 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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calisia.pl 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 

inne 7,3% 8,2% 6,7% 10,1% 4,0% 8,7% 

Nie wiem, trudno 
powiedzie, nie czytam 

24,4% 37,0% 37,3% 48,3% 40,0% 33,3% 

 
Tabela 35. Przyczyny braku zainteresowania aplikowaniem o środki z FE oraz WRPO 2007-2013. [Pyt. 3. 
Jakie Pana/Pani zdaniem są przyczyny braku zainteresowania Pana/Pani instytucji/firmy ubieganiem się o 
dotację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013?] (CAWI/CATI, 
N=518, potencjalni beneficjenci). 

Powody N wskazań %wskazań 

Brak wystarczającej informacji o działaniach WRPO 214 41,3% 

Brak doświadczenia w aplikowaniu o środki z Unii Europejskiej 177 34,2% 

Zbyt duża biurokracja 174 33,6% 

Problem ze zgromadzeniem środków finansowych na wkład własny 129 24,9% 

Nie mieliśmy takiej potrzeby 89 17,2% 

Brak dostępu do darmowych szkoleń na temat przygotowania wniosku o 
dofinansowanie 

87 16,8% 

Brak w okolicy firmy doradczej, która pomogłaby w przygotowaniu wniosku 
o dofinansowanie 

71 13,7% 

Niewystarczające kwalifikacje personelu w zakresie aplikowania o środki unijne 68 13,1% 

Niewystarczająca informacja w punktach informacyjnych 64 12,4% 

Krótkie terminy na złożenie wniosku 58 11,2% 

Niejednoznaczność wymagań stawianych przed projektodawcami przez instytucję 
przyznającą dofinansowanie 

56 10,8% 

Realizowanie analogicznego projektu w innym programie operacyjnym 33 6,4% 

brak możliwości ubiegania się o środki 27 5,2% 

Częste zmiany w dokumentach programowych 14 2,7% 

 
Tabela 36. Planowana realizacja projektów w ramach WRPO 2014+ wg obszarów. [Pyt. 6. W którym 

z obszarów?] (CAWI/CATI, N=344, potencjalni beneficjenci). 

Obszar wsparcia 

Ogółem 

N wskazań 

% wskazań 

Przedsiębior
stwa 

% wskazań 

Administr
acja 

publiczna 

% wskazań 

Służby publiczne inne niż 
administracja, Instytucje 

ochrony zdrowia, 
organizacje społeczne, 
związki wyznaniowe 

% wskazań 

Instytucje 
wspierające 
biznes, NGO, 
partnerstwa 

% wskazań 

Innowacyjna i 
konkurencyjna 
gospodarka 

199 57,8% 71,6% 18,6% 19,4% 7,7% 

Infrastruktura dla 
kapitału ludzkiego 

88 25,6% 21,4% 48,8% 19,4% 46,2% 

Edukacja 72 20,1% 12,5% 46,5% 41,9% 53,8% 

Społeczeństwo 
informacyjne 

64 18,6% 17,5% 27,9% 9,7% 30,8% 

Środowisko 60 17,4% 11,3% 60,5% 3,2% 30,8% 

Rynek pracy 53 15,4% 16,7% 16,3% 0,0% 23,1% 
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Transport 49 14,2% 12,8% 37,2% 0,0% 0,0% 

Wspieranie tworzenia 
i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych 

45 13,1% 12,1% 23,3% 9,7% 7,7% 

Włączenie społeczne 35 10,2% 5,4% 27,9% 22,6% 15,4% 

Żadne z powyższych 13 3,8% 4,7% 2,3% 0,0% 0,0% 

Wsparcie dla 
przedsiębiorstwa 

7 2,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ekologia 5 1,5% 1,2% 2,3% 0,0% 7,7% 

Infrastruktura 
techniczna 

5 1,5% 0,0% 11,6% 0,0% 0,0% 

Służba zdrowia 2 0,6% 0,0% 0,0% 6,5% 0,0% 

Modernizacja obiektów 2 0,6% 0,0% 2,3% 3,2% 0,0% 

Braki danych 2 0,6% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Infrastruktura 
komunikacyjna 

1 0,3% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 

Bezpieczeństwo 1 0,3% 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 

 
Tabela 37. Tytuły prasowe najczęściej czytane przez potencjalnych beneficjentów WRPO. [Pyt. 11. Proszę 
podać tytuły regionalnych i lokalnych gazet, czasopism oraz nazw rozgłośni TV i radiowych, z których 
korzysta Pan(i) najczęściej. Czasopisma] (CAWI, N=629, potencjalni beneficjenci). 

Czasopisma m. Poznań poznański kaliski koniński pilski leszczyński 

Gazeta Wyborcza 
z wkładką regionalną 

37,0% 30,5% 23,9% 31,2% 36,8% 17,0% 

Głos Wielkopolski 36,6% 28,6% 10,2% 22,1% 47,4% 36,2% 

Metro 11,7% 3,8% 0,0% 2,6% 5,3% 0,0% 

Ziemia Kaliska 1,1% 1,0% 26,1% 2,6% 5,3% 0,0% 

Przegląd Koniński 1,1% 0,0% 0,0% 26,0% 0,0% 0,0% 

Gazeta ABC 1,1% 1,0% 0,0% 0,0% 5,3% 42,6% 

7 Dni Kalisza 1,1% 0,0% 9,1% 2,6% 0,0% 0,0% 

Dzień Wolsztyński 1,1% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,6% 

Nowy Tygodnik Pilski 1,1% 1,0% 0,0% 0,0% 42,1% 0,0% 

Informacje 
Krotoszyńskie 

1,1% 1,0% 5,7% 0,0% 0,0% 4,3% 

Gazeta Średzka 0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 

Panorama Leszczyńska 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19,1% 

Życie Gostynia 1,1% 1,0% 0,0% 0,0% 5,3% 8,5% 

Dzień Nowotomysko-
Grodziski 

1,1% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,5% 

Gazeta Jarocińska 1,1% 1,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tygodnik Śremski 1,1% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Echo Turku 1,1% 1,0% 0,0% 3,9% 0,0% 0,0% 

Gazeta Ostrowska 0,0% 0,0% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tydzień Obornicki 1,1% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Wiadomości 
Wrzesińskie 

0,0% 0,0% 0,0% 7,8% 0,0% 0,0% 

Czas Ostrzeszowski - 
Regionalny Tygodnik 
Informacyjny 

0,0% 0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

Przemiany na Szlaku 
Piastowskim 

0,0% 0,0% 0,0% 6,5% 0,0% 0,0% 

Twój Tydzień 
Wielkopolski 

1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 

Tygodnik Kępiński 0,0% 0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

Chodzieżanin 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 

Gazeta Szamotulska 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Kurier Słupecki 0,0% 0,0% 0,0% 5,2% 0,0% 0,0% 

Kurier Śremski 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tygodnik Wągrowiecki 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 

Życie Kalisza 0,0% 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Głos Powiatu 
Średzkiego 

0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Kórniczanin 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tydzień Ziemi 
Śremskiej 

0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Życie Rawicza 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,4% 

inne, poniżej 3 
wskazań 

3,4% 2,9% 9,1% 6,5% 31,6% 25,5% 

czytam jedynie gazety 
o zasięgu 
ogólnopolskim 

21,5% 17,1% 4,5% 16,9% 15,8% 17,0% 

nie wiem, trudno 
powiedzieć 

17,4% 22,9% 21,6% 11,7% 0,0% 0,0% 

nie czytam gazet 8,7% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 

brak danych 1,9% 3,8% 5,7% 13,0% 15,8% 2,1% 

 
Tabela 38. Regionalne stacje radiowe najczęściej słuchane przez potencjalnych beneficjentów WRPO. 
[Pyt. 11. Proszę podać tytuły regionalnych i lokalnych gazet, czasopism oraz nazw rozgłośni TV i 
radiowych, z których korzysta Pan(i) najczęściej. Radio] (CAWI, N=700, potencjalni beneficjenci). 

Stacje radiowe m. Poznań poznański kaliski koniński leszczyński pilski 

Radio Merkury 34,0% 35,7% 6,8% 23,9% 29,8% 40,0% 

Radio ESKA 
(z regionalnym 
pasmem) 

9,7% 7,1% 4,5% 0,0% 19,1% 26,7% 

Radio Centrum - Kalisz 1,2% 1,0% 44,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Radio Gniezno 2,4% 1,0% 0,0% 32,4% 0,0% 0,0% 

Radio Plus 
(z regionalnym 
pasmem) 

3,2% 1,0% 0,0% 16,9% 0,0% 0,0% 

Radio Sud-Kępno 1,2% 1,0% 13,6% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Radio ELKA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 29,8% 0,0% 

Radio Konin 1,2% 1,0% 0,0% 14,1% 0,0% 0,0% 

Radio DOXA 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Radio Opole 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Radio Zachód 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 

Słucham jedynie stacji 
ogólnopolskich 

41,7% 44,9% 33,0% 40,8% 36,2% 26,7% 

Nie wiem, trudno 
powiedzieć 

14,6% 14,3% 13,6% 12,7% 4,3% 13,3% 

brak danych 0,0% 4,1% 1,1% 7,0% 2,1% 0,0% 

nie słucham radia 0,8% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Tabela 39. Regionalne stacje TV najczęściej oglądane przez potencjalnych beneficjentów WRPO. [Pyt. 11. 
Proszę podać tytuły regionalnych i lokalnych gazet, czasopism oraz nazw rozgłośni TV i radiowych, 
z których korzysta Pan(i) najczęściej. TV] (CAWI, N=700, potencjalni beneficjenci). 

 
m. Poznań poznański kaliski koniński pilski leszczyński 

TVP Poznań 38,4% 36,5% 27,0% 45,5% 35,7% 30,4% 

WTK 26,9% 13,5% 0,0% 2,6% 7,1% 0,0% 

TV Wielkopolska 5,0% 11,5% 0,0% 15,6% 0,0% 0,0% 

TV Leszno 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,9% 

Nowa telewizja 
internetowa Gostynia 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 

TV Wielkopolska 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 

Telewizja AMAZING 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

TV Proart - Ostrów 
Wielkopolski 

0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oglądam jedynie stacje 
ogólnopolskie 

39,1% 37,5% 49,4% 26,0% 35,7% 43,5% 

Nie wiem, trudno 
powiedzieć 

7,5% 14,4% 22,5% 9,1% 14,3% 13,0% 

brak danych 0,4% 4,8% 4,5% 9,1% 14,3% 2,2% 

nie dotyczy 3,6% 1,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

nie oglądam TV 1,4% 5,8% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 

 
Tabela 40. Portale internetowe prezentujące regionalne/lokalne informacje czytane przez potencjalnych 
beneficjentów WRPO. [Pyt. 11. Proszę podać tytuły regionalnych i lokalnych gazet, czasopism oraz nazw 
rozgłośni TV i radiowych, z których korzysta Pan(i) najczęściej. Portale internetowe] (CAWI, N=599, 
potencjalni beneficjenci). 

Portal internetowy m. Poznań poznański kaliski koniński pilski leszczyński 

epoznan.pl 56,5% 30,6% 0,0% 1,5% 7,7% 4,1% 

poznan.pl 22,9% 22,4% 2,6% 10,6% 0,0% 6,1% 

nasze miasto.pl (strona 
miejska) 

17,0% 11,2% 0,0% 13,6% 7,7% 14,1% 

wielkopolska.com.pl 4,1% 2,0% 1,3% 4,5% 7,7% 10,2% 

elka.pl 1,8% 2,0% 0,0% 0,0% 7,7% 24,5% 
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leszno24.pl 1,8% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 24,5% 

wlkp24.info 2,6% 2,0% 7,7% 0,0% 0,0% 8,2% 

codziennypoznan.pl 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

lm.pl 1,1% 0,0% 0,0% 19,7% 0,0% 0,0% 

umww.pl 0,7% 2,0% 7,7% 1,5% 7,7% 6,1% 

ostrowwlkp.info 1,1% 1,0% 12,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

wirtualnykonin.pl 1,1% 0,0% 0,0% 15,2% 0,0% 0,0% 

infokonin.pl 2,2% 1,0% 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 

moje-gniezno.pl 1,1% 1,0% 0,0% 6,1% 0,0% 0,0% 

wrpo.wielkopolskie.pl 1,1% 13,1% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

wszystkie związane z 
FE 

0,0% 1,0% 0,0% 3,0% 0,0% 6,1% 

poznan4u.pl 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

zycie.pila.pl 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 0,0% 

infostrow.pl 1,1% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

ok24.tv 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 4,1% 

strony urzędów 0,4% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 2,0% 

warp.org.pl 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 0,0% 

inne, poniżej 3 
wskazań 

4,8% 8,2% 10,3% 9,1% 0,0% 10,2% 

Nie wiem, trudno 
powiedzieć 

23,6% 36,7% 52,6% 30,3% 23,1% 20,4% 

korzystam tylko z 
portali ogólnopolskich 

17,7% 15,3% 23,1% 6,1% 7,7% 16,3% 

brak danych 0,7% 1,0% 2,6% 7,6% 23,1% 12,2% 

 
Tabela 41. Ocena treści przekazów promocyjnych w mediach. [Pyt. 46. Proszę dokonać oceny 
pojawiających się w mediach treści przekazów promocyjnych o charakterze reklamowym, sponsorowanych 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotyczących Funduszy Europejskich oraz 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego] (CAWI, N=284 i mniej, beneficjenci). 

Aspekt oceny FE 2014-2020 WRPO 2014+ Ogółem 

Rzetelność przekazywanych informacji 3,87 4,01 3,94 

Łatwość zrozumienia przekazywanych informacji 3,90 4,01 3,95 

Przydatność przekazywanych informacji 3,77 3,71 3,85 
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Tabela 42. 2_I_Polrocze_2014_Postep_rzeczowy_dzialan_-_DPR-II-4 
 

Obszar Wskaźniki 
Jednost

ka 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II 

Wydarzenia 
informacyjno-
promocyjne 
(konferencje, 
targi, festyny, 
wystawy itp.) 

Liczba 
zorganizowa
nych imprez 

szt. Realizacja     5** 11** 15** 19** 21*** 30** 35 42** 47 62 67 89** 94**   

Wartość 
docelowa 

  13 22 9 10 6 6 4 

Wartość 
bazowa 

  

Liczba 
uczestników 

szt. Realizacja     3 172** 6 172** 8 792** 11 981** 19 181 33 416** 36 164 59 744** 60787*
* 

101117
** 

101 
259 

126 
680** 

149 
427** 

  

Wartość 
docelowa 

  1 300 5 000 5 000 5 000 4 000 4 000 4 000 

Wartość 
bazowa 

  

Publikacje 
informacyjne 

Liczba 
wydanych 
publikacji 
informacyjn
ych 
dotyczących 
WRPO 

szt. Realizacja     0 5 5 6 6 6 6 7 7 8 11 12 12   

Wartość 
docelowa 

  16 1 0 1 0 1 2 

Wartość 
bazowa 

  

Liczba 
egzemplarz
y 
wydrukowan
ych 
publikacji 
informacyjn
ych 

szt. Realizacja     0 30 000 30 000 35 000 35 000 35 000 35 000 39 000 39 000 39 500 59 908 62 908 62 908   

Wartość 
docelowa 

  10 000 5 000 0 3 000 0 2 000 1 500 

Wartość 
bazowa 

  

Materiały 
informacyjno-
promocyjne 

Rodzaj 
materiałów 
informacyjn
o-

szt. Realizacja     52 66 106 315** 360** 398** 406** 453** 458** 483** 495 542** 562**   

Wartość 
docelowa 

  200 210 40 40 40 40 20 
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promocyjny
ch 
dotyczących 
WRPO 
(liczba) 

Wartość 
bazowa 

  

Liczba 
egzemplarz
y wszystkich 
materiałów 
informacyjn
o-
promocyjny
ch 

szt. Realizacja     50 967 63 267 68 687 194 304** 195 528** 293 786** 293 870** 313 
567** 

314071
** 

323768
** 

348 
282 

468 
029** 

493 
412** 

  

Wartość 
docelowa 

  100 000 128 800 78 500 78 500 30 000 30 000 30 000 

Wartość 
bazowa 

  

Szkolenia, 
spotkania, 
konferencje, 
warsztaty itp. 
dla 
beneficjentó
w i 
pozostałych 
grup 
docelowych 

Liczba 
zorganizowa
nych 
szkoleń dla 
beneficjent
ów 

szt. Realizacja     21** 36** 47** 75** 103** 129** 143** 163** 178** 192** 205 213** 256**   

Wartość 
docelowa 

  33 46 29 36 18 19 30 

Wartość 
bazowa 

  

Liczba osób 
uczestniczą
cych w 
szkoleniach 
dla 
beneficjent
ów 

osoby Realizacja     2 074** 3 273** 4 043** 5 860** 6 941** 7 698** 8 100** 8 594** 9137** 9515** 9 866 10 
085** 

11173**   

Wartość 
docelowa 

  3 780 3 250 2 510 1 750 600 600 400 

Wartość 
bazowa 

  

Strona 
internetowa 

Liczba 
wejść na 

szt. Realizacja     300 779 629 969** 912 296 1 261 
863** 

1 629 
811** 

1 917 
657** 

2 123 
130** 

2 305 
261** 

2 611 
757** 

2 900 
283** 

2 997 
359 

3 084 
353** 

3216186
** 
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stronę 
internetową 

Wartość 
docelowa 

  * 600 000 360 000 358 000 360 000 300 000 300 000 

Wartość 
bazowa 

  

Liczba osób 
odwiedzając
ych stronę 
internetową 

osoby Realizacja     35 322** 73 161** 176 829 281 391** 414 235** 526 422** 582 071** 655 
825** 

708 
930** 

763 
035** 

811 
248 

851 
777** 

911 
621** 

  

Wartość 
docelowa 

  * 10 000 80 000 82 500 95 000 80 000 80 000 

Wartość 
bazowa 

  

Newsletter Liczba 
rozesłanych 
informacji 

szt. Realizacja     18 38 71 108 139 163 186 218 244 275 302 314 326   

Wartość 
docelowa 

  * 30 30 50 35 35 35 

Wartość 
bazowa 

  

Liczba 
zarejestrow
anych 
uzytkownikó
w 
newslettera
**** 

szt. Realizacja     2 014 2 319 2 503 2 528 2 658 2 750 2 858 2 912 3 300 3 599 3 732 3 573 4 083   

Wartość 
docelowa 

  * 2 500 2 700 2 800 2 900 3 100 3 200 

Wartość 
bazowa 

  

Biuletyn Liczba 
egzemplarz
y Biuletynu 

szt. Realizacja     4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 32 000 36 000 40 000 45 000 53 
000** 

58 000**   

Wartość 
docelowa 

  8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Wartość 
bazowa 

  

Punkty 
informacyjne 

Liczba 
utworzonyc
h punktów 
informacyjn

szt. Realizacja     11 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 10   

Wartość 
docelowa 

  12 12 12 11 11 11 10 
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ych Wartość 
bazowa 

  

Liczba osób 
odwiedzając
ych punkty 
informacyjn
e 

osoby Realizacja     1 869 3 618 6 459 9 720 12 855** 19 999** 23 983** 28 179** 32711*
* 

36691*
* 

40 489 44 
075** 

47586**   

Wartość 
docelowa 

  4 800 6 000 4 500 3 500 6 600 6 600 2 000 

Wartość 
bazowa 

  

Liczba osób 
telefonujac
ych do 
punktów 
informacyjn
ych 

osoby Realizacja     6 305** 13 195** 23 982** 33 823** 41 287** 53 820** 58 157** 62 445** 68750*
* 

74069*
* 

78 780 83 
433** 

89699**   

Wartość 
docelowa 

  12 600 12 000 15 000 12 000 7 000 8 500 3 000 

Wartość 
bazowa 

  

Liczba 
udzielonych 
informacji 
na pytania 
przesłane 
drogą 
elektroniczn
ą w 
punktach 
informacyjn
ych 

osoby Realizacja     1 367 2 747 4 483 5 947 6 875 7 544 8 109 8 619 9 597 10 131 10 750 11 161 12 105   

Wartość 
docelowa 

  3 000 3 500 3 000 1 500 1 000 1 050 3 000 

Wartość 
bazowa 

  

Raporty i 
ewaulacja 

Liczba 
raportów i 
przeprowad
zonych 
ewaulacji 

szt. Realizacja     0 1 2 3 5 5 6 6 6 6 6 6 6   

Wartość 
docelowa 

  * 2 2 1 0 0 1 

Wartość 
bazowa 

  

Komentarz * wartość wskaźnika nie była założona w Rocznym planie działań informacyjnych i 
promocyjnych na 2008 rok  
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**we wskażnikach zostały ujęte także dane dotyczące działań informacyjno- 
promocyjnych IP WRPO 

       

*** wskaźnik obejmuje "Gwiazdy Wielkopolskie" oraz "Miasteczko pełne gwiazd" - obydwa 
przedsięwzięcia były w trakcie realizacji 

     

**** wartości nie są liczone kumulatywnie ze względu na 
specyfikę wskaźnika  
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Załącznik nr 8 Dokumentacja fotograficzna studiów przypadku. 

 
Zdjęcie 1. Meble miejskie w kształcie W, R, P, O - Poznań 

 

 
Zdjęcie 2. Park Kreacji - Poznań 
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Zdjęcie 3. Park Kreacji (rajdy rowerowe)- Poznań 

  

 
Rysunek 2. Informacja o konkursie fotograficznym „Zatrzymane w Kadrze” 

 

 



 

359 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 

Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” 

 

Rysunek 3. Informacja o fanpage „Wielkopolska OK” 

 

 


