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WYKAZ SKRÓTÓW 

Skrót Oznaczenie 

CATI 
Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (ang. Computer Assisted 

Telephone Interview) 

CAWI Ankieta internetowa (ang. Computer-Assisted Web Interview) 

DOFE Dni Otwarte Funduszy Europejskich 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny  

EOG Europejski Obszar Gospodarczy 

FE Fundusze Europejskie 

FGI Zogniskowany wywiad grupowy (ang. Focus Group Interview) 

GR 
Grupa Robocza ds. komunikacji i informacji o Funduszach Europejskich 

w ramach RPO WSL 2014-2020 

IC Instytucja Certyfikująca 

IDI Indywidualny wywiad pogłębiony (ang. Individual In-Depth Interview) 

IOB Instytucje otoczenia biznesu  

IP Instytucja Pośrednicząca 

IP-ŚCP lub ŚCP Instytucja Pośrednicząca – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości  

IP-WUP lub 

WUP 
Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy 

IP-ZIT/RIT lub 

ZIT/RIT 

Instytucje Pośredniczące w realizacji zadań związanych z przygotowaniem 

i wdrażaniem ZIT oraz RIT w ramach RPO WSL – Związek Gmin i 

Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w 

Gliwicach, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Miasto Częstochowa, 

Miasto Bielsko-Biała 

IZ Instytucja Zarządzająca 

JST Jednostka Samorządu Terytorialnego  

KE Komisja Europejska 

MR Ministerstwo Rozwoju 

MŚP Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa1  

                                                           
1 Zgodnie z definicją MŚP zawartą w Załączniku I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), str. 1.  
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NGO Organizacja pozarządowa (ang. Non-Government Organization) 

ON Osoby z niepełnosprawnościami 

OPS Ośrodek Pomocy Społecznej  

PIFE Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 

PK 

Punkt Kontaktowy (Punkt Kontaktowy w Śląskim Centrum 

Przedsiębiorczości w Chorzowie; Punkt Kontaktowy EFS w Wojewódzkim 

Urzędzie Pracy w Katowicach) 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

PR Public Relations 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

PUP Powiatowy Urząd Pracy 

RIT Regionalne Inwestycje Terytorialne 

RPD Roczny Plan Działań  

RPO WSL 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 

SKPS Strategia Komunikacji Polityki Spójności na lata 2014-2020  

SOPZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Strategia 

Komunikacji 

lub SK 

Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

TDI Telefoniczny wywiad pogłębiony (ang. Telephone In-Depth Interview) 

UE Unia Europejska 

UMWSL Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020
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STRESZCZENIE   

Badanie pt. Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych 

działań informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020 przeprowadzone zostało w okresie 

wrzesień-grudzień 2017 roku przez niezależny zespół ewaluacyjny firmy EVALU. 

Celem głównym badania była ocena zaprojektowanego, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), 

systemu komunikacji funduszy europejskich oraz jego funkcjonowania w latach 2014-

2017. Realizacja celu głównego nastąpiła poprzez osiągnięcie następujących celów 

szczegółowych: 

• Ocena zaprojektowanego systemu komunikacji funduszy europejskich w ramach 

RPO WSL; 

• Ocena zrealizowanych działań informacyjnych w ramach systemu komunikacji RPO 

WSL; 

• Ocena stopnia osiągnięcia celów Strategii Komunikacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Zastosowany został szeroki wachlarz metod i technik badawczych zapewniający 

triangulację metodologiczną. W trakcie całego badania prowadzona była analiza danych 

zastanych, której celem była identyfikacja kontekstu przedmiotu badania (przedmiotowego, 

organizacyjnego, prawnego, instytucjonalnego, merytorycznego etc.), ale też analiza efektów 

prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych. Ważnych informacji (szczególnie dot. 

funkcjonowania systemu) dostarczyły wywiady pogłębione z przedstawicielami Instytucji 

Zarządzającej (IZ), Instytucji Pośredniczących (IP) (w tym Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy – WUP, Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości – ŚCP, ZIT Subregionu 

Centralnego, RIT Subregionu Południowego, RIT Subregionu Północnego, RIT 

Subregionu Zachodniego), Grupy Roboczej ds. komunikacji i informacji o Funduszach 

Europejskich w ramach RPO WSL, mediów, liderów opinii i NGO. Przeprowadzone 

zostało również badanie ankietowe (internetowe) z konsultantami w Punktach 

Kontaktowych WUP i ŚCP oraz badanie z zastosowaniem techniki Tajemniczy klient 

(kontakt mailowy, telefoniczny i osobisty) w Punktach Kontaktowych w WUP i ŚCP. Dla 

oceny realizacji działań informacyjno-promocyjnych RPO WSL duże znaczenie miały 

badania ilościowe (kwestionariuszowe) przeprowadzone z potencjalnymi 

beneficjentami, wnioskodawcami oraz faktycznymi beneficjentami RPO WSL (n=600) 

oraz potencjalnymi i faktycznymi uczestnikami projektów (n=603). W celu pogłębienia 

informacji zebranych w trakcie badań ilościowych zostały przeprowadzone wywiady 

grupowe: z przedstawicielami beneficjentów i uczestnikami projektów RPO WSL. 
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W ramach badania została również dokonana prognoza osiągnięcia wartości wskaźników 

realizujących cele Strategii Komunikacji do 2023 roku oraz analiza lingwistyczna 

materiałów informacyjno-promocyjnych wytworzonych w ramach działań komunikacyjnych 

RPO WSL. W końcowym etapie badania odbył się wywiad grupowy z przedstawicielami 

IZ i IP podczas którego omówione i skonsultowane zostaną zostały propozycje treści 

rekomendacji przed przygotowaniem wersji ostatecznej raportu końcowego. 

Ocena spójności Strategii Komunikacji i RPD z pozostałymi dokumentami 

dotyczącymi informacji i promocji 

Strategia Komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020 (SK) i Roczne Plany Działań 

informacyjnych i promocyjnych dla RPO WSL 2014-2020 (RPD) powinny być spójne 

z dokumentami wyższego rzędu, tj. Strategią komunikacji polityki spójności na lata 2014-

2020 (SKPS); Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki 

spójności na lata 2014-2020; zapisami rozdz. 5.6 „Informacja i promocja” Umowy 

Partnerstwa w zakresie, w jakim te dokumenty określają horyzontalne cele oraz generalne 

zasady prowadzenia komunikacji, nie wykluczając zarazem uwzględniania specyfiki 

regionalnej. 

Zgodny z podstawowymi założeniami SKPS jest cel i główny komunikat SK, gdyż 

odwołuje się do pojęcia Funduszy Europejskich, a nie do nazwy Programu. Takie 

podejście jest zgodne z wynikami przeprowadzonego na użytek opracowania SKPS audytu 

semiotycznego, który wskazuje, że pojęcie to jest najbardziej użyteczne w komunikacji 

z opinią publiczną, a także z potencjalnymi beneficjentami, w znacznie większym stopniu, niż 

skojarzenia odwołujące się do poszczególnych strumieni pieniędzy i konkretnych programów 

operacyjnych. Strategia zachowuje też przyjęty w SKPS schemat komunikowania, oparty na 

wyodrębnianiu w obrębie grup docelowych liderów zmian, a także wskazywaniu całych grup, 

mogących pełnić taką rolę, oraz – konsekwentnie – kategorii uczestników projektów 

i odbiorców rezultatów. 

Nie wykazano istotnych rozbieżności między SK i RPD a dokumentami wyższego 

rzędu. Postulowaną zmianą w zakresie ich dostosowania może być raczej pogłębienie 

regionalnej specyfiki komunikatów, przede wszystkim w zakresie promocji marek 

instytucji tworzących strukturę wdrażania RPO WSL (szczególnie ŚCP). Dotyczy to 

rozpoznawalności tych instytucji wśród odpowiednich kategorii beneficjentów, co będzie 

prowadziło do odpowiedniego ukierunkowania komunikacji i unikania szumów 

informacyjnych. 

Ocena zaprojektowanych mechanizmów, kanałów i narzędzi komunikacji 

Analiza SK oraz RPD wykazała stosowanie przez IZ i IP szeregu różnych kanałów i narzędzi 

komunikacji. SK w dokładny sposób opisuje powiązanie stosowanych mechanizmów 
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z kanałami i narzędziami. Dodatkowo została stwierdzona spójność pomiędzy RPD na lata 

2015-2017 a SK. Przeprowadzone badania potwierdzają wzajemne uzupełnianie się 

stosowanych narzędzi, co przyczynia się do zwiększenia efektywności prowadzonych 

działań informacyjno-promocyjnych. W trakcie badań nie odnotowano sprzecznych 

komunikatów nadawanych przez IZ i IP. Na spójność przekazu wpływa stały kontakt 

roboczy różnych nadawców będących w systemie oraz spotkania w ramach Grupy 

Roboczej ds. komunikacji i informacji o Funduszach Europejskich w ramach RPO 

WSL. Funkcjonowanie Grupy Roboczej zostało ocenione przez rozmówców badań 

jakościowych pozytywnie. Narzędzia i kanały wskazane w SK przypisane są do wszystkich 

grup docelowych, jednakże na dość ogólnym poziomie, brakuje opisu dokładnego sposobu 

dotarcia do poszczególnych typów potencjalnych uczestników projektów czy potencjalnych 

beneficjentów. Bardziej szczegółowe informacje zostały zawarte w RPD np. wyszczególnione 

zostały nabory cieszące się niższym zainteresowaniem i opisany sposób dotarcia do 

potencjalnych beneficjentów tych działań. Mechanizmy, narzędzia i kanały komunikacji 

projektowane są zgodnie z sześcioma zasadami prowadzenia działań informacyjno-

promocyjnych. W ocenie ewaluatora zaprojektowany system należy ocenić jako 

spójny i komplementarny. 

Kolejnym ocenianym elementem zaprojektowanego systemu informacji i promocji była 

analiza trafności i adekwatności wykorzystywanych mechanizmów, kanałów oraz narzędzi 

komunikacji. Ocena ta została oparta głównie na analizie źródeł, z których korzystają 

poszczególne grupy docelowe działań promocyjnych wskazanych w SK. Z badań ilościowych 

wynika, że w przypadku faktycznych i potencjalnych uczestników projektu w ramach 

mechanizmu „zobacz” najbardziej adekwatnym kanałem jest Internet (głównie media 

społecznościowe oraz portale informacyjne), telewizja oraz radio. W przypadku natknięcia 

się na taki komunikat, w niektórych przypadkach następuje zainteresowanie FE i chęć 

pozyskania większej ilości informacji (mechanizm „zainteresuj”). Badani najczęściej 

korzystają w takim przypadku ze strony internetowej poświęconej FE. Niejednokrotnie 

sama podstawowa informacja nie zachęca do udziału w projekcie. Kluczowy jest 

kolejny bodziec. Najskuteczniejszy w tym wypadku okazuje się tzw. „marketing 

szeptany” (informacja od członka rodziny/znajomego), bezpośredni telefon/mail 

zachęcający do udziału w projekcie czy zachęta podczas wizyty w urzędzie/instytucji 

(np. w Powiatowym Urzędzie Pracy, Ośrodku Pomocy Społecznej, urzędzie 

gminy/starostwie powiatowym). W przypadku beneficjentów, którzy posiadają 

doświadczenie w aplikowaniu o środku unijne najważniejszymi kanałami komunikacji jest 

strona internetowa oraz szkolenia. Przeprowadzone analizy oraz ekspercka ocena wskazują 

na wysoką trafność i adekwatność stosowanych mechanizmów, kanałów oraz narzędzi 

komunikacji. Mniej trafne okazują się informacje nadawane w telewizji regionalnej. Zaleca się 
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również intensyfikację działań w ramach dokładniejszej segmentacji poszczególnych grup 

odbiorców tak aby np. wśród potencjalnych beneficjentów wyróżnić poszczególne typy i do 

nich przypisać kanały oraz narzędzia komunikacji. Rekomendowane jest to szczególnie 

w sytuacji, gdy dany konkurs/działanie RPO cieszy się mniejszym zainteresowaniem.  

Ocena zaspokojenia potrzeb grup docelowych 

W SK trafnie sklasyfikowano grupy docelowe komunikatów o RPO WSL 2014-2020, są to: 

liderzy zmian, czyli beneficjenci (faktyczni i potencjalni), uczestnicy projektów (faktyczni 

i potencjalni) oraz odbiorcy rezultatów (tzn. szeroko pojęta opinia publiczna, organizacje 

zrzeszające przedsiębiorców, mieszkańcy województwa śląskiego). Najbardziej 

szczegółowych informacji o RPO WSL wymagają beneficjenci. Najczęściej poszukują 

oni informacji nt. ogłaszanych konkursów (np. interpretacji zapisów regulaminów 

konkursów i kryteriów oceny projektów) oraz informacji odnośnie grup, które mogą 

ubiegać się o dofinansowanie, a także ogólnych informacji dotyczących dokumentów 

i załączników, które należy złożyć w odpowiedzi w naborze. Beneficjenci potrzebują 

także wsparcia przy przechodzeniu przez proces realizacji, a potem rozliczania projektu. Dla 

sprawnego przejścia przez poszczególne etapy realizacji projektu niezbędna jest wiedza, 

jakie kroki należy podjąć, ale także, gdzie szukać informacji o wymaganiach poszczególnych 

etapów realizacji. Największe potrzeby informacyjne drugiej grupy, czyli faktycznych 

i potencjalnych uczestników projektów koncentrują się wokół informacji, że są 

realizowane projekty, w których mogliby wziąć udział oraz kto dokładnie może być 

uczestnikiem tych projektów. Potrzeby informacyjne trzeciej grupy (odbiorcy 

rezultatów) koncentrują się na pozyskaniu rzetelnych informacji (przede wszystkim 

opinia publiczna) popartej przykładami namacalnych efektów (głównie mieszkańcy, ale 

również opinia publiczna, która kształtuje odbiór projektów przez mieszkańców). 

Skutkiem zaspokojenia potrzeb tej grupy docelowej powinno być zwiększenie zaufania 

społeczeństwa do Instytucji UE oraz IZ. 

Badania terenowe wykazały, że założone w dokumentach działania mające na celu 

zaspokojenie potrzeb grup docelowych są realizowane na wysokim poziomie. Zarówno 

wnioskodawcy, beneficjenci jak i uczestnicy projektów oraz odbiorcy rezultatów projektów 

mogą pogłębić wiedzę na temat RPO WSL korzystając z wielu źródeł informacji (np. strony 

internetowe, punkty kontaktowe i informacyjne, zapytania do naborów konkursów). Problemy 

z dotarciem komunikatów do grup docelowych, a tym samym zaspokojeniem ich potrzeb 

informacyjnych wynikają częściowo z używania zbyt skomplikowanego języka (głównie 

w przypadku uczestników projektów) lub z niewiedzy, gdzie szukać potrzebnych informacji 

(zarówno w przypadku wnioskodawców, beneficjentów jak i uczestników projektów). 

Przydatne byłoby zatem zwiększenie działań informacyjnych obejmujących komunikaty 
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o tym, gdzie znajdują się poszczególne informacje – przede wszystkim dotyczące grup 

docelowych wsparcia (skierowane do uczestników projektów) oraz warunków, jakie należy 

spełnić, aby uzyskać wsparcie (skierowane do wnioskodawców i beneficjentów). 

W przypadku trzeciej grupy (odbiorców rezultatów) należałoby skupić się na dostarczaniu 

informacji z pewnego źródła przedstawicielom opinii publicznej, którzy mają wpływ na odbiór 

działań w ramach RPO WSL przez mieszkańców województwa. 

Ocena skuteczności zrealizowanych działań 

Określone w RPD na lata 2015-2017 narzędzia, zostały wykorzystane zgodnie 

z założeniami, jednak nadal zauważalne są obszary, które mogą ulec poprawie. Głównym 

źródłem informacji jest strona internetowa https://rpo.slaskie.pl oraz strony internetowe IP-

ŚCP i IP-WUP (w zakresie RPO WSL). Bieżące informacje na temat działań dot. RPO WSL 

są także przekazywane do ogólnopolskiego Portalu Funduszy Europejskich. W pierwszej 

kolejności działania informacyjno-promocyjne polegały przede wszystkim na informowaniu 

o RPO WSL, szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów, a w kolejnych latach działania 

będą ewoluować w stronę informowania o projektach i ich rezultatach. 

W większości zastosowanie założonych narzędzi pozwoliło dotrzeć do określonych 

grup docelowych, jednak występują problemy dotyczące poziomu zrozumienia 

przekazywanych treści, co potwierdziły badania terenowe oraz analiza lingwistyczna, 

która wykazała, że poziom komunikatów (gównie na stronach internetowych) jest 

dosyć skomplikowany. Komunikaty o możliwości skorzystania z projektów realizowanych 

w ramach RPO WSL docierają do mieszkańców województwa w wysokim stopniu, jednak 

potrzebne byłoby precyzyjniejsze wskazanie dotyczące grup docelowych. Informacje 

udzielane przez pracowników Punktów Kontaktowych raczej pozytywnie wpływają na 

poprawną realizację projektów przez beneficjentów.  

Ocena zgodności realizowanych działań z zasadami polityk horyzontalnych 

Wyniki badania pozwalają pozytywnie ocenić wdrażanie zasad polityk horyzontalnych2 

w ramach realizacji działań komunikacyjnych dotyczących RPO WSL, w tym 

szczególnie podejmowane działania w zakresie zapewnienia równego dostępu do 

informacji o RPO WSL osobom z niepełnosprawnościami. Zidentyfikowane rozwiązania 

odpowiadają na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami, a poziom ich użyteczności 

należy ocenić wysoko. Równocześnie należy zauważyć, że istnieje jeszcze pole do poprawy 

(m.in. w zakresie funkcjonalności stron internetowych RIT).  

                                                           
2 Zasady polityk horyzontalnych: promowanie równouprawnienia mężczyzn i kobiet, zapobieganie dyskryminacji, 
zrównoważony rozwój, partnerstwo. 

https://rpo.slaskie.pl/
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Ocena stopnia osiągnięcia celów Strategii Komunikacji RPO WSL 2014-2020 

Poziom osiągnięcia większości wskaźników realizacji celów SK (przede wszystkim 

produktu) był dotychczas zadowalający. Taka ocena dotyczy nawet przypadków, gdy 

w poprzednich latach (2015, 2016) odnotowano problemy z osiągnięciem założonych 

wartości rocznych – na chwilę obecną nadrobione zostały „zaległości” z poprzednich 

okresów sprawozdawczych. Wśród monitorowanych mierników można wskazać przykłady 

takich, które w całym analizowanym okresie notowały poziom realizacji ponad 100%. Do 

takich wskaźników należą: Liczba odwiedzin portalu/serwisu internetowego; Liczba 

udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych (PIFE) na terenie województwa 

śląskiego dot. możliwości dofinansowania i procesu aplikacyjnego. Wskaźnikiem, który 

wielokrotnie przekroczył wartości docelowe w latach 2015-2016 jest zaś Liczba uczestników 

szkoleń dla beneficjentów programu w województwie śląskim. 

Relatywnie słabiej sytuacja prezentuje się w zakresie wskaźników rezultatu/oddziaływania. 

Analizując zmiany jakie zaszły między rokiem 2014 a 2016, widać wyraźnie, że w niemal 

każdym przypadku nastąpił spadek wartości – największy spadek wystąpił w przypadku 

mierników: Znajomość celów, obszarów lub działań, na które przeznaczone są FE 

w województwie śląskim oraz Znajomość w województwie śląskim grup potencjalnych 

beneficjentów, którzy mogą realizować przedsięwzięcia z Funduszy Europejskich. Jedynym 

wyjątkiem w tej kategorii wskaźników jest Odsetek mieszkańców województwa śląskiego 

dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa – w tym przypadku nastąpił wzrost 

wartości, osiągnięto także z niewielką nadwyżką wartość docelową dla roku 2016. 

W wyniku analizy zidentyfikowano konkretne czynniki (wewnętrzne oraz zewnętrzne) 

mające wpływ na osiągane dotychczas wartości wskaźników. Do czynników 

wewnętrznych zaliczono: moment rozpoczęcia fazy realizacji/wdrażania Programu; cykl życia 

Programu; współpracę IZ i IP z mediami i działalność w social media; poziom trudności 

stosowanych komunikatów; trafność, adekwatność i sprawność prowadzonych działań. 

Z kolei w grupie czynników zewnętrznych znalazły się: wprowadzane rozwiązania prawne na 

szczeblu krajowym; ograniczona możliwość prowadzenia działań na temat efektów 

projektów; ograniczona możliwość prowadzenia działań w terenie i/lub skierowanych 

bezpośrednio do ogółu mieszkańców regionu; brak możliwości prowadzenia działań 

informacyjno-promocyjnych w mediach ogólnopolskich oraz negatywne nastawienie części 

mediów czy grup opiniotwórczych do tematyki UE i/lub konkretnych inwestycji. 

Przeprowadzona prognoza realizacji celów i wskaźników SK wskazuje, że planowane – 

w najbliższych latach – do realizacji działania informacyjno-promocyjne oraz 

uwarunkowania wynikające z etapu wdrażania Programu pozwolą na pełne osiągnięcie 

założeń określonych dla roku 2023. W związku z tym nie jest konieczne w tej chwili 
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podejmowanie działań zaradczych – niezbędne jest jednak monitorowanie sytuacji 

w tym obszarze (w kolejnych latach mogą bowiem wystąpić inne – niż opisane 

w raporcie – czynniki zewnętrzne mające negatywny wpływ na osiąganie wskaźników, 

a w takich przypadkach niezbędne będzie podejmowanie adekwatnych działań). 

Rekomendacje z badania 

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na niższy poziom wiedzy dotyczącej 

możliwości skorzystania z RPO WSL wśród przedsiębiorców oraz NGO. 

Zarekomendowano kontynuację działań mających na celu profilowanie odbiorców pod 

kątem przekazywanych treści. Ponadto w kolejnych RPD konieczne jest określanie 

sposobów dotarcia do grup docelowych działań informacyjno-promocyjnych, które wykazują 

niższy poziom znajomości czy zainteresowania RPO WSL. Z uwagi na zgłaszane przez 

beneficjentów zapotrzebowanie na informacje szczegółowe w zakresie RPO WSL 

zalecono, aby precyzyjnie informować w zakresie tego, gdzie szukać i jak znaleźć 

potrzebne informacje np. poprzez wskazanie konkretnych podstron/zakładek stron 

internetowych czy konkretnych części (rozdział/strony) materiałów/wytycznych/ 

regulaminów. W trakcie badania zidentyfikowane zostały problemy w zakresie 

adekwatności i rzetelności przekazywanych informacji – pośrednicy (komórki samorządów 

ds. współpracy z przedsiębiorcami, IOB, organizacje branżowe, lokalne i regionalne izby 

gospodarcze) kierują przedsiębiorców do IP-ŚCP i wskazują, że mogą tam pozyskać szeroki 

zakres wsparcia, na praktycznie każdy pomysł/projekt z zakresu. Nie informują natomiast 

o uwarunkowaniach realizacji projektów w ramach RPO WSL. Zarekomendowano więc 

przeprowadzenie akcji informacyjnej mającej na celu wskazanie zakresu wsparcia, jaki 

mogą uzyskać przedsiębiorcy w ramach RPO WSL za pośrednictwem IP-ŚCP. Akcja 

powinna zostać skierowana do komórek samorządów ds. współpracy z przedsiębiorcami, 

IOB, organizacji branżowych, lokalnych i regionalnych izb gospodarczych. Odbiorcy działań 

komunikacyjnych wskazują, że istnieją problemy dotyczące poziomu zrozumienia 

przekazywanych treści, co potwierdza analiza lingwistyczna, która wykazała, że poziom 

części komunikatów jest dosyć skomplikowany. Zalecono kontynuowanie działań 

zmierzających do uproszczenia języka przekazywanych komunikatów (rozszerzenie na 

innych pracowników opracowujących komunikaty kierowane do grup docelowych, 

rozszerzenie na działania w zakresie upraszczania szkoleń – treść materiałów, prezentacji, 

zaproszeń na szkolenia czy korespondencji prowadzonej w ramach działania Punktów 

Kontaktowych). Z uwagi na to, że strony IP-RIT nie są dostosowane do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami zarekomendowano ich przebudowę w oparciu o wytyczne 

WCAG 2.0.  
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ABSTRACT 

The survey entitled “Evaluation of the Communication System of European Funds and 

Information Activities Performed as Part of ROP SP 2014 - 2020” was conducted in the 

period between September and November 2017 by an independent evaluation team of 

EVALU. 

The primary objective of the survey was to evaluate the communication system 

designed as part of the Regional Operational Programme of the Silesian Province for 

years   2014-2020 (ROP SP) and its’ functioning between 2014 and 2017. Meeting the 

primary objective took place via accomplishment of the following specific objectives: 

• Evaluation of the designed communication system of European funds as part of ROP 

SP; 

• Evaluation of completed information activities as part of communication system of 

ROP SP; 

• Evaluation of the degree of accomplishment of Communication Strategy of the 

Regional Operational Programme of Silesian Province for years 2014 - 2017. 

A broad range of methods and survey techniques was applied, guaranteeing 

methodological triangulation. In the course of the entire study, analysis of available data 

was performed; its’ objective was identification of the context of the subject matter of the 

survey (subjective, organisational, legal, institutional, substantive, etc.), and also analysis of 

effects of information and promotional activities that were carried out. Important information 

(in particular with respect to the operation of the system) was delivered by in-depth 

interviews with representatives of the Managing Authority (MA), Intermediate Bodies 

(IB) (including the Provincial Labour Office - PLO, the Silesian Entrepreneurship 

Centre - SEC, Integrated Territorial Investments (ITI) of the Central Sub-Region, 

Regional Territorial Investments (RTI) of the Southern Sub-Region, RTI of the Northern 

Sub-Region, RTI of the Western Sub-Region), Working Group for Communication and 

Information about European Funds as part of ROP SP, media, opinion leaders and 

NGOs. What is more, a questionnaire survey (Internet) was also carried out with 

consultants in Contact Points of the PLO and the SEC along with a survey with the use 

of the mystery customer technique (e-mail, telephone and personal contact) in Contact 

Points of the PLO and the SEC. Quantity (questionnaire) surveys were greatly important 

for the evaluation of the performance of information and promotion activities of the ROP SP, 

conducted with potential beneficiaries, applicants and actual beneficiaries of ROP SP 

(n=600) and potential and actual participants of projects (n=603). To expand the 

information collected in the course of quantity surveys, group interviews were conducted 
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with representatives of beneficiaries and participants of ROP SP projects. As part of 

the survey, a forecast was also prepared on accomplishment of the values of indices 

implementing the objectives of the Communication Strategy until 2023 and a linguistic 

analysis of information and promotion materials prepared as part of the communication 

activities under ROP Sp. At the final stage of the survey, a group interview with 

representatives of the MA and IB was held; in the course of it, proposals of content of 

recommendations before the preparation of the final version of the final report were 

discussed. 

Evaluation of Consistency of the Communication Strategy and the AIPA with other 

documents pertaining to information and promotion 

The Communication Strategy of ROP SP for 2014 - 2020 (CS) and Annual Information and 

Promotion Activities’ Plans for ROP SP 2014 - 2020 (AIPA) should be consistent with higher 

level documents, i.e. The Cohesion Policy Communication Strategy for Years 2014 - 2020 

(CP CS); Guidelines on Information and Promotion of Operational Programmes of the 

Cohesion Policy for the 2014 - 2020 Period and provisions of Chapter 5.6 “Information and 

Promotion” of the Partnership Agreement within a scope in which such documents determine 

horizontal objectives and general principles of carrying out communication measures, at the 

same time without excluding regional specificity. 

The objective and the main message of the CS is compliant with the CP CS, as it refers 

to the concept of European Funds and not the name of the Programme. Such approach 

is consistent with results of a semiotic audit performed for with the aim of preparing the CP 

CS, which indicates that the concept is most useful in communication with the public opinion, 

as with potential beneficiaries, in a much greater degree than associations referring to 

individual cash flows and specific operational programmes. The strategy also complies with 

the communication outline adopted in the CP CS, based on selection of change leaders as 

part of target groups, as well as indicating whole groups that may perform such a role and - 

consistently - categories of project participants and result recipients. 

No significant discrepancies were discovered between the CS and the AIPA and 

higher level documents. The change postulated with respect to their adjustment may 

be enhancement of the regional nature of communications, primarily with respect to 

the promotion of brands of institutions creating the structure for implementation of 

the ROP SP (in particular the SEC). This refers to recognizability of such institutions among 

relevant categories of beneficiaries, which is going to lead to proper direction of 

communication and avoiding information buzz. 
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Evaluation of designed communication mechanisms, channels and tools 

The analysis of the CS and the AIPA shows application, by the MA and IB, of a number of 

various communication channels and tools. The CS describes in detail the connection of 

applied mechanisms with channels and tools. Additionally, consistency between the AIPA for 

the 2015 - 2017 period and the CS was confirmed. The performed surveys confirm mutual 

complementarity of relevant tools, which contributes to enhanced efficiency of the 

performed information and promotion measures. In the course of the survey, no 

inconsistent communications sent by the MA and the IB were identified. Consistent 

communication is influenced by ongoing working contacts of various senders in the 

system and meetings as part of the Working Group for Communication and 

Information about European Funds as part of the ROP SP. The respondents positively 

evaluated the operation of the Working Group. Tools and channels specified in the CS are 

assigned to all target groups, yet on a quite general level; a description of a detailed manner 

of reaching specific types of potential project participants or potential beneficiaries is missing. 

More detailed information is contained in the AIPA, e.g. calls enjoying lowest interest were 

listed and a manner of reaching potential beneficiaries of such activities was described. 

Communication mechanisms, tools and channels are designed in line with six 

principles of carrying out information and promotion measures. In the evaluator’s 

opinion, the designed system is to be assessed as consistent and complementary. 

Another evaluated element of the designed information and promotion system was the 

analysis of accuracy and adequacy of used communication mechanisms, channels and tools. 

This evaluation relies primarily on the analysis of sources that are used by individual target 

group of promotion activities listed in the CS. According to the quantity survey, in the case of 

actual and potential project participants as part of the "see” mechanism, the most adequate 

channel is the Internet (mainly social networking media and news websites), television and 

radio. If such communication is encountered, some recipients become interested in the 

European Funds and want to procure more information (“trigger interest” mechanism). In 

most cases, the respondents use websites devoted to the European Funds. In some cases, 

the basic information only does not encourage the respondents to participate in the 

project. Another stimulus is necessary. In this case, the most effective is the so-called 

word-of-mouth marketing (information from a family member/ friend), direct telephone/ 

e-mail encouraging to take part in the project or an incentive during a visit at an office/ 

institution (e.g. Poviat Labour Office, Social Aid Centre, commune office, starosty 

office). In the case of beneficiaries who possess experience in applying for the EU funds, the 

most important communication channels include websites and training sessions. The 

performed analyses and expert evaluation show high accuracy and adequacy of applied 
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communication mechanisms, channels and tools. Less accurate is information aired on 

regional television. It is also necessary to intensify activities with respect to more precise 

segmentation of individual groups of recipients, in order to differentiate individual types 

among potential beneficiaries and assign communication channels and tools to them. This is 

particularly recommended when a given competition/ ROP activity is enjoying more limited 

interest.  

Evaluation of satisfaction of target group's needs 

The CS correctly classifies target groups of communications about ROP SP 2014 - 2020; 

these are: change leaders i.e. beneficiaries (actual and potential), project participants (actual 

and potential) and result recipients (i.e. broadly understood public opinion, organisations for 

entrepreneurs, residents of the Silesian Province). Beneficiaries require most detailed 

information about the ROP SP. Most often, they search for information about 

competitions (e.g. interpretation of provisions of competition regulations and project 

evaluation criteria) and information about groups which may apply for co-financing, as 

well as general information pertaining to documents and annexes that have to be filed 

in response to a call. Beneficiaries also need support when going through the process of 

project implementation and subsequently its’ settlement. Efficient completion of individual 

stages of project implementation requires knowledge about the steps that have to be taken 

and also knowledge about where to look for information about requirements of individual 

implementation stages. Greatest information needs of the second group, i.e. actual and 

potential project participants focus on information about implementation of projects in 

which they could participate and detailed information pertaining to the participants of 

such projects. Information needs of the third group (result recipients) focus on 

procuring reliable information (primarily public opinion) supported by examples of 

tangible effects (mainly residents, but also the public opinion which shapes the 

reception of projects by the residents). The effect of satisfying the needs of this group 

should be increased trust of the society to the EU Institutions and the MA. 

Field studies have shown that activities described in the documents and aimed at satisfying 

the needs of target groups are implemented on a high level. Both the applicants, the 

beneficiaries, the project participants and result recipients may expand their knowledge about 

the ROP SP using multiple information sources (e.g. websites, contact and information 

points, inquiries to competition recruitment authorities). Problems with the communications 

reaching target groups and thus satisfying their information needs result partially from the 

use of too complex language (mainly in the case of project participants) or lack of knowledge 

where to look for the necessary information (both in the case of applicants, beneficiaries and 

project participants). Thus, it would be useful to extend information activities encompassing 
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communications about the location of individual pieces of information - primarily pertaining to 

target groups of support (aimed at project participants) and conditions which have to be 

fulfilled to receive aid (addressed to applicants and beneficiaries). In the case of the third 

group (result recipients) attention should be focused on provision of information from reliable 

sources to the representatives of public opinion, who influence the receipt of activities as part 

of ROP SP by residents of the province. 

Evaluation of efficiency of implemented activities 

The tools specified in ROP for the 2015 - 2017 period were used in line with the 

assumptions; however areas which could be improved still exist. The main source of 

information is the website www.rpo.slaskie.pl and websites of IB SEC and IB PLO (within the 

range of ROP SP). Current information about activities related to the ROP SP is also 

provided to the national European Funds website. In the first place, information and 

promotion measures consisted primarily on informing about the ROP SP, training sessions 

for potential beneficiaries and, in subsequent years, these activities will evolve towards 

informing about the projects and their results. 

In the majority of cases, application of tools allowed for reaching the specific target 

groups; however, there are problems pertaining to the level of understanding of the 

communicated content, which was confirmed by field studies and linguistic analysis 

which has shown that the level of communications (primarily on websites) is quire 

complex. Communications about the possibility of using projects implemented as part of the 

ROP SP reach the residents of the province in a high degree; nevertheless, more precise 

indication of target groups would be necessary. Information provided by the employees of 

Contact Points quite positively influences correct implementation of projects by beneficiaries.  

Evaluation of compliance of performed activities with the principles of horizontal 

policies 

The survey results allow for positive evaluation of the implementation of the principles 

of horizontal policies3 as part of communication activities pertaining to the ROP SP, 

including, in particular, activities undertaken within the scope of ensuring equal 

access to information about the ROP SP to people with disabilities. Identified solutions 

respond to the needs of people with various disabilities, and the level of their utility is to be 

highly evaluated. Simultaneously, it has to be noted that there is room for improvement 

(including in the area of functionality of the RTI websites).  

                                                           
3 Principles of horizontal policies: promoting equality of men and women, preventing discrimination, sustainable 
development, partnership. 

http://www.rpo.slaskie.pl/
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Evaluation of the degree of accomplishment of objectives of the Communication 

Strategy of ROP SP 2014 - 2020 

The level of accomplishment of the majority of indices of CS (primarily product) has 

been satisfactory so far. This evaluation refers even to cases when in the previous 

years (2015, 2016), there were problems with accomplishing the forecast annual 

values - at the present moment, the “backlog” from prior reporting periods has been 

eliminated. Among the monitored indices, it is possible to indicate indices which, in the 

entire analysed period, recorded a level of implementation above 100%. Such indices 

include: Number of visits at a page/ website; number of consultations offered as part of 

information points (EF IP) in the area of the Silesian Province with respect to the co-financing 

options and the application process. The index that exceeded the target values a number of 

times between 2015 - 2016 is the Number of participants of trainings for programme 

beneficiaries in the Silesian Province. 

The situation is relatively worse with respect to result/ impact indices. When analysing 

changes that took place between 2014 and 2016, it is clear that in almost every case, the 

values dropped: the greatest decrease was noted with respect to the following indices: 

Familiarity with objectives, areas or activities for which the EF are intended in the Silesian 

Province and Familiarity with groups of potential beneficiaries in the Silesian Province that 

may implement European Funds projects. The only exception in this category of indices is 

the Percentage of residents of the Silesian Province noticing impact of the EF on the 

province development - in this case, the value grew; what is more, a slight excess in the 

target value for 2016 was accomplished. 

As a result of the analysis, specific factors were identified (internal and external) that 

influence the accomplished values of indices to date. Internal factors include: moment of 

the starting stage of Programme implementation; Programme life cycle; cooperation of the 

MA and the IB with the media and social media activities; level of difficulty of 

communications; accuracy, adequacy and efficiency of performed measures. On the other 

hand, the group of external factors includes: legal solutions introduced on a national level; 

limited possibility of conducting activities devoted to project effects; limited possibility of 

conducting activities in the field and/ or addressed directly to the all residents of the region; 

no possibility of conducting information and promotion activities in the national media and 

negative approach of some media or opinion-forming groups to the EU subject matter and/ or 

specific investments. 

The performed forecast of implementation of CS objectives and indices shows that 

information and promotion measures scheduled for implementation in the next years 

and conditions resulting from the stage of Programme implementation will allow for 
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full accomplishment of the assumptions specified for year 2023. Therefore, it is not 

necessary to undertake remedial actions - however, it is necessary to monitor the 

situation in this sector (in subsequent years there may be other - than described in the 

report - external factors having a negative impact on the achievement of indicators, in 

which case it will be necessary to taking adequate actions). 

Recommendations 

The results of the conducted research indicate a lower level of knowledge about the 

possibility of using ROP SP among entrepreneurs and NGOs. The continuation of 

activities aimed at profiling the recipients in terms of the transmitted content was 

recommended. In addition, in the next AIPA, it is necessary to determine ways of reaching 

information and promotion activities for target groups, which show a lower level of knowledge 

or interest of the ROP SP. Due to the demand for detailed information submitted by the 

beneficiaries in the range of ROP SP, it was recommended to precisely inform in terms 

of where to look and how to find the necessary information, eg. by indicating specific 

subpages / tabs of websites or specific parts (chapter / pages) of materials / guidelines 

/ regulations. In the course of the research problems related to the adequacy and reliability 

of reported information were identified - intermediaries (local government units for 

cooperation with entrepreneurs, BEIs, industry organizations, local and regional chambers of 

commerce) direct entrepreneurs to Silesian Entrepreneurship Centre and indicate that they 

can acquire a wide range there support, for practically any idea / project in the field. 

However, they do not inform about the conditions for the implementation of projects under 

the ROP SP. Therefore, it was recommended to carry out an information campaign 

aimed at indicating the scope of support that can be obtained by entrepreneurs under 

the ROP SP through Silesian Entrepreneurship Centre. The campaign should be directed 

to the local government units for cooperation with entrepreneurs, BEIs, industry 

organizations, local and regional chambers of commerce. Recipients of communication 

activities indicate that there are problems regarding the level of understanding of the 

transmitted content, which is confirmed by linguistic analysis, which showed that the level of 

some of the messages is quite complicated. It was recommended to continue activities 

aimed at simplifying the language of information (extension to other employees preparing 

messages addressed to target groups, extension to activities in the field of training 

simplification - content of materials, presentations, invitations to training or correspondence 

conducted within the Contact Points operation). Due to the fact that IP-RIT websites are 

not adapted to the needs of people with disabilities, they were recommended to 

rebuild them based on the WCAG 2.0 guidelines. 
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WPROWADZENIE 

Badanie pt. Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych 

działań informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020 przeprowadzone zostało w okresie 

wrzesień-grudzień 2017 roku przez niezależny zespół ewaluacyjny firmy EVALU. 

Uzasadnienie realizacji badania 

Realizacja badania wynikała ze zobowiązania IZ do prowadzenia działań informacyjno-

promocyjnych w ramach RPO WSL, a także do oceny przyjętego systemu komunikacji 

funduszy europejskich. Oceny tej dokonuje się właśnie m.in. poprzez przeprowadzanie 

badań ewaluacyjnych, które służą sprawdzeniu adekwatności, skuteczności, użyteczności 

i efektywności działań informacyjno-promocyjnych. Wyniki przeprowadzonej oceny mogą 

zostać wykorzystane przez IZ w przygotowywaniu sprawozdania rocznego w 2019 roku. 

Ponadto zgodnie z zapisami Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 istniała konieczność weryfikacji trafności 

przyjętych założeń w ramach systemu komunikacji funduszy europejskich, warunkujących 

efektywne wdrażanie Programu i wspomaganie realizacji celów rozwojowych regionu i tym 

samym wskazania rozwiązań, które przyczynią się do efektywniejszego jego wdrażania. 

Przedmiot i cele badania 

Przedmiotem badania był stworzony system komunikacji oraz działania komunikacyjne 

zrealizowane w okresie 2015-2017. Na tym etapie wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020, 

w zakresie komunikacji funduszy europejskich, kładziony był nacisk przede wszystkim na 

dostarczenie rzetelnej, merytorycznej i kompleksowej informacji potencjalnym i faktycznym 

beneficjentom na temat możliwości uzyskania dofinansowania, a w następnej kolejności na 

temat sposobów realizacji projektów. Natomiast informacje przekazywane potencjalnym 

i faktycznym uczestnikom projektów dotyczyły głównie możliwości uczestnictwa w projektach 

oraz wsparcia w zakresie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. 

Celem głównym badania była ocena zaprojektowanego, w ramach RPO WSL, systemu 

komunikacji funduszy europejskich oraz jego funkcjonowania w latach 2014-2017. Realizacja 

celu głównego nastąpiła poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych: 

• Ocenę zaprojektowanego systemu komunikacji funduszy europejskich w ramach 

RPO WSL; 

• Ocenę zrealizowanych działań informacyjnych w ramach systemu komunikacji RPO 

WSL; 

• Ocenę stopnia osiągnięcia celów Strategii Komunikacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
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Ostatecznym efektem badania jest zestaw rekomendacji, które posłużą usprawnieniu 

funkcjonowania systemu komunikacji RPO WSL oraz pozwolą na skuteczniejszą realizację 

działań informacyjnych.  

Zawartość raportu końcowego 

Niniejszy raport końcowy rozpoczyna się od zaprezentowania zastosowanej metodologii oraz 

źródeł informacji wykorzystanych w badaniu, gdzie opisane zostały poszczególne etapy 

badania oraz przedstawione metody i techniki badawcze wraz z wielkością prób badawczych 

(Rozdział 1). Następnie następuje opis wyników badania, w którym udzielono odpowiedzi na 

każdy problem badawczy poddany analizie w ramach ewaluacji (Rozdział 2). Opis ten 

rozpoczyna się od oceny spójności Strategii Komunikacji i RPD z pozostałymi dokumentami 

regulującymi realizacje działań informacyjno-promocyjnych (szczebla krajowego). Następnie 

dokonana została ocena systemu zarządzania i koordynacji komunikacji funduszy 

europejskich w ramach RPO WSL (w tym m.in. ocena spójności i kompletności systemu oraz 

współpracy i komunikacji w jego ramach, ocena zasobów kadrowych i finansowych 

zaangażowanych w działanie systemu). Ponadto analizie poddano znaczenie ZIT/RIT 

w procesie prowadzenia działań komunikacyjnych, realizację zasady partnerstwa oraz rolę 

i znaczenie innych ośrodków komunikacji. Kolejny fragment opisu wyników badania dotyczy 

oceny spójności i kompletności oraz trafności i adekwatności zaprojektowanych w ramach 

systemu komunikacji RPO WSL mechanizmów, kanałów i narzędzi informacyjno-

promocyjnych. Następnie dokonana została weryfikacja tych założeń (tj. ocena działania 

systemu) poprzez ocenę zaspokojenia potrzeb grup docelowych i analizę skuteczności 

zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych. Uzupełnieniem tej części raportu są 

ocena realizacji 6 zasad prowadzenia działań komunikacyjnych w ramach RPO WSL oraz 

ocena zgodności tych działań z zasadami polityk horyzontalnych. Ostatnią część opisu 

wyników badania stanowi analiza stopnia osiągnięcia celów Strategii Komunikacji, w której 

oceniono poziom realizacji wskaźników oraz wskazano czynniki, które mają wpływ na 

realizację wskaźników i problemy w osiąganiu wartości docelowych. W oparciu o te 

informacje przygotowana została również prognoza osiągnięcia wskaźników i celów 

zawartych w Strategii Komunikacji. Raport kończy się przedstawieniem wniosków 

i rekomendacji z badania (Rozdział 3). Zostały one przedstawione w tabeli zawierającej 

również identyfikację adresatów rekomendacji, opis sposobu ich wdrożenia, termin 

wdrożenia oraz klasę rekomendacji. Uzupełnieniem raportu są: spis rysunków, wykresów 

i tabel (Rozdział 4) oraz Aneksy, gdzie zamieszczone zostały m.in. lista dokumentów 

objętych analizą desk research, analizą lingwistyczną, narzędzia badawcze (Rozdział 5). 



[22] 

1. OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII ORAZ ŹRÓDEŁ 

INFORMACJI WYKORZYSTANYCH W BADANIU 

1.1. Etapy badania 

Badanie zostało zrealizowane w ramach 4 następujących po sobie faz: 

 

FAZA 1 – Strukturalizacja badania 

Badanie rozpoczęło się od wstępnej analizy danych zastanych (dane udostępnione przez 

Zamawiającego na potrzeby badania, rozporządzenia, wytyczne, ustawy dot. badanego 

zagadnienia, dokumenty programowe, strategiczne, opracowania dot. działań informacyjno-

promocyjnych, raporty dot. działań informacyjno-promocyjnych itd.). Analiza ta pozwoliła nie 

tylko uszczegółowić koncepcję badania, ale również przygotować narzędzia badawcze. 

W pierwszym etapie badania odbyło się spotkanie rozpoczynające z Zamawiającym, 

w trakcie którego omówiony został planowany proces badawczy. Produktem tej fazy badania 

był Raport metodologiczny wraz narzędziami badawczymi.  

FAZA 2 – Zbieranie i przetwarzanie danych  

Akceptacja przez Zamawiającego Raportu metodologicznego była jednym z kroków 

milowych w badaniu i pozwoliła na rozpoczęcie badań właściwych (w przypadku wywiadów 

kwestionariuszowych poprzedzonych pilotażem badawczym). Zgodnie z zasadą triangulacji 

wykorzystane zostały różnorodne, komplementarne metody zbierania i analizy danych oraz 

różne źródła informacji (szczegółowe ich omówienie zostało zawarte w podrozdziale 1.2).  

FAZA 3 – Analiza i interpretacja wyników  

Na tym etapie zadaniem członków Zespołu badawczego była analiza zebranych danych na 

poziomie poszczególnych obszarów i problemów badawczych. Analizy miały charakter 

jakościowy (analiza eksploracyjna, ekspercka) i ilościowy (analiza statystyczna). Istotne było 

wykorzystanie zastosowanej w badaniu zasady triangulacji metod, tj. powiązanie wyników 

badań terenowych z różnych źródeł i analizy dokumentów. 

FAZA 4 – Sformułowanie wniosków i rekomendacji  

Informacje zebrane z różnych źródeł były analizowane na potrzeby opracowania wniosków 

i rekomendacji w sposób całościowy, co oznacza, że ocena opierała się na informacjach 

Strukturalizacja 
badania

Zbieranie i 
przetwarzanie danych

Analiza i interpretacja 
wyników

Sformułowanie 
wniosków i 

rekomendacji
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z różnych źródeł wzajemnie się weryfikujących. Przestrzegano też zasady kontekstowości tj. 

identyfikacji zjawisk zaobserwowanych w wyniku procesu badawczego towarzyszyło podanie 

kontekstu zawierającego wyjaśnienie (ustalanie i podanie ich przyczyn) oraz informacje 

o okolicznościach wystąpienia przedmiotowych zjawisk. Do opracowania wniosków 

i operacyjnych rekomendacji przyczyniła się realizacja wywiadu grupowego 

z przedstawicielami IZ oraz IP RPO WSL, podczas którego omówione i skonsultowane 

zostały propozycje treści rekomendacji przed przygotowaniem wersji ostatecznej raportu 

końcowego. 

1.2. Metody i techniki badawcze wykorzystane w trakcie badania 

Analiza danych zastanych (desk research) 

Analiza danych zastanych (ang. desk research) polegała na wykorzystaniu w badaniu 

dostępnych danych wtórnych. Przed wykorzystaniem były one analizowane pod kątem 

wiarygodności, rzetelności i aktualności. Celem analizy danych zastanych była: 

• identyfikacja kontekstu przedmiotu badania – przedmiotowego, organizacyjnego, 

prawnego, instytucjonalnego, merytorycznego etc., 

• analiza efektów prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych. 

Lista dokumentów objętych analizą została przedstawiona w Aneksie (5.1).  

Prognoza osiągnięcia wartości wskaźników realizujących cele Strategii Komunikacji 

do 2023 roku 

W celu dokonania prognozy osiągnięcia wartości wskaźników realizujących cele Strategii 

Komunikacji do 2023 roku konieczne było zastosowanie dwóch uzupełniających się działań: 

przeprowadzenie oszacowania i analiza scenariuszowa. Na etapie oszacowania planowano 

zastosować metodę prognozowania ilościowego na postawie modelu matematyczno-

statystycznego, dzięki której określony zostałby trend (tendencja rozwojowa), czyli 

długookresowa skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanych wskaźników. 

Z uwagi na wąski zakres danych historycznych (2015, 2016 i dla części wskaźników dane na 

II półrocze 2017 roku) przyjęto, że oszacowanie ma relatywnie duży margines błędu. 

Prognozowanie ilościowe było więc jedną z metod, którą wzięto pod uwagę szacując 

wskaźniki. W ramach analizy scenariuszowej zastosowane zostały scenariusze 

eksploracyjne dotyczące stanów otoczenia. Przez otoczenie rozumiano wszelką 

rzeczywistość społeczną wykraczającą poza system koordynacji i realizacji działań 

informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL (czynniki prawne, polityczne, społeczne, 

gospodarcze, kulturowe itp.).  
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Analiza lingwistyczna 

Analiza opierała na 2 podstawowych krokach/elementach, do których należą: analiza 

z wykorzystaniem indeksu czytelności oraz analiza proporcji między rzeczownikami 

a czasownikami użytymi w tekście. Analizą objęte zostało 14 materiałów (tekstowych 

i dostępnych w wersji elektronicznej) informacyjno-promocyjnych (w tym zarówno materiały 

dotyczące EFS, jak i EFRR) dotyczących ściśle RPO WSL oraz 3 artykuły w prasie 

krajowej/regionalnej (posłużyły one jako punkt odniesienia – porównania poziomu 

zrozumienia przekazu, itd.). Lista materiałów poddanych analizie została zamieszczona 

w Aneksie (5.2).  

Wywiady indywidualne 

Zostały przeprowadzone bezpośrednie wywiady indywidualne (IDI) z: 

 przedstawicielami IZ RPO WSL (Referat komunikacji i promocji RPO WSL (RR), 

Samodzielne stanowisko ds. komunikacji o Funduszach Europejskich) – 5 wywiadów, 

 przedstawicielami IP RPO WSL (WUP, ŚCP, ZIT Subregionu Centralnego, RIT 

Subregionu Południowego, RIT Subregionu Północnego, RIT Subregionu 

Zachodniego) – 8 wywiadów, 

 przedstawicielami Grupy Roboczej ds. komunikacji i informacji o Funduszach 

Europejskich w ramach RPO WSL – 2 wywiady. 

Ponadto przeprowadzone zostały telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) 

z przedstawicielami mediów z województwa śląskiego – 2 wywiady, przedstawicielami 

liderów opinii z województwa śląskiego – 2 wywiady, przedstawicielem NGO (typu 

watchdog4) z województwa śląskiego. 

Dobór osób do wywiadów miał charakter celowy. Kryterium doboru była wiedza 

i doświadczenie w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych dot. RPO WSL 

(szczególnie w przypadku przedstawicieli IZ, IP i Grupy Roboczej ds. komunikacji i informacji 

o Funduszach Europejskich w ramach RPO WSL) oraz stosunek do funduszy europejskich 

(szczególnie w przypadku przedstawicieli mediów, liderów opinii i NGO starano się 

zidentyfikować postawy krytyczne). Łącznie zostało przeprowadzonych 20 wywiadów 

pogłębionych.  

Badanie kwestionariuszowe CAWI 

Technika ta została wykorzystana do badania z pracownikami Punktów Kontaktowych 

funkcjonujących w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz Wojewódzkim 

                                                           
4 Organizacja pozarządowa, która zajmuje się monitorowaniem i upublicznianiem działań podejmowanych m.in. 
przez instytucje publiczne w celu wykrycia nieprawidłowości w ich działaniach.  
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Urzędzie Pracy w Katowicach. Badaniem zostali objęci wszyscy pracownicy Punktów 

Kontaktowych (konsultanci). Zostało zrealizowanych 10 ankiet. 

Badanie kwestionariuszowe CATI 

W niniejszym badaniu technika CATI została wykorzystana do badania z: 

 potencjalnymi beneficjentami, wnioskodawcami oraz faktycznymi 

beneficjentami RPO WSL 

Badanie CATI zostało przeprowadzone na próbie wnioskodawców (skutecznych, 

nieskutecznych5 oraz wnioskodawców, których wniosek jest w trakcie oceny) oraz 

potencjalnych beneficjentów (podmioty, które nie aplikowały o środki RPO WSL 2014-2020). 

W ramach badania został zastosowany warstwowo-losowy dobór próby. Warstwami 

w badaniu były zmienne: status (beneficjent, wnioskodawca nieskuteczny/w trakcie oceny, 

potencjalny beneficjent) oraz typ podmiotu (przedsiębiorstwo, JST, pozostali). W przypadku 

beneficjentów oraz wnioskodawców nieskutecznych/w trakcie oceny warstwą, którą 

kontrolowano była również Oś Priorytetowa.  

Zostało zrealizowanych po 250 wywiadów z beneficjentami i wnioskodawcami 

nieskutecznymi/w trakcie oceny oraz 100 wywiadów z potencjalnymi beneficjentami (w tym 

50 z przedsiębiorstwami i 50 z innymi typami podmiotów), którzy nie aplikowali o wsparcie 

w ramach RPO WSL. Łącznie przeprowadzono 600 wywiadów CATI z tą kategorią 

respondentów.  

 potencjalnymi i faktycznymi uczestnikami projektów 

Badanie CATI zostało przeprowadzone na próbie potencjalnych/faktycznych uczestników 

projektów w ramach RPO WSL. Próba została podzielona na dwie warstwy: faktycznych 

uczestników projektów (n=301) oraz potencjalnych uczestników projektu (n=302).  

W ramach badania z faktycznymi uczestnikami wzięto pod uwagę status osoby przed 

udziałem w projekcie. Zostało przeprowadzonych: 

• 101 wywiadów z osobami biernymi zawodowo,  

• 100 wywiadów z osobami pracującymi, 

• 100 wywiadów z osobami bezrobotnymi (zarówno zarejestrowanymi w urzędzie 

pracy, jak i niezarejestrowanymi). 

W całej próbie badanych faktycznych uczestników projektów znalazło się 55 osób, które 

w wyniku realizacji projektu założyły własną działalność oraz 86 osób z orzeczeniem 

o niepełnosprawności.   

                                                           
5 Przez wnioskodawców skutecznych należy rozumieć wnioskodawców, których wniosek został wybrany do 
dofinansowania oraz tych, którzy zawarli już umowę o dofinansowanie (beneficjenci). Przez wnioskodawców 
nieskutecznych należy natomiast rozumieć wnioskodawców, których wniosek został oceniony negatywnie lub 
wycofany.  
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Badanie CATI z potencjalnymi uczestnikami było badaniem eksploracyjnym mającym na celu 

identyfikację czynników wpływających na zaangażowanie i wiedzę o projektach FE. 

Potencjalni uczestnicy projektów wg Strategii Komunikacji to: młodzież, studenci, wykluczeni 

cyfrowo, bezrobotni i zagrożeni bezrobociem, przedsiębiorcy, osoby 50+, osoby 

z niepełnosprawnościami. Kwalifikacja do badania odbywała się na podstawie odpowiedzi na 

pytania metryczkowe zawarte na początku wywiadu.  

Badanie z zastosowaniem techniki Tajemniczy klient 

Badanie z zastosowaniem techniki Tajemniczy Klient (Mystery Shopper) polega na 

zaangażowaniu specjalnie przeszkolonych obserwatorów, którzy wcielając się w rolę 

anonimowych klientów, zbierają potrzebne informacje. W niniejszym badaniu odbyło się to 

poprzez kontakt: 

• osobisty (Mystery Client), po 2 wizyty w każdym punkcie, 

• telefoniczny (Mystery Calling), po 2 rozmowy w każdym punkcie, 

• mailowy (Mystery Mailing), po 2 maile w każdym punkcie. 

Badanie z zastosowaniem techniki Tajemniczy Klient zostało zastosowane w Punktach 

Kontaktowych WUP (Katowice) i ŚCP (Chorzów). W sumie zostało zrealizowanych 

12 obserwacji. Z każdej obserwacji została przygotowana karta obserwacji zawierająca 

m.in. ocenę kompletności uzyskanych informacji, czytelności przekazu, rzetelności, 

asertywności konsultanta oraz ogólną ocenę podejścia do klienta.   

Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) 

Ze względu na konieczność pogłębienia wyników badań ilościowych CATI (eksploracja 

problemów, wyjaśnianie, pogłębianie uzasadnień) zostały przeprowadzone 2 wywiady 

grupowe (FGI). Jeden wywiad został przeprowadzony z przedstawicielami beneficjentów 

RPO WSL (przedsiębiorcy, przedstawiciele JST, instytucji kultury i NGO), drugi 

z uczestnikami projektów w ramach RPO WSL (wśród nich znalazły się osoby, które: 

skorzystały ze wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo, otrzymały dotację na założenie 

własnej firmy, skorzystały ze wsparcia osób bezrobotnych realizowanego przez powiatowe 

urzędy pracy czy skorzystały z bezpłatnych szkoleń informatycznych/językowych). 

Wywiad grupowy z przedstawicielami IZ oraz IP RPO WSL 

Wywiad grupowy został przeprowadzony w końcowej fazie badania. Przyczynił się do 

opracowania wysokiej jakości wniosków i rekomendacji z badania. Podczas warsztatu 

omówione i skonsultowane zostały propozycje treści rekomendacji przed przygotowaniem 

ostatecznej wersji raportu końcowego. W warsztacie wzięli udział przedstawiciele IZ oraz IP 

RPO WSL 2014-2020 (dobór celowy). 
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2. OPIS WYNIKÓW BADANIA 

2.1. Ocena spójności Strategii Komunikacji i RPD z pozostałymi 

dokumentami dotyczącymi informacji i promocji 

Czy Strategia i Roczne plany działań informacyjnych i promocyjnych (RPD) na lata 2015, 
2016, 2017 są spójne z pozostałymi dokumentami dotyczącymi informacji i promocji? 

Strategia Komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020 i Roczne Plany Działań informacyjnych 

i promocyjnych dla RPO WSL 2014-2020 (na lata 2015, 2016, 2017)6 powinny być spójne 

z dokumentami wyższego rzędu, tj. Strategią komunikacji polityki spójności na lata 2014-

2020; Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki 

spójności na lata 2014-2020; zapisami rozdz. 5.6 „Informacja i promocja” Umowy 

partnerstwa7 w zakresie, w jakim te dokumenty określają horyzontalne cele oraz generalne 

zasady prowadzenia komunikacji, nie wykluczając zarazem uwzględniania specyfiki 

regionalnej. Poniższa analiza została przeprowadzona na poziomie obowiązujących zasad 

horyzontalnych, celów i głównego komunikatu, wraz z praktycznymi propozycjami jego 

realizacji, zawartymi w RPD. Analizie została poddana również przyjęta w SK segmentacja 

i zdefiniowanie grup docelowych. Analiza spójności dotyczyła przede wszystkim zgodności 

na poziomie podstawowych zaleceń. W analizie nie zakładano, by regionalna SK 

(i wynikające z niej RPD) powielała wprost rozwiązania zawarte w SKPS, ani w obszarze 

diagnozy sytuacji wyjściowej, ani w zakresie definiowania grup docelowych i przypisywania 

im optymalnych kanałów komunikacji oraz optymalnych instrumentów. 

SK zachowuje zgodność z przyjętymi w SKPS zasadami horyzontalnymi: 

równouprawnieniem kobiet i mężczyzn, zapobieganiem dyskryminacji, zrównoważonym 

rozwojem i partnerstwem. Zgodny z podstawowymi założeniami SKPS jest też główny 

komunikat SK8, gdyż odwołuje się do pojęcia „Funduszy Europejskich”, a nie do 

nazwy Programu. Takie podejście jest zgodne z wynikami przeprowadzonego na użytek 

opracowania SKPS audytu semiotycznego9, który wskazuje, że pojęcie to jest najbardziej 

użyteczne w komunikacji z opinią publiczną, a także z potencjalnymi beneficjentami, 

w znacznie większym stopniu, niż skojarzenia odwołujące się do poszczególnych strumieni 

                                                           
6 W przypadku roku 2017 została oceniona realizacja RPD do dnia 30 września 2017 r. 
7 Wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 października 2017 r. na podstawie decyzji wykonawczej 
C(2017) 6994 (notyfikowana 24 października 2017 r.). 
8 Główny komunikat SK: Fundusze Europejskie wspierają tych, którzy realizując dobre pomysły, zwiększają 
możliwości i poprawiają, jakość życia mieszkańców województwa śląskiego. 
9 Celem audytu semiotycznego jest identyfikacja kontekstu kulturowego danego pojęcia, zrozumienie kodów 
komunikacyjnych pojęcia (w tym ich zmian i siły oddziaływania) oraz stworzenie ram komunikacyjnych dla pojęcia. 
W tym celu wykorzystuje się ocenę ekspercką, ale też badania społeczne. Audyt semiotyczny, którego wyniki są 
prezentowane w SKPS został przeprowadzony przez Semiotic Solutions Polska w 2011 roku.  
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pieniędzy i konkretnych programów operacyjnych. Równocześnie jednak należy zwrócić 

uwagę, że zarówno wyniki badań IDI prowadzonych z przedstawicielami IZ i IP, jak i FGI 

z beneficjentami wykazały, że taka realizacja komunikatu, o ile może być użyteczna 

i skuteczna w przypadku komunikacji z opinią publiczną (czyli ostatecznymi adresatami 

i obserwatorami wszystkich zmian dokonujących się dzięki Funduszom Europejskim), o tyle 

wytwarza szumy komunikacyjne w przypadku komunikacji z beneficjentami, wśród których 

niewystarczająco wydają się wypromowane marki poszczególnych podmiotów realizujących 

komunikację kierowaną do określonych kategorii beneficjentów (np. ŚCP w grupie 

przedsiębiorców). Promocja tych marek znajduje wprawdzie wyraz w RPD, niemniej jednak 

jej skuteczność na poziomie realizacji może być kwestionowana. Wydaje się zatem zasadne, 

by – nie wykraczając poza ramy głównego komunikatu – nieco silniej różnicować przekaz 

kierowany do innych odbiorców niż opinia publiczna, zwracając uwagę zarówno na markę 

tak RPO WSL, jak i podmiotów instytucjonalnych realizujących SK. Byłoby to rozwinięciem 

ogólnego komunikatu SKPS10.  

SK zachowuje też przyjęty w SKPS schemat komunikowania, oparty na wyodrębnianiu 

w obrębie grup docelowych liderów zmian, a także wskazywaniu całych grup, 

mogących pełnić taką rolę, oraz – konsekwentnie – kategorii uczestników projektów 

i odbiorców rezultatów. Kategorie te zostały w SK rozwinięte i wystarczająco szczegółowo 

opisane. Istotna dla uszczegółowienia założeń ogólnych jest zawarta w RPD diagnoza, 

oparta na badaniu ewaluacyjnym zrealizowanym dla perspektywy 2007-201311. Jest to o tyle 

istotne, że dokumenty strategiczne tworzone w wielu województwach w poprzedniej 

perspektywie finansowej zwykle nie zawierały takiej diagnozy, co było wykazywane 

w badaniach ewaluacyjnych jako słaba strona. Należy dążyć do udoskonalenia i poszerzenia 

diagnozy na potrzeby SK w kolejnej perspektywie finansowej (po 2020 roku).  

Podsumowując, w wyniku analizy wskazanych wyżej dokumentów nie wykazano istotnych 

rozbieżności między SK i RPD a dokumentami wyższego rzędu. Postulowaną zmianą 

w zakresie ich dostosowania może być raczej pogłębienie regionalnej specyfiki komunikatów, 

przede wszystkim w zakresie promocji marek instytucji tworzących system wdrażania RPO 

WSL. Dotyczy to rozpoznawalności tych instytucji (szczególnie IP-ŚCP) wśród odpowiednich 

kategorii beneficjentów, co będzie prowadziło do odpowiedniego ukierunkowania komunikacji 

i unikania szumów informacyjnych. 

                                                           
10 Główny komunikat SKPS: Fundusze Europejskie wspierają tych, którzy realizując dobre pomysły, zwiększają 
możliwości i poprawiają jakość życia mieszkańców Polski. 
11 Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, 
Dyspersja Anna Chrościcka, Katowice, lipiec 2014. 
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2.2. Ocena systemu zarządzania i koordynacji komunikacji funduszy 

europejskich w ramach RPO WSL 

2.2.1. Ocena spójności i kompletności systemu oraz współpracy i komunikacji 

w ramach systemu 

W jakim stopniu wszystkie elementy systemu zarządzania i koordynacji komunikacji funduszy 
europejskich w ramach RPO WSL są ze sobą spójne oraz kompletne? Czy właściwie 
zaplanowano zasady współpracy oraz sposób komunikacji między poszczególnymi jego 
elementami? 

Poprawnie zaprojektowany system zarządzania i koordynacji komunikacji funduszy 

europejskich w ramach RPO WSL powinien zapewniać jasne sprecyzowanie zakresów 

zadań poszczególnych jego elementów oraz dobry przepływ informacji pomiędzy nimi. 

Powinien być to zarazem system spójny, kompletny i wyczerpujący, czyli zdolny do 

obsługi wszystkich aspektów komunikacji.  

W ramach IZ za działania informacyjno-promocyjne dotyczące RPO WSL odpowiada Referat 

komunikacji i promocji RPO WSL (RR-RKIP) w Wydziale Rozwoju Regionalnego UMWSL, 

który w strukturze pełni rolę Instytucji Koordynującej w zakresie informacji i promocji. Referat 

komunikacji i promocji RPO WSL ściśle współpracuje z pracownikiem piastującym 

Samodzielne stanowisko ds. komunikacji w Wydziale Rozwoju Regionalnego, którego 

zadaniem jest m.in. monitoring mediów regionalnych w zakresie RPO WSL, prowadzenie 

spraw związanych z pytaniami dziennikarskimi w zakresie RPO WSL oraz inicjowanie 

współpracy z mediami w celu komunikacji o Programie, a także bieżąca obsługa medialna 

Instytucji Zarządzającej oraz wydziałów zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL12. W IP 

należących do systemu wdrażania RPO WSL również powołano odpowiednie komórki (IP-

ŚCP13, IP-WUP14) czy stanowiska (IP-ZIT/RIT) odpowiedzialne za realizację zadań 

informacyjno-promocyjnych.   

Wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi elementami tego systemu i koordynację 

działań ułatwia funkcjonowanie Grupy Roboczej ds. komunikacji i informacji o Funduszach 

Europejskich w ramach RPO WSL 2014-202015. Działanie Grupy Roboczej jest szczególnie 

istotne ze względu na znaczną liczbę komórek organizacyjnych i osób zaangażowanych 

w działania komunikacyjne dotyczące RPO WSL.   

                                                           
12 Strategia Komunikacji RPO WSL Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020, marzec 2017, str. 10.  
13 Wydział informacji i promocji oraz Zespół ds. kontaktów z mediami. 
14 Zespół ds. promocji i informacji oraz Biuro prasowe.  
15 Strategia Komunikacji RPO WSL Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020, marzec 2017, str. 10. 
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Działania informacyjne związane z RPO WSL 2014-2020 realizują też PIFE, które pełnią na 

terenie województwa śląskiego analogiczną rolę dla wszystkich programów operacyjnych 

Polityki Spójności. Sieć PIFE w województwie śląskim prowadzona jest na mocy aneksu nr 4 

do Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-

II/POPT/128/14, zawartego między MR a Województwem Śląskim (Uchwała nr 1/163/V/2017 

Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 03.01.2017 roku). W województwie funkcjonuje 

główny punkt w Katowicach i 4 punkty lokalne w następujących miejscowościach: Bielsko-

Biała, Rybnik, Częstochowa, Sosnowiec. Za koordynację sieci Punktów Informacyjnych 

odpowiada Wydział Sieci PIFE (Departamentu Informacji i Promocji) w MR.  

Analiza SK i kolejnych RPD oraz porozumień w zakresie powierzenia części zadań 

(zawartych między IZ a IP-ŚCP, IP-WUP i IP-ZIT/RIT) i Instrukcji Wykonawczych (IZ, IP-

ŚCP, IP-WUP, IP-ZIT/RIT) wykazała, że – na poziomie założeń – system komunikacji nt. 

RPO WSL spełnia te warunki. Nie zidentyfikowano „wąskich gardeł” ani braków 

proceduralnych, które utrudniałyby lub uniemożliwiały realizację działań 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących RPO WSL. Jedynym problemem/„wąskim 

gardłem” – jak wskazują respondenci wywiadów pogłębionych z przedstawicielami IZ, IP-

ŚCP, IP-WUP oraz IP-ZIT/RIT zajmujący się przygotowywaniem RPD – jest system 

aktualizacji tych dokumentów. Ostatnia aktualizacja (przeprowadzana we wrześniu 2017 

roku) nie pozwala na reagowanie na problemy, które wynikają w ostatnim kwartale, kiedy – 

z uwagi na rytm realizacji zamówień publicznych – kończonych jest wiele działań. Procedury 

zostały opisane w sposób jasny i zrozumiały, pracownicy (w trakcie wywiadów 

z przedstawicielami IZ i IP) nie zgłaszali problemów ze zrozumiałością procedur czy 

dostępem do informacji i danych niezbędnych do wykonywania zadań. Zaprojektowany 

system jest spójny i wyczerpujący – powinien zapewnić realizację wszystkich zadań 

informacyjno-promocyjnych, zarówno generalnych, jak i kierowanych do poszczególnych 

grup docelowych.  

Analiza jego funkcjonowania, dokonana w oparciu o badania terenowe (CAWI 

z konsultantami Punktów Kontaktowych, IDI z przedstawicielami IZ/IP i Grupy Roboczej ds. 

komunikacji i informacji o Funduszach Europejskich, FGI z beneficjentami, badanie 

z zastosowaniem techniki „Tajemniczy Klient”), pozwala jednak na wskazanie zarówno jego 

mocnych, jak i słabych stron.  

Jako mocną stronę należy wskazać niewątpliwie rozdzielenie komórek odpowiadających za 

działania informacyjno-promocyjne określone w RPD i dotyczące bezpośrednio RPO WSL 

oraz za kontakty z mediami. Za dobrą praktykę należy uznać utworzenie Samodzielnego 

stanowiska ds. komunikacji o Funduszach Europejskich w IZ, które pośredniczy w kontakcie 

z Biurem Prasowym UMWSL i przekazywaniu informacji do mediów. Pozwala to na 
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koordynację działań informacyjno-promocyjnych UMWSL z działaniami w ramach RPO WSL. 

W przypadku IP-ŚCP i IP-WUP komórki do spraw kontaktów z mediami pełnią rolę 

pośredniczącą, z jednej strony odciążając od bezpośrednich kontaktów z mediami komórki 

odpowiedzialne za informację i promocję, a z drugiej strony pozwalają przekazywać 

i rozpowszechniać informacje o RPO bez dodatkowych kosztów w ramach zadań ogólnie 

realizowanych przez służby prasowe.  

Mocną stroną jest też funkcjonowanie Grupy Roboczej ds. komunikacji i informacji 

o Funduszach Europejskich w ramach RPO WSL 2014-2020. W ocenie rozmówców 

wywiadów pogłębionych częstotliwość spotkań tej grupy jest wystarczająca. Grupa 

zapewnia odpowiednią koordynację prac wszystkich instytucji wchodzących w skład 

systemu.  

W jednym z wywiadów zwrócono jednak uwagę (wywiad pogłębiony z przedstawicielem IP-

RIT), że równolegle działa inna grupa robocza, koordynująca działania informacyjno-

promocyjne wszystkich programów realizowanych w regionie, w której brak przedstawicieli 

subregionów (a są w niej przedstawiciele IZ, PIFE i ŚCP jako reprezentanci Grupy Roboczej 

ds. komunikacji i informacji o Funduszach Europejskich w ramach RPO WSL 2014-2020). 

W ocenie przedstawiciela IP-RIT jest to o tyle ważne, że działania informacyjno-promocyjne 

realizowane w subregionach północnym i południowym (przede wszystkim w tym pierwszym) 

niewystarczająco odzwierciedlają ich specyfikę. Mieszkańcy subregionu północnego mają – 

w ocenie przedstawiciela IP-RIT tego subregionu – duże poczucie odrębności wobec Śląska 

(rozumianego jako dawne województwo katowickie), co wymaga szerszego uwzględnienia 

zarówno w działaniach informacyjno-promocyjnych RPO WSL, jak i w promocji całego 

regionu. Podobne uwagi były zgłaszane też przez przedstawicieli pozostałych IP-RIT, choć 

bez wskazywania na potrzebę niwelowania poczucia odrębności wśród adresatów działań 

w subregionie, a jedynie na potrzebę reprezentacji w grupie zajmującej się promocją regionu. 

O ile informacja o zróżnicowaniu regionalnym województwa jest uzasadniona, o tyle 

informacja o drugiej grupie roboczej wydaje się być błędna, ponieważ nie pojawia się 

w wynikach innych badań. Być może powodem pojawienia się takiej informacji są zapisy 

w SK (rozdz. 6.1 i 6.2), które informują co prawda o jednej grupie roboczej, ale nakreślają 

niejako różny zakres zadań, co można odczytać jako fakt istnienia dwóch grup. Mogło się też 

zdarzyć, że respondent źle zinterpretował informację o Grupie Sterującej ds. informacji 

i promocji Funduszy Europejskich, która koordynuje całość działań komunikacyjnych dot. 

Polityki Spójności na poziomie całego kraju. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji 

i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (z dnia 30 kwietnia 

2015 r.) na posiedzenia grupy mogą być również zapraszani przedstawiciele IP. W związku 

z powyższymi wątpliwościami zaleca się, aby szczegółowo poinformować IP (szczególnie IP-
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ZIT/RIT) na temat roli i zakresu zadań grup roboczych koordynujących działania 

informacyjno-promocyjne dotyczące Funduszy Europejskich (w skali kraju i regionu).   

Oceniając współpracę w ramach prowadzenia działań komunikacyjnych należy mieć na 

uwadze wprowadzenie nowych narzędzi współpracy samorządów, jakimi są Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT). Ta partnerska 

inicjatywa, zorientowana na projekty realizowane lokalnie przez podmioty z terenu danego 

subregionu, w oparciu o lokalne diagnozy, stanowi kanał usprawniający komunikację między 

przedstawicielami tej grupy docelowej, a zarazem jest to też kanał komunikacji samorządów 

z IZ (więcej na ten temat w rozdz. 2.2.3). Z wywiadów pogłębionych z przedstawicielami IP-

ZIT/RIT przeprowadzonych w ramach badania wynika jednak, że część działań 

informacyjno-promocyjnych może być dublowana z działaniami innych komórek 

realizujących komunikację nt. RPO WSL. Dotyczy to dublowania się zadań IP-ZIT/RIT, które 

dla swojego obszaru realizują działania z zakresu promocji medialnej projektów 

zrealizowanych bądź realizowanych. 

Problem konfliktu kompetencyjnego pojawia się w przypadku PIFE, finansowanych ze 

środków MR, a zarazem formalnie podlegających Zarządowi Województwa Śląskiego. 

Jak wynika z wywiadów pogłębionych z przedstawicielami IZ oraz Grupy Roboczej ds. 

komunikacji i informacji o Funduszach Europejskich, Zarząd kładzie główny nacisk na 

realizowanie przez PIFE zadań związanych z informowaniem o RPO WSL. Zadania 

punktów dotyczyć mają jednak całej Polityki Spójności, co egzekwowane jest przez 

MR jako koordynatora sieci Punktów. Informowanie o FE przez PIFE może nawet 

wykraczać poza zakres Polityki Spójności, gdyż zasadą ich działania jest odpowiedni dobór 

wsparcia zależnie od klienta, co może znaczyć również informowanie (przynajmniej wstępne) 

o PROW czy środkach z funduszy norweskich i funduszy EOG16. Problem konfliktu 

kompetencyjnego dotyczy przede wszystkim Punktu przy Urzędzie Marszałkowskim.  

Wyniki badania wskazują, że pośrednikami w przekazywaniu informacji o RPO WSL do 

przedsiębiorców są: komórki samorządów ds. współpracy z przedsiębiorcami, IOB, 

organizacje branżowe, lokalne i regionalne izby gospodarcze. Niestety zidentyfikowane 

zostały problemy w zakresie adekwatności i rzetelności przekazywanych informacji. 

Pośrednicy kierują przedsiębiorców do IP-ŚCP i wskazują, że mogą tam pozyskać szeroki 

zakres wsparcia, na praktycznie każdy pomysł/projekt z zakresu przedsiębiorczości. Nie 

informują o uwarunkowaniach realizacji projektów w ramach RPO WSL. Gdy okazuje się, że 

część pomysłów/projektów nie wpisuje się w cele RPO WSL przedsiębiorcy czują się 

zawiedzeni.    

                                                           
16 Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego to forma 
bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. 
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Przydatne byłoby zatem szersze poinformowanie środowisk przedsiębiorców (w tym IOB) 

o roli i funkcjach ŚCP, tak by było ono dla nich w większej liczbie przypadków pierwszą 

instytucją, z którą się stykają. Brak takiej informacji w szerszym obiegu może w wielu 

wypadkach niepotrzebnie wydłużać łańcuch pośredników w informowaniu.  

Jak stwierdzili respondenci wywiadów z przedstawicielami IZ, co potwierdził także wywiad 

FGI z beneficjentami, w przypadku konkursów dot. wsparcia z EFRR nie ma większych 

problemów z wykorzystaniem alokacji. Nie jest zatem konieczna intensyfikacja działań 

informacyjno-promocyjnych kierowanych do potencjalnych beneficjentów. Intensyfikacja 

taka jest jednak pożądana w przypadku konkursów na projekty dofinansowane 

w ramach EFS. Przedstawiciele IZ dostrzegali w tym przypadku brak koordynacji 

polityki informacyjnej, w ramach której większy nacisk powinien zostać położony na 

EFS. Podobne wnioski pojawiają się w wywiadzie z przedstawicielem Grupy Roboczej ds. 

komunikacji i informacji o Funduszach Europejskich. Nie dotyczy to jednak działań 

informacyjno-promocyjnych realizowanych przez IP-WUP, lecz przede wszystkim działań 

realizowanych na poziomie IZ.  

Ostatnim wreszcie problemem, na który warto w ocenie systemu obiegu informacji 

zwrócić uwagę, jest problem wykraczający poza strukturę instytucji realizujących 

działania informacyjno-promocyjne. Jest to rola firm konsultingowych jako 

pośredników, zarówno w informowaniu, jak i wspomagających beneficjentów, tak przy 

aplikowaniu, jak i realizacji projektów. Ich rola jest na tyle ważna, że prowadzący 

działania informacyjno-promocyjne, kierowane do beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów (PIFE, Punkty Kontaktowe) starają się wskazywać pewne ogólne standardy 

współpracy z takimi firmami oraz kryteria, jakimi warto się kierować przy wyborze 

usługodawcy. Nie ma to charakteru rekomendacji konkretnych firm, więc należy tę praktykę 

interpretować jako zjawisko niezakłócające rynkowej konkurencji. Innym ważnym elementem 

informowania o takich firmach jest zwracanie uwagi na firmy nieuczciwe, które za opłatą 

dystrybuują ogólnodostępne materiały wytwarzane przez IZ, IP czy PIFE. 

Zidentyfikowano zjawisko przerzucania odpowiedzialności wnioskodawców (za wyniki 

aplikowania) i beneficjentów (za problemy przy realizacji projektów) na instytucje udzielające 

informacji. Ponieważ istnieje ryzyko błędnego ich zastosowania przez wnioskodawców/ 

beneficjentów i wystąpienia szkody lub utraty korzyści (na skutek odmowy przyznania 

pomocy), korzystnym wydaje się w kontaktach z nimi zastosowanie specjalnych klauzul, 
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wskazujących zakres odpowiedzialności udzielających informacji. Dotyczyć to może także 

kwestii oczekiwań związanych ze wskazywaniem firm konsultingowych17. 

Na tym etapie wdrażania RPO WSL można już ocenić, na ile tak zarysowana logika jest 

trafna i będzie zapewniała skuteczność i użyteczność działań informacyjno-promocyjnych. 

Można stwierdzić wysoką użyteczność działań kierowanych do potencjalnych 

beneficjentów, przede wszystkim EFRR. Dużo mniej skuteczny i użyteczny jest 

przekaz do potencjalnych beneficjentów EFS. Nie należało to do zakresu badania, ale 

w ramach wywiadów grupowych z beneficjentami, a przede wszystkim uczestnikami 

projektów pojawiły się sygnały, że stosunkowo niewielka jest świadomość korzyści 

bezpośrednich, jaką mogą mieć z wdrażania Programu mieszkańcy regionu i że przekaz IZ 

i IP w niewielkim stopniu obecnie uwzględnia te potrzebę (co wynika z przyjętej logiki 

realizacji działań komunikacyjnych). Wskazuje to na konieczność zmian w kolejnych RPD, 

zmierzających do lepszego informowania potencjalnych uczestników projektów EFS, jak i na 

generalną poprawę komunikacji z opinią publiczną. 

Podsumowując należy stwierdzić, że system realizacji działań komunikacyjnych 

w ramach RPO WSL został zaplanowany w sposób spójny, kompletny i wyczerpujący, 

czyli zdolny do obsługi wszystkich aspektów komunikacji. Podział zadań (zarówno 

między instytucjami systemu realizacji, jak i wewnątrz poszczególnych instytucji) jest jasny 

i czytelny, nie ma problemów ze zrozumieniem procedur. Jedyne problemy proceduralne 

dotyczą aktualizacji RPD w kontekście reagowania na problemy, które wynikają w ostatnim 

kwartale roku, kiedy – z uwagi na rytm realizacji zamówień publicznych – kończonych jest 

wiele działań. Mocną stroną systemu zwiększającą jego spójność jest funkcjonowanie Grupy 

Roboczej. Komplementarność działań zwiększa też rozdzielenie zadań związanych 

z kontaktami z mediami od zadań dotyczących realizacji działań wynikający z RPD. Kwestią 

problematyczną jest podległość PIFE jednocześnie pod Zarząd Województwa Śląskiego 

i pod MR, co rodzi konflikty kompetencyjne. Wyniki badań wskazują też na pewną 

niesymetryczność w zakresie realizacji działań komunikacyjnych EFRR kosztem EFS, co 

znajduje odzwierciedlenie w wykorzystaniu alokacji finansowej.  

                                                           
17 Przedstawiamy propozycję takiej klauzuli: Usługa doradztwa oraz informacji nie obejmuje wypełniania w imieniu 
i za wnioskodawcę dokumentacji aplikacyjnej ani dokumentów rozliczeniowych udzielonej dotacji, świadczenia 
pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze 
zmianami), doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 
2011 r.41, poz. 213), doradztwa ubezpieczeniowego lub pośrednictwa finansowego dotyczącego pozyskania 
środków unijnych nie będących środkami EFRR/EFS dostępnych w ramach RPO WSL 2014-2020. Późniejsze 
zmiany przepisów, nowe orzecznictwo lub praktyka mogą mieć wpływ na aktualność świadczonej Usługi. IP-
ŚCP/IP-WUP nie ponosi odpowiedzialności za błędy, wady, usterki lub braki w dokumentacji aplikacyjnej lub 
rozliczeniowej operacji spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem wnioskodawcy lub beneficjenta 
związanym ze złożeniem dokumentacji aplikacyjnej lub dotyczącej rozliczenia operacji w ramach udzielonego 
wsparcia ze środków EFRR/EFS w ramach RPO WSL. 
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2.2.2. Ocena zasobów kadrowych i finansowych w ramach systemu 

Czy zasoby kadrowe oraz finansowe18 systemu zarządzania i koordynacji są wystarczające 
dla zapewnienia skutecznego działania systemu komunikacji funduszy europejskich 
w ramach RPO WSL? 

Skuteczny system komunikowania o funduszach europejskich w ramach RPO WSL 

wymaga zapewnienia wystarczających zasobów kadrowych oraz środków 

finansowych – rozumianych tu jako środki przeznaczone na działania informacyjno-

promocyjne w ramach RPO WSL. Stworzenie właściwej struktury zarządzania bez 

spełnienia tych dwóch warunków może skutkować niewydolnością systemu lub niewłaściwą 

pracą przeciążonych kadr. System ten powinien zapewniać nie tylko wystarczające zasoby 

generalnie, ale również wystarczające zasoby w różnych momentach pracy, przede 

wszystkim w okresach, kiedy ma miejsce duże spiętrzenie zadań.  

Konieczne zatem jest: 

• Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników dla wykonywania zadań 

przewidzianych dla danej komórki, przy założeniu, że powinna ona być wystarczająca 

w okresach większego obciążenia zadaniami; 

• Zaangażowanie pracowników o kompetencjach właściwych dla wykonywanych 

zadań. Wszyscy pracownicy zajmujący się działaniami informacyjno-promocyjnymi 

dotyczącymi RPO WSL w IZ, IP-ŚCP, IP-WUP i IP-ZIT/RIT powinni mieć podstawowe 

kompetencje i wiedzę w zakresie procedur administracyjnych związanych ze swoim 

stanowiskiem. Pracownicy informujący bezpośrednio (czyli konsultanci Punktów 

Kontaktowych i PIFE) powinni mieć odpowiednie do tego kompetencje 

interpersonalne. Pracownicy odpowiedzialni za kampanie informacyjno-promocyjne, 

przygotowujący dokumenty przetargowe, oprócz wiedzy dotyczącej Prawa Zamówień 

Publicznych powinni posiadać również wiedzę i doświadczenie z zakresu komunikacji 

i PR, pozwalające na opracowywanie trafnej specyfikacji i opisu przedmiotu 

zamówienia. Pracownicy odpowiedzialni za kontakty z mediami powinni posiadać 

doświadczenie dziennikarskie lub nabytą w inny sposób wiedzę o specyfice mediów 

i pracy dziennikarza; ważne też jest w tym przypadku posiadanie szerokiej sieci 

kontaktów w środowisku mediów, ze względu na zakres działania – przede wszystkim 

mediów regionalnych i lokalnych. Przygotowujący materiały informacyjne 

i promocyjne powinni posiadać kompetencje w zakresie redagowania jasnych 

i komunikatywnych tekstów; 

                                                           
18 Pod pojęciem zasoby finansowe, należy rozumieć środki przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne 
w ramach RPO WSL.   
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• Posiadanie odpowiednich procedur dla realizowanych działań oraz struktur 

administracyjnych (zasoby organizacyjne); 

• Zapewnienie odpowiednich środków finansowych na działania.  

Analiza zasobów kadrowych została przeprowadzona w oparciu o analizę dokumentów (desk 

research), wywiady z pracownikami IZ, IP-ŚCP, IP-WUP, IP-ZIT/RIT, wywiady grupowe 

z uczestnikami projektów i beneficjentami, CAWI z pracownikami Punktów Kontaktowych, 

a także badanie z wykorzystaniem techniki „Tajemniczy Klient” oraz wywiady 

z przedstawicielami mediów. Wyniki analizy przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 1. Analiza zasobów dotyczących realizacji działań informacyjno-promocyjnych RPO WSL  

Zasób Dostępność Skuteczność Efektywność 

Zasoby ludzkie: 

liczebność 

Rozmówcy wywiadów z IZ, IP-ŚCP, IP-WUP i IP-

ZIT/RIT zwracali uwagę na niedostatki w zakresie 

dostępności zasobów ludzkich w okresach 

większego spiętrzenia działań, przede wszystkim 

w drugiej połowie roku. Na pewno podczas 

prowadzenia działań komunikacyjnych występuje 

fluktuacja z zakresie zapotrzebowania na 

pracowników (okresy intensywniejszych i mniej 

intensywnych działań) – należy to wziąć pod uwagę 

przy planowaniu zasobów. Okresami 

newralgicznymi pod tym względem są także okresy 

ogłaszania większej liczby konkursów, okresy 

aktualizacji RPD oraz okresy organizacji 

najważniejszych eventów. Badanie „Tajemniczy 

Klient” nie wykazało problemów w zakresie 

dostępności konsultantów.  

Liczebność pracowników nie ma wpływu na 

skuteczność podejmowanych działań, ale 

ogranicza samą liczbę działań, przede 

wszystkim możliwości organizowania szkoleń 

i spotkań informacyjnych oraz w niektórych 

przypadkach ich prowadzenia. Może mieć to 

o tyle znaczenie, że zgodnie z wynikami 

wywiadów grupowych, formuła szkoleń/ 

spotkań jest niezadawalająca dla 

beneficjentów, którzy oczekują większej liczby 

szkoleń w formule warsztatowej. Ma natomiast 

ograniczony wpływ na udzielanie konsultacji. 

W okresie spiętrzenia ogłoszeń konkursów 

występują (w ocenie beneficjentów) opóźnienia 

w dotrzymywaniu terminów odpowiadania na 

zapytania, a także przesunięcia ogłaszania 

wyników konkursów. 

Brak barier efektywności 

związanych z liczebnością 

pracowników, ale bariery te 

mogą wystąpić w przyszłości. 

Problem taki może wystąpić 

w przypadku działań 

informacyjnych związanych 

z EFS ze względu na wzrost 

zainteresowania tym wsparciem.  

Zasoby ludzkie: 

kompetencje 

Osoby zajmujące się informacją i promocją w mają 

wysokie kompetencje jednostkowe. Zostało to 

wykazane dla wszystkich instytucji, z których 

pracownikami prowadzono wywiady i którzy 

wykazali się zarówno wiedzą o Programie, jak 

i umiejętnością prezentacji własnego zakresu 

obowiązków i problemów z nim związanych. 

Z uwagi na objęcie wywiadami szerokiej grupy 

pracowników można stwierdzić, że ta ocena – 

wynikająca z oceny prowadzącego wywiad – jest 

miarodajna. Potwierdziły ją także wyniki wywiadu 

grupowego z beneficjentami oraz wywiady 

z przedstawicielami mediów. W przypadku 

pracowników Punktów Kontaktowych potwierdziło 

Skuteczność wykorzystania kompetencji 

obniżana jest częściowo przez fakt, że od 

pracownika komórek zajmujących się 

informacją i promocją wymaga się zarówno 

kompetencji administracyjnych, jak 

i potrzebnych w agencji kreatywnej 

(przynajmniej w zakresie wiedzy dotyczącej 

tworzenia odpowiednich specyfikacji 

przetargowych).  

Za przydatne a niewystarczające kompetencje 

należałoby uznać rozeznanie pracowników 

w obszarze mediów społecznościowych, co 

oznacza konieczność szkoleń z zakresu 

webwritingu i marketingu social media. 

Efektywność wykorzystania 

kompetencji kadry realizującej 

działania informacyjne 

i promocyjne obniżana jest przez 

brak rozdziału między 

obowiązkami administracyjnymi 

a związanymi z informowaniem 

i promocją. Jest to jednak cecha 

systemowa, którą trudno będzie 

wyeliminować.  
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Zasób Dostępność Skuteczność Efektywność 

to również badanie z wykorzystaniem techniki 

„Tajemniczy klient”. Nie stwierdzono problemu 

z dostępnością pracowników o wysokich 

kompetencjach na wszystkich stanowiskach, 

zgodnych z zakresem wymagań, jaki został opisany 

powyżej.  

Pewnym problemem może być odpowiedni dobór 

trenerów prowadzących postulowane szkolenia 

w formule warsztatowej. Osoby takie powinny 

wykazywać się doświadczeniem w zakresie metod 

warsztatowych, ale muszą też być specjalistami 

w zakresie tematyki, której dotyczy szkolenie.  

W ocenie przedstawicieli mediów większość 

osób kierowanych do kontaktów z mediami 

posiada zgodne z ich potrzebami kompetencje 

komunikacyjne. W grupie pracowników 

kontaktujących się z mediami potrzebne 

(z uwagi na prawdopodobne pogorszenie się 

stosunku opinii publicznej do FE 

i wykorzystywania problematyki FE w bliskich 

kampaniach wyborczych) mogą być szkolenia 

z zakresu PR w sytuacjach kryzysowych lub 

zatrudnienie osoby o odpowiednich 

kompetencjach. 

Zasoby 

organizacyjne 

Struktura zarządzania działaniami informacyjno-

promocyjnymi jest optymalna, jeśli chodzi o przyjęte 

założenia. Opis i ocena struktury przedstawione 

zostały w rozdziale 2.2.1 

 

Problemy z zakresu skuteczności 

organizacyjnej występują w zakresie 

„podwójnej zależności” PIFE (od MR i Zarządu 

Województwa) i wynikających z tego różnych 

oczekiwań, kierowanych pod adresem PIFE. 

Jako problem z zakresu skuteczności 

organizacyjnej można wskazać też zbyt małą 

rozpoznawalność ŚCP jako instytucji 

obsługującej przedsiębiorców w tej grupie 

docelowej, na co zwrócono uwagę 

w wywiadach z przedstawicielami tej instytucji. 

Ograniczenie efektywności 

stanowi zależność prowadzonych 

działań od ram narzucanych 

przez politykę komunikacyjną MR 

na szczeblu krajowym np. brak 

możliwości korzystania z mediów 

ogólnopolskich w celu 

prowadzenia kampanii 

promocyjnych. 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie wyników badań (desk research, wywiady z pracownikami IZ, IP-ŚCP, IP-WUP, IP-ZIT/RIT, wywiady grupowe z uczestnikami 

projektów i beneficjentami, CAWI z pracownikami Punktów Kontaktowych, badanie z wykorzystaniem techniki „Tajemniczy Klient” oraz wywiady z przedstawicielami mediów). 



  

Analizując zasoby finansowe przeznaczone na realizację działań informacyjno-promocyjnych 

RPO WSL należy pamiętać, że są one alokowane w ramach Osi Priorytetowej XIII (Pomoc 

Techniczna). Pochodzą w całości ze środków EFS – co wynika z przyjętego w Umowie 

Partnerstwa poziomu i sposobu wyznaczania wartości pomocy technicznej w programach 

dwufunduszowych, jakim jest RPO WSL. Alokacja ze środków UE wynosi 110 mln euro 

(3,16% całkowitej alokacji RPO), wkład krajowy to 19 411 765 euro. Należy jednak mieć na 

uwadze, że środki te są przeznaczone na: utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia 

personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie RPO WSL oraz 

zapewnienie możliwości podnoszenia jego kwalifikacji i niezbędnych warunków pracy; 

zapewnienie skutecznego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania; zapewnienie 

skutecznego systemu informacji i promocji dla Programu i efektywne wsparcie dla 

beneficjentów. Oznacza to, że na realizację działań informacyjno-promocyjnych 

przeznaczonych jest tylko część alokowanych środków – zgodnie ze SK 6 470 588 euro 

(w tym 5,5 mln stanowi wkład UE), co stanowi 5% alokacji przeznaczonej na pomoc 

techniczną.   

Porównując wysokość środków przeznaczonych na realizację SK w ramach RPO WSL 

z wysokością środków przeznaczonych na ten cel w innych RPO (w ujęciu 

bezwzględnym) należy stwierdzić, że w województwie śląskim przeznaczono na ten cel 

budżet o średniej wysokości (7 pozycja w skali województw, niemal ex aequo 

z województwem wielkopolskim). Najwyższym budżetem dysponują prowadzący działania 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 (ponad 12,8 mln euro). Porównanie w wartościach bezwzględnych może być jednak 

niemiarodajne, dlatego że poszczególnie RPO różnią się wysokością środków alokowanych 

na program. Dlatego dokonano również porównania uwzględniając wysokość alokacji ze 

środków UE. Z zestawienia wynika, że 1 euro przeznaczone na realizację SK RPO WSL 

odpowiada 536 euro alokacji ze środków UE przeznaczonych na RPO WSL 

(województwo zajmuje w tym względzie 4 pozycję w kraju, po województwach: 

pomorskim – 1212 euro, dolnośląskim – 950 euro i opolskim – 675 euro). Wskaźnik ten 

można potraktować jako jeden z czynników oceny efektywności działań komunikacyjnych (im 

wyższa alokacja UE przypadająca na 1 euro budżetu SK tym wyższa efektywność działań 

komunikacyjnych). Patrząc na to porównanie należy więc ocenić, że na realizację SK RPO 

WSL przeznaczono optymalne środki finansowe.   
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Tabela 2. Analiza wysokości środków przeznaczonych na działania informacyjno-promocyjne 
w ramach poszczególnych RPO oraz wysokości alokacji UE 

Województwo 
Alokacja 

środków UE  
(w mld euro) 

Indykatywny budżet na 
realizację Strategii 

Komunikacji (w euro) 

Wartość alokacji przypadająca na 
1 euro przeznaczone na realizację 

Strategii Komunikacji (w euro) 

Dolnośląskie 2,25 2 367 453 950 

Kujawsko-pomorskie 1,9 4 200 000 452 

Lubelskie 2,23 8 168 235 273 

Lubuskie 0,9 3 609 800 249 

Łódzkie 2,25 9 148 112 246 

Małopolskie 2,87 12 862 913 223 

Mazowieckie 2,08 7 100 835 293 

Opolskie 0,9 1 334 072 675 

Podkarpackie 2,1 4 735 793 443 

Podlaskie 1,21 4 100 000 295 

Pomorskie 1,86 1 534 280 1 212 

Śląskie 3,47 6 470 588 536 

Świętokrzyskie 1,36 8 823 529 154 

Warmińsko-mazurskie 1,72 5 882 353 292 

Wielkopolskie 2,45 6 500 000 377 

Zachodniopomorskie 1,6 4 803 718 333 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie informacji nt. alokacji RPO zawartych na stronie: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/fundusze-europejskie-w-

polsce/ oraz indykatywnych budżetów określonych w poszczególnych Strategiach Komunikacji RPO.  

Analizując zasoby finansowe w ujęciu porównawczym trzeba również brać pod uwagę 

kontekst regionalny wdrażania danego RPO np. liczbę instytucji systemu realizacji, liczbę 

pracowników zaangażowanych w realizację i koordynacje działań komunikacyjnych, ale też 

uwarunkowania regionalnego rynku mediów czy – co mniej oczywiste – spójność 

przestrzenną województwa i dostępność transportową (czynniki istotne w organizacji 

szkoleń, punktów informacyjnych, eventów promocyjnych).  

Przedstawiciele IZ, IP-ŚCP, IP-WUP, IP-ZIT/RIT w trakcie wywiadów nie wskazywali na 

trudności w finansowaniu działań. Są świadomi wielkości środków i konieczności ich jak 

najefektywniejszego wykorzystania. Dostępne środki finansowe gwarantują realizację 

szerokiego spectrum działań informacyjno-promocyjnych, dlatego nie są podnoszone 

kwestie zbyt małych zasobów finansowych. Pojawiły się tylko pojedyncze głosy ze strony IP-

RIT wskazujące, że możliwość zwiększenia budżetu działań informacyjno-promocyjnych 

w ich przypadku, pozwoliłoby zorganizować ciekawsze wydarzenia czy zaprosić 

zewnętrznych ekspertów (np. na konferencje) – więcej na ten temat w rozdz. 2.2.3.  

Podsumowując, do chwili obecnej zasoby ludzkie, kompetencyjne, organizacyjne 

i finansowe były wystarczające dla realizacji zadań SK i kolejnych RPD. Nie przewiduje 

się poważniejszych zagrożeń w tym obszarze w przyszłości, za wyjątkiem prawdopodobnego 

zwiększenia zainteresowania konkursami EFS. Zarazem wydatkowanie środków z tego 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/fundusze-europejskie-w-polsce/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/fundusze-europejskie-w-polsce/
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funduszu wskazuje, że w najbliższych latach musi być ogłaszana większa liczba konkursów. 

Będzie to wymagało większej mobilizacji zasobów ludzkich dla informacyjnej i szkoleniowej 

obsługi potencjalnych beneficjentów. Zagrożeniem jest też potencjalna zmiana nastawienia 

opinii publicznej do FE, w jakiejś mierze będzie stymulowana kampaniami wyborczymi w 

latach 2018 i 2019. Bedzie to więc wymagało przygotowania pracowników (głównie IZ) do 

rozwiązywania sytuacji kryzysowych instrumentami PR, co może nastąpić poprzez 

odpowiednie przeszkolenie już zatrudnionych pracowników lub zatrudnienie osoby/firmy 

o takim przygotowaniu. 

2.2.3. Znaczenie wprowadzenia ZIT/RIT dla systemu  

W jakim stopniu wprowadzenie ZIT/RIT w ramach RPO WSL przyczyniło się do zwiększenia 
efektywności systemu komunikacji funduszy europejskich? Jakie rozwiązania można 
wskazać jako niwelujące zidentyfikowane problemy? 

W ramach RPO WSL wymiar terytorialny wdrażany jest poprzez zastosowanie instrumentów: 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT). 

Przy pomocy instrumentów ZIT oraz RIT, w oparciu o strategię terytorialną, podmioty 

z subregionów realizują komplementarne przedsięwzięcia łączące wsparcie z kilku osi 

priorytetowych RPO WSL. Oznacza to, że podmioty pełniące rolę IP-ZIT i IP-RIT stają się 

istotnymi składowymi systemu komunikacji funduszy europejskich w zakresie RPO WSL.  

Zakres zadań informacyjno-promocyjnych oraz narzędzia komunikacji IP-ZIT/RIT zostały 

wskazane w SK oraz porozumieniach19 zawartych pomiędzy IZ a IP-ZIT/RIT. Zgodnie ze SK 

„Związki ZIT/RIT pełnić będą rolę Instytucji Pośredniczących (IP), które realizować będą 

swoje cele zgodnie z opracowaną przez każdą IP Strategią ZIT/RIT. Jako Instytucje 

Pośredniczące będą miały możliwość prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dot. 

funkcjonowania i zadań ZIT/RIT nakierowanych na spotkania z potencjalnymi beneficjentami 

i beneficjentami”20. Ważnym elementem systemu zarządzania i koordynacji działaniami 

informacyjno-promocyjnymi opisanymi w SK jest współpraca w ramach Grupy Roboczej, 

w której skład wchodzą również przedstawiciele IP-ZIT/RIT. Z przeprowadzonych badań 

jakościowych (wywiady z przedstawicielami IZ i IP-ZIT/RIT) wynika, że jest to ważny 

element, który zapewnia wymianę informacji oraz wyznacza kierunki działań. Dodatkowo, 

w trakcie wywiadów, rozmówcy wskazywali na stały kontakt roboczy pomiędzy IP-ZIT/RIT 

a IZ jako element wpływający na skuteczną wymianę informacji.  

                                                           
19 Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne/Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020. 
20 Ibidem. 
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Zawarte pomiędzy IZ a IP-ZIT/RIT porozumienia21 zobowiązują IP do prowadzenia działań 

informacyjno-promocyjnych odnoszących się do zadań realizowanych przez IP-ZIT/RIT, 

spójnych z SK. Dodatkowo podmioty te powinny współpracować z IZ przy opracowywaniu 

i realizacji RPD. Kolejnym obowiązkiem wynikającym z zawartego porozumienia jest 

konieczność stosowania przez IP logotypów i prawidłowej wizualizacji materiałów oraz 

przekazywania materiałów na stronę internetową IZ, a także monitorowanie wybranych 

wskaźników.  

W ramach zawartych porozumień IP-RIT mogą korzystać z Pomocy Technicznej w ramach 

RPO WSL w zakresie: 

 opracowywania i przygotowywania ulotek/broszur na temat funkcjonowania/ 

wdrażania RIT oraz Strategii RIT, 

 organizowania spotkań informacyjnych/konferencji dla potencjalnych beneficjentów, 

 dokonywania zakupu drobnych materiałów promocyjnych np. długopisy, notesy, 

 prowadzenia wyodrębnionego serwisu internetowego poświęconego RIT. 

Natomiast IP-ZIT korzysta z Pomocy Technicznej z poziomu krajowego. Powyższy katalog 

działań został przez rozmówców badań jakościowych (wywiady z IZ, IP-RIT) oceniony 

pozytywnie, jako adekwatny do obowiązków (głównie do prowadzenia spotkań 

informacyjnych), jakie posiadają IP-RIT oraz specyfiki ich działania (prowadzenie 

konkretnych naborów). Kluczowe jest prowadzenie spotkań informacyjnych dla potencjalnych 

beneficjentów jako jednego, w ocenie badanych przedstawicieli IP-RIT, 

z najskuteczniejszych kanałów komunikacji. Różnie została oceniona wysokość budżetu – 

dla części badanych jest on optymalny, ale dla części zbyt niski, jednakże wystarczający do 

prowadzenia podstawowych działań komunikacyjnych. Jeden z rozmówców zwrócił uwagę, 

że w przypadku chęci realizacji działań wykraczających poza listę zawartą w porozumieniu, 

istnieje taka możliwość (po zwróceniu się do IZ z taką prośbą i uzyskaniu zgody).  

Zasoby kadrowe zostały ocenione jako odpowiednie, choć rozmówcy zwracali uwagę, że 

specyfika IP-ZIT/RIT wymusza realizację różnych zadań komunikacyjnych równolegle 

z innymi zadaniami, co oznacza potrzebę posiadania różnorodnych kompetencji. Badani 

przedstawiciele IP-ZIT/RIT stwierdzili jednak, że mają dostęp do szkoleń i w razie potrzeby 

mogą podnosić swoje kompetencje.   

                                                           
21 Łącznie zawarto 4 porozumienia z następującymi podmiotami: ZIT Subregionu Centralnego (Związek Gmin 
i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach), RIT Subregionu 
Południowego (Miasto Bielsko-Biała), RIT Subregionu Północnego (Miasto Częstochowa), RIT Subregionu 
Zachodniego (Związek Gmin i Powiatów Subregion Zachodniego).   
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W przypadku komunikacji wewnętrznej pomiędzy IP-ZIT/RIT a IZ nie występują szersze 

problemy wpływające na efektywność wymiany informacji (nie występują „wąskie gardła” 

przepływu informacji). Ten element zaprojektowanego systemu należy ocenić wysoko.  

Zgodnie z założeniem podejścia terytorialnego podmiot odpowiadający za ZIT/RIT posiada 

lepszą wiedzę odnośnie potrzeb subregionu, jak i zna potencjalnych beneficjentów, przez co 

proces komunikacji może zostać skrócony (informacja do potencjalnych beneficjentów 

dociera krótszą drogą). Dodatkowo poszczególne IP-ZIT/RIT w lepszym stopniu znają 

lokalną specyfikę, przez co komunikacja jest bardziej efektywna. Fakt ten został szczególnie 

podkreślany w trakcie rozmów z przedstawicielem IP-RIT Subregionu Północnego, który –      

w jego ocenie – znacząco różni się od pozostałych subregionów (co wyraża się również 

aspiracjami w zakresie utworzenia województwa częstochowskiego) i działania lokalne są 

w tym przypadku skuteczniejsze niż działania regionalne. Na pozytywny wpływ 

wprowadzenia IP-ZIT/RIT zwrócili również uwagę przedstawiciele IZ – wskazali oni, że 

obecna forma współpracy jest efektywniejsza niż współpraca w poprzedniej perspektywie 

finansowej, w której współpraca nie była uregulowana zawartym porozumieniem.  

Na podstawie zapisów SK, treści zawartych Porozumień, wywiadów IDI z przedstawicielami 

IP-ZIT/RIT oraz eksperckiej oceny ewaluatora należy uznać, że wprowadzenie ZIT/RIT 

w ramach RPO WSL przyczyniło się do zwiększenia efektywności systemu 

komunikacji funduszy europejskich, ale na chwilę obecną nie można ocenić siły tego 

wpływu. W badaniu nie zidentyfikowano jednak szerszych problemów, które wpływałyby na 

efektywność stosowania nowego rozwiązania, dlatego nie ma konieczności (na tym etapie) 

podejmowania działań zaradczych i wprowadzania zmian.  

2.2.4. Ocena zastosowanych rozwiązań dotyczących realizacji działań 

komunikacyjnych w partnerstwie 

W jakim stopniu rozwiązania dotyczące realizacji działań informacyjno-promocyjnych 
w partnerstwie m.in. we współpracy z mediami oraz liderami opinii22 zostały trafnie oraz 
spójnie zaplanowane? 

Zaprojektowany system współpracy z mediami oraz działań promocyjnych realizowanych 

w partnerstwie powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby tych partnerów, a także zapewniać 

przekaz rzetelny i odpowiadający potrzebom informacyjnym grup docelowych wskazanych 

w SK. Powinien on także uwzględniać wykorzystanie potencjału informacyjnego partnerów 

(mediów, liderów opinii itp.). 

Zgodnie ze SK, tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione, realizacja działań informacyjno-

promocyjnych oraz edukacyjnych powinna być powierzana partnerom, których organizacje 

                                                           
22 Zgodnie z zapisami SK do liderów opinii należą m.in.: decydenci, nieformalni przywódcy, osoby szczególnego 
zaufania, lokalni działacze społeczni. 
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reprezentują różne grupy docelowe odbiorców. Założenie to realizowane jest poprzez 

współpracę z różnymi typami partnerów: uczelniami, organizacjami przedsiębiorców 

i pracodawców, w tym izbami gospodarczymi czy klastrami oraz samorządami (wydziałami 

urzędów miast realizującymi zadania związane z obsługą przedsiębiorców i pracodawców). 

Według respondentów wywiadów pogłębionych z IP-ŚCP i IP-WUP, zainteresowanie 

działaniami informacyjno-promocyjnymi w partnerstwie jest ograniczone do dwóch 

zasadniczych grup partnerów: organizacji skupiających przedsiębiorców (w tym 

instytucji otoczenia biznesu) oraz uczelni. Natomiast pozostali potencjalni partnerzy są 

w znacznie mniejszym stopniu zainteresowani współpracą. 

Grupa przedsiębiorców i pracodawców, jak wynika z analizy wywiadów pogłębionych 

z przedstawicielami IZ i IP-ŚCP, jest w grupie partnerów silnie reprezentowana. Z kolei 

analiza wywiadów grupowych z beneficjentami i uczestnikami projektów wskazuje, że istotny 

dla obu tych grup przekaz informacyjny tworzą szkoły wyższe poprzez różnego rodzaju 

konferencje i podobnego typu wydarzenia. Oznacza to koncentrację na przekazie dla tych 

dwóch typów potencjalnych beneficjentów, przy względnie niewielkim udziale innych.  

Z wywiadów pogłębionych z przedstawicielami IZ i IP-ŚCP wynika, że stosunkowo niewielkie 

jest zaangażowanie w tworzenie przekazu organizacji pozarządowych spoza środowiska 

przedsiębiorców i pracodawców. Sytuacja ta wymaga korekty, choćby ze względu na 

stosunkowo słabsze poinformowanie tak opinii publicznej, jak i potencjalnych beneficjentów 

oraz potencjalnych uczestników projektów w działaniach dofinansowanych w ramach EFS. 

Przedstawiciele IZ dostrzegają także potrzebę rozszerzania współpracy o współpracę 

z instytucjami wyznaniowymi. Byłyby to przede wszystkim parafie i diecezje (oraz instytucje 

i organizacje) Kościoła Katolickiego, ale warto też w tym kontekście zwrócić uwagę na 

autorytet Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w subregionie południowym (przede 

wszystkim w powiecie cieszyńskim). 

W SK dostrzega się także, iż kluczową rolę w tworzeniu wizerunku Funduszy Europejskich 

pełnią media. Trafną realizacją tego założenia jest wyodrębnienie w ramach IZ specjalnego 

stanowiska ds. komunikacji z mediami oraz analogiczne wyodrębnienie tych funkcji 

w ramach obu IP (WUP i ŚCP). Pozwala to komunikację medialną związaną z RPO WSL 

powiązać z komunikacją medialną Zarządu Województwa Śląskiego oraz ŚCP i WUP, co 

włącza RPO WSL w proces szerszego budowania wizerunku regionu i szerszej, niż tylko 

związanej z Programem, komunikacji z opinią publiczną.  

Jak wynika z wywiadów z przedstawicielami IZ, IP-ŚCP, IP-WUP, zajmującymi się 

współpracą z mediami, współpraca ta, realizowana przez wyspecjalizowane komórki i przez 

pracowników o odpowiednich kompetencjach, ma o tyle znaczenie, że dziennikarze 

większości mediów, z nielicznymi wyjątkami, nie specjalizują się w tematyce Funduszy 
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Europejskich. W ocenie przedstawicieli mediów brak jest zastrzeżeń do kierowanego do 

mediów przekazu oraz kompetencji osób, które się z mediami kontaktują. Jedyne 

zastrzeżenia dotyczą języka komunikatów, co odnosiło się przede wszystkim do newslettera, 

przy czym sam fakt wykorzystywania takiego kanału w komunikacji z dziennikarzami 

odnotowano jako zdecydowanie pozytywny.  

Podsumowując, system działań w partnerstwie został zaprojektowany trafnie i jest 

spójny. Obejmuje swoim zasięgiem partnerów o kluczowym znaczeniu dla procesu 

komunikacji z większością grup docelowych, jednak propozycje partnerskich działań 

komunikacyjnych znajdują przede wszystkim odzew w dwóch kategoriach partnerów: 

organizacjach przedsiębiorców (w tym instytucjach otoczenia biznesu) oraz 

w środowiskach uczelnianych. 

2.2.5. Rola i znaczenie innych ośrodków komunikacji 

Czy Strategia i Roczne Plany Działań uwzględniają fakt, że przekaz o FE kreują również inni 
nadawcy niż IZ i IP RPO WSL? W jakim zakresie ten fakt uwzględniony jest w dokumentach 
planistycznych i w praktyce działań informacyjno-promocyjnych? 

Przekaz na temat FE formułowany jest przez różnych nadawców: media, uczelnie, 

organizacje pozarządowe, takich liderów opinii jak np. kościoły, autorytety lokalne czy 

branżowe itp. Na przekaz tych nadawców IZ i IP nie mogą mieć wpływu, tworzą one jednak 

swego rodzaju środowisko informacyjne, w którym przekaz IZ i IP jest rozpowszechniany. Te 

niezależne przekazy mogą przekaz IZ i IP wzmacniać, ale mogą też go zakłócać, czyli 

tworzyć tzw. szumy informacyjne.  

Struktura organizacyjna w ramach IZ, IP-ŚCP, IP-WUP oraz IP-ZIT/RIT uwzględnia 

współpracę z instytucjami formułującymi własny przekaz. Wniosek taki wynika również 

z analizy praktyki IZ i IP. W chwili obecnej brak większych problemów generowanych przez 

przekaz podmiotów niezależnych od IZ. Warto jednak zwrócić uwagę, że w ostatnich latach 

narasta w społeczeństwie negatywne nastawienie do UE jako takiej, co również przekłada 

się na opinie i informacje przekazywane o FE. Dlatego kwestia tzw. szumów informacyjnych 

i ich neutralizowania powinna być brana pod uwagę w większym niż dotychczas stopniu. 

Jak wskazano w rozdziale wcześniejszym SK uwzględnia działania realizowane 

w partnerstwie, nie jest w niej jednak zaakcentowane założenie, że partnerzy tworzą przekaz 

niezależny i zgodny z własnymi celami. Tym bardziej należy zwrócić uwagę na brak 

zdefiniowania w SK działań z zakresu PR, a szczególnie reagowania na sytuacje kryzysowe. 

Z wywiadów z przedstawicielami IZ i IP nie wynika wprawdzie, by zagrożenia w postaci 

nieprawdziwego bądź krytycznego przekazu pojawiały się w większym nasileniu, ale z kolei 

w FGI z beneficjentami jako zagrożenie dla skuteczności polityki informacyjnej wskazano 

wzrost nastrojów niechętnych UE w opinii publicznej oraz na narastające podziały polityczne 
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w społeczeństwie, które koncentrują się także wokół kwestii FE i korzyści dla Polski 

z uczestniczenia w strukturach europejskich. W poprzednim okresie programowania tego 

rodzaju opinie były raczej marginalne, ale obecnie zaczynają przenikać w opinii części 

respondentów (wywiad grupowy z beneficjentami) do nurtu głównego. Wniosek ten można 

poprzeć także wynikami badań opinii publicznej, gdzie widać powolny spadek poparcia dla 

członkostwa Polski w UE, a także wynikami analizy sceny politycznej, gdzie opinie niechętne 

UE pojawiają się coraz częściej i są głośno manifestowane. Skala tego zjawiska nie ma 

obecnie większego wpływu na wykorzystanie środków RPO WSL, ale należy pamiętać, że 

lata 2018 i 2019 to lata kampanii wyborczych, najpierw samorządowej, a następnie do 

Sejmu i prezydenckiej. Będzie to oznaczało wzrost liczby komunikatów o mniej lub bardziej 

antyunijnym zabarwieniu, kierowanych przez uczestników tych kampanii do opinii publicznej. 

Należy przyjąć, że w komunikatach wielu kandydatów i części partii przekaz wrogi UE 

będzie jednym z głównych wątków ich prezentacji na forum publicznym i fundamentem 

wizerunku. Można założyć, że jednym z wątków ich kampanii będzie dezawuowanie FE. 

W związku z tym RPD na lata 2018 i 2019 powinny zawierać rozwiązania pozwalające na 

kształtowanie pozytywnego wizerunku FE w warunkach wzrostu nastrojów krytycznych. 

Wymagać będzie to identyfikacji liderów opinii (dziennikarzy i autorytetów społecznych czy 

środowiskowych), którzy byliby skłonni aktywnie włączać się w działania promujące dobre 

praktyki działań dofinansowanych z RPO WSL, a także dopracowanie się takiej formuły 

prezentacji FE, która będzie wskazywała na indywidualne, osobiste korzyści każdego 

odbiorcy komunikatu. Newralgicznym obszarem działań informacyjno-promocyjnych RPO 

WSL będzie w ciągu tych dwóch lat współpraca z mediami, w związku z czym bardzo ważna 

będzie rola pracowników odpowiedzialnych za kontakty z mediami. Warto w związku z tym 

zwrócić uwagę, że obecna koncepcja współpracy z mediami nie wymaga modyfikacji 

i powinna pozwolić na odpowiednią reakcję na zagrożenia, które mogą się w najbliższych 

dwóch latach pojawić. 

Na podstawie analizy wyników badań terenowych (wywiady pogłębione z przedstawicielami 

IZ, IP oraz członkami Grupy Roboczej, a także wywiad grupowy z beneficjentami) wskazać 

można następujące kategorie podmiotów, tworzących własny przekaz, wraz z jego specyfiką 

i ewentualnymi problemami, jakie niesie: 

 Samorządy. Zwykle zainteresowane są informowaniem mieszkańców o wynikach 

projektów, które realizują oraz są pośrednikami w informowaniu przedsiębiorców 

i inwestorów. W pierwszym aspekcie mogą współpracować i współpracują przy promocji 

dobrych praktyk, mogą też występować jako współorganizatorzy wizyt studyjnych, 

a ponadto mogą – w oparciu o własne kontakty medialne – zabiegać o wsparcie u opinii 

publicznej. Zarazem warto zwrócić uwagę, że samorządy nieskuteczne w aplikowaniu 
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mogą być kreatorami przekazu negatywnego nt. RPO WSL. W drugim aspekcie 

problemem – stwierdzonym w ramach wywiadu z przedstawicielem IP-ŚCP 

i potwierdzonym też w wywiadzie grupowym z beneficjentami – jest brak 

poinformowania części przedstawicieli samorządów o rzeczywistych możliwościach 

Programu w przypadku przedsiębiorców. Powoduje to częste kierowanie 

przedsiębiorców przez komórki współpracy z inwestorami w gminach do punktów 

kontaktowych lub informacyjnych, pomimo, że ich projekty nie mają szans na wsparcie. 

Jako negatywny aspekt informacji wskazać można fakt, że komórki te nie dysponują 

pełną informacją o zakresie wsparcia w ramach RPO WSL i dość często potwierdzają 

oczekiwania przedsiębiorców, wynikające z ich wiedzy wyniesionej z poprzedniej 

perspektywy finansowej (dot. RPO WSL 2007-2013). Te błędne przekonania 

prostowane są dopiero w kontakcie z IP-ŚCP, ewentualnie PIFE.   

 Uczelnie. Jako partner raczej nie stwarzają znaczącego ryzyka tworzenia szumów 

informacyjnych. Stanowią istotnego pośrednika w zakresie projektów kierowanych do 

studentów i kadry naukowej oraz są często inicjatorami działań na rzecz 

przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacji 

(zwykle występują w charakterze inicjatora takiej współpracy i to one poszukują 

partnerów). Na uczelniach zlokalizowane są Centra Innowacji i Transferu Technologii, 

których rolą w procesie jest wystawianie opinii o innowacyjności dla projektów 

realizowanych przez firmy, a także współpraca badawcza z przedsiębiorcami. Główną 

rolę odgrywają tu Centra Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego. Stanowią one 

części szerokiej sieci instytucji wspierania biznesu, obejmującej parki naukowo-

technologiczne i parki przemysłowe. 

 Parki naukowo- technologiczne, parki przemysłowe i klastry. Te instytucje 

odgrywają kluczową rolę w informowaniu przedsiębiorców o możliwościach RPO WSL 

w zakresie projektów innowacyjnych, gdyż – zwłaszcza w przypadku parków naukowo-

technologicznych – ich oferta obejmuje przede wszystkich wsparcie przedsięwzięć i firm 

nastawionych na innowacje, a partnerami parków są m.in. takie uczelnie jak: 

Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski czy Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa. 

W związku z tym stanowią ważne ogniwo w przekazie informacji do przedsiębiorców 

i kontaktowaniu ich z zapleczem naukowo-badawczym, które zapewniają.  

 Organizacje pozarządowe. W ramach badania nie stwierdzono znaczącego 

wykorzystania potencjału tego typu podmiotów – w relacji do ogromnych potrzeb w tym 

zakresie, zwłaszcza dla projektów w ramach EFS. Uczestnicy wywiadu grupowego 

z beneficjentami, a także przedstawiciele IZ, IP oraz Grupy Roboczej wskazywali, że 

potencjalni beneficjenci działań dofinansowanych z EFS zwykle nie posiadają 
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wystarczającego doświadczenia w aplikowaniu o środki wg nowych zasad. Organizacje 

pozarządowe inne niż skupiające przedsiębiorców wymagają wsparcia informacyjnego 

ze strony IZ i IP w takim zakresie, by mogły kreować przekaz do swoich środowisk. 

Wymaga to identyfikacji w przyszłym RPD (ewentualnie na etapie pierwszej korekty) 

takich kanałów, którymi do różnych typów organizacji można dotrzeć. Kanałem tym 

byłyby różne sieci i fora współpracy takich organizacji, zwykle łączących się wedle 

klucza branżowego (np. edukacja, kultura, pomoc społeczna, rynek pracy itp.) lub 

formuły działania (charytatywne, edukacyjne itp.). 

 Kościoły i związki wyznaniowe. Jest to kreator niezależnego przekazu o ogromnym 

społecznym autorytecie, zarazem jednak kreujący bardzo niejednoznaczny przekaz na 

temat UE (głównie dotyczy to księży Kościoła Rzymskokatolickiego i katolickich 

mediów). Przekaz na poziomie pojedynczych parafii może wzmacniać lub osłabiać 

przekaz IZ i IP zależnie od nastawienia proboszcza. Wydaje się więc konieczne, w tych 

okolicznościach, przede wszystkim nawiązanie współpracy z diecezjami oraz z mediami 

kościelnymi (z grupy posiadających kościelnego asystenta, czyli zależnych 

bezpośrednio od diecezji bądź zgromadzenia zakonnego). Uzyskanie życzliwego 

nastawienia na tym poziomie wydaje się jedynym środkiem wiodącym do skutecznej 

współpracy z Kościołem Katolickim. Dużo bardziej pozytywne nastawienie może być 

oczekiwane w przypadku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ale to wyznanie ma 

jednak ograniczony terytorialnie, choć istotny w województwie śląskim, zasięg. 

Podsumowując, można stwierdzić, że zarówno w SK i RPD, jak i w bieżącej praktyce 

komórek IZ i IP uwzględniany jest przekaz innych podmiotów. Wyzwaniem może być 

aktywizacja przekazu organizacji pozarządowych innych niż skupiające 

przedsiębiorców. Konieczne wydaje się też nawiązanie lub pogłębienie współpracy 

z Kościołem Katolickim na poziomie diecezji w celu skutecznego ukierunkowania przekazu 

w mediach kościelnych. Należy przyjąć też, że lata 2018 i 2019 mogą być krytyczne z uwagi 

na odbywające się w tych latach wybory, co z pewnością zaktywizuje podmioty niechętne 

UE, a to może wymagać większej aktywności komórek odpowiedzialnych za współpracę 

z mediami oraz intensyfikacji współpracy z liderami opinii w różnych środowiskach. 

2.3. Ocena zaprojektowanych mechanizmów, kanałów i narzędzi 

komunikacji 

2.3.1. Ocena spójności i komplementarności 

W jakim stopniu zaprojektowane mechanizmy, narzędzia i kanały komunikacji są ze sobą 
spójne i komplementarne? 

Głównym nadawanym komunikatem opisanym w SK jest Fundusze Europejskie wspierają 

tych, którzy realizując dobre pomysły, zwiększają możliwości i poprawiają, jakość życia 
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mieszkańców województwa śląskiego. Dodatkowo zgodnie ze SKPS Fundusze Europejskie 

prezentowane powinny być w następujących rolach: 

• Fundusze Europejskie wspierają osoby i organizacje, które chcą rozwijać 

województwo śląskie; 

• Fundusze Europejskie są katalizatorami zmian (przyspieszają je i wzmacniają); 

• Fundusze Europejskie są wszechstronnym mechanizmem pomocy, a nie wyłącznie 

środkami finansowymi; 

• Fundusze Europejskie wspierają zarówno wielkie zmiany w skali kraju, regionu, jak 

i zmiany lokalne oraz zmiany w życiu osobistym; 

• Fundusze Europejskie zachęcają mieszkańców regionu do współpracy. 

W SK została dokonana segmentacja grup docelowych. Wyróżnione zostały trzy główne 

grupy odbiorców: liderzy zmian (faktyczni i potencjalni), uczestnicy projektów (faktyczni 

i potencjalni), obiorcy rezultatów. Dodatkowo w SK bardziej szczegółowo opisane zostały 

poszczególne grupy docelowe np. w przypadku uczestników projektów zostały wyróżnione 

następujące grupy: młodzież, studenci, wykluczeni cyfrowo, bezrobotni i zagrożeni 

bezrobociem, przedsiębiorstwa, osoby 50+, osoby z niepełnosprawnościami. Segmentacje tę 

obrazuje rysunek zamieszczony w Aneksie (5.3). 

Mechanizm komunikacji określa sposób dotarcia do poszczególnych grup docelowych 

i składa się z czterech etapów: zobacz, zainteresuj się, realizuj (w przypadku beneficjenta) 

lub korzystaj (w przypadku uczestnika projektu), poleć. W SK zostały zaprezentowane 

również przykładowe narzędzia komunikacji w połączeniu z segmentem grup docelowych (na 

poziomie 3 typów grup docelowych, bez uwzględnienia bardziej szczegółowej typologii 

wskazanej na rysunku powyżej) i mechanizmami komunikacji. Nie uwzględniona została 

w dokumencie odmienna specyfika beneficjentów EFRR i EFS. Bardziej szczegółowo 

sposób dotarcia został opisany w poszczególnych RPD na lata 2015-2017, ale tylko dla 

wybranych grup. 

W SK zostały przewidziane następujące przykładowe narzędzia komunikacji: 

 Dotarcie pośrednie (Kampanie reklamowe w mediach masowych, Kampanie 

w mediach społecznościowych, Gry i konkursy realizowane z mediami, Reklama 

szeptana, Działania PR); 

 Dotarcie bezpośrednie (Imprezy i wydarzenia promocyjne, System serwisów 

internetowych RPO WSL, Własne konkursy, Marketing w wyszukiwarkach, Informacja 

w PIFE, Działania animacyjno-doradcze, Konferencje, prezentacje i szkolenia, 

Drukowane lub elektroniczne materiały promocyjne, Webinary); 
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 Działania edukacyjne (Otwarte prezentacje, Ulotki, przewodniki itp., Gry i konkursy 

edukacyjne, Przewodniki i instrukcje na stronach internetowych instytucji, Informacja 

i doradztwo23 w PIFE, Szkolenia i konferencje, Publikacje/audycje edukacyjne 

w mediach specjalistycznych /branżowych, Otwarte prezentacje, ulotki, przewodniki 

itp.). 

W SK poświęcony jest osobny rozdział dotyczący sposobu komunikacji z osobami z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności. Zawarte w nim zostały dokładne zalecenia odnośnie 

komunikacji z tymi osobami. Element ten należy ocenić wysoko i jako pozytywnie wpływający 

na spójność oraz komplementarność przekazu. 

Szczegółowy opis działań promocyjnych zawierają RPD. W ocenie ewaluatora oraz na 

podstawie wywiadów IDI z przedstawicielami IZ i IP występuje spójność pomiędzy 

działaniami opisanymi w SK i RPD – w RPD zostały uszczegółowione działania 

wynikające z SK. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z przyjętym harmonogramem 

działań, obecnie komunikacja ogniskuje się głównie na informowaniu potencjalnych 

beneficjentów, a więc na mechanizmie „zobacz”, „zainteresuj się”, „realizuj/korzystaj”, 

„poleć”. Działania, a szczególnie prowadzona duża kampania promocyjna „Śląskie – 

przyspieszamy” (slaskieprzyspieszamy.pl), koncentrują się na promocji naborów, nie na 

pokazywaniu efektów wsparcia w ramach RPO WSL. Zgodnie z założeniami w 2019 roku 

zostaną zmienione akcenty, tak aby działania informacyjno-promocyjne pokazywały efekty 

przeprowadzonych projektów. 

Kampania promocyjna dotycząca RPO WSL 2014-2020 prowadzona była w poszczególnych 

latach (2015 – 2017) i obejmowała następujące działania: 

 prasa: insert 4 stronnicowego opracowania w pełnym kolorze w formacie A4 

(dystrybucja Forbes, Newsweek); kolportaż; artykuły w prasie lokalnej (Gazeta 

Wyborcza katowicko-bielska, Dziennik Zachodni, Tygodnik Regionalny Nowiny, 

Gazeta Częstochowska, Tygodnik Echo);  

 reklama indoor i outdoor (reklamy w przestrzeni publicznej np. citylight, reklamy na 

bankomatach); 

 spoty reklamowe24 (YouTube oraz największe ogólnopolskie portale informacyjne 

onet.pl; wp.pl - geotargetowanie na woj. śląskie, przy materiałach informacyjnych, 

popularne serwisy regionalne i lokalne Dzienikzachodni.pl, slask.naszemiasto.pl. 

wyborcza.pl, TVP3 Katowice, ekrany LCD w komunikacji miejskiej); 

                                                           
23 Doradztwo rozumiane jest jako konsultacja, czyli udzielanie informacji i precyzowanie zapisów. PIFE nie 
doradza klientom w podjęciu konkretnych decyzji.  
24 Spot reklamowy dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=-SsfDLPhM3k . 

https://www.youtube.com/watch?v=-SsfDLPhM3k
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 Radio (Radio Katowice, Antyradio, Radio Złote przeboje) – emisja spotów radiowych; 

 Internet (artykuły sponsorowane wyborcza.pl, naszemiasto.pl, mailing). 

Na potrzeby kampanii promocyjnej opracowana została strona internetowa 

http://slaskieprzyspieszamy.pl/ zawierająca szereg materiałów. Hasłem promującym RPO 

jest „Śląskie przyspieszamy”. W ramach kampanii opracowany został spójny system 

wizualizacji stosowanych we wszystkich narzędziach promocji. Przykład spójności 

wizualizacji oraz przekazu został zaprezentowany na rysunku zamieszczonym w Aneksie 

(5.4).  

Oceniając kampanię pod kątem wyszczególnionych w SK ról, w jakich powinny być 

prezentowane FE w woj. śląskim należy ocenić ją pozytywnie. Kampania jest nakierowana 

na realizację projektów (wspieranie osób/organizacji), które rozwiną województwo śląskie, co 

za tym idzie wpływają (przyspieszają i wzmacniają zmiany). Środki unijne nie są 

prezentowane jako wyłącznie dotacja, a jako szerszy mechanizm zmiany wpływający na 

sytuację w województwie. W najmniejszym stopniu kampania kładzie akcent na aspekt 

współpracy pomiędzy mieszkańcami regionu.  

Z RPD wynika, że poza kampanią promocyjną nadawaną różnymi kanałami (Internet, 

telewizja, radio, prasa) stosowane są również inne narzędzia/kanały np. komunikacja 

dwustronna odbywa się w ramach funkcjonowania Punktów Kontaktowych, szkoleń dla 

beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, mediów społecznościowych. W 2017 roku 

zostały zorganizowane Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Dodatkowo przeprowadzono 

konferencję związaną z zagadnieniami dot. RPO WSL, konkurs (8 edycja Konkursu 

Ortograficznego EURODYKTANDO skierowanego do ogółu mieszkańców/potencjalnych 

beneficjentów RPO WSL informującego o postępach we wdrażaniu RPO WSL wraz 

z obsługą medialną) oraz grę miejską z wykorzystaniem projektów kluczowych RPO WSL 

2007-2013 w katowickiej Strefie Kultury. Publikowane były również materiały drukowane.  

Mnogość stosowanych form ma zapewnić dotarcie do różnych grup docelowych. W badaniu 

(FGI z uczestnikami projektów, FGI z beneficjentami oraz badaniach ilościowych 

z faktycznymi, potencjalnymi beneficjentami i wnioskodawcami oraz faktycznymi 

i potencjalnymi uczestnikami projektów) nie zidentyfikowano sprzecznie nadawanych 

przekazów poszczególnymi kanałami. Wywiady jakościowe IDI przedstawicielami IZ i IP nie 

wykazały również znaczących problemów dotyczących spójności i komplementarności 

prowadzonych działań komunikacyjnych.  

Badanie z wykorzystaniem techniki „Tajemniczy klient” w Punktach Kontaktowych wykazało, 

że przekazywane informacje są spójne (brak sprzeczności) z informacjami zawartymi 

w Programie. Jednakże, badanie to wykazało również brak (w niektórych przypadkach) 

szczegółowej wiedzy pracowników punktów pozwalającej na pogłębienie pewnych kwestii 

http://slaskieprzyspieszamy.pl/
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oraz udzielenie odpowiedzi na wszystkie pogłębiające pytania klienta. Dodatkowo pojawiły 

się wątpliwości odnośnie dokumentów/źródeł, które konsultanci polecają do skorzystania. 

W jednym przypadku konsultant polecił skorzystanie z forum internetowego (aby znaleźć 

firmę doradczą), a następnie nie potrafił/nie chciał wskazać adresu. Odpowiedzi udzielane 

przez Punkty Kontaktowe koncentrują się głównie na wskazaniu zapisów Programu/konkursu 

lub miejsca, gdzie znajdują się pogłębione informacje. Respondenci badania CAWI z 

konsultantami Punktów Kontaktowych wskazywali jednak, że dosyć często dostają zapytania 

wykraczające poza zakres informacji jakich udzielają Punkty. Sytuacja taka może wpływać 

na poczucie klientów nt. spójności przekazywanych informacji.   

Wyniki badań ilościowych z faktycznymi uczestnikami projektów potwierdzają wysoką 

spójność i komplementarność prowadzonych działań. Badanie pokazuje, że w pierwszej 

kolejności wystąpił bodziec informujący o FE i projekcie (mechanizm „zobacz”). Skutecznym 

źródłem informacji okazuje się marketing bezpośredni, uczestnicy dowiadywali się 

o projekcie głównie od znajomych/rodziny, w miejscu pracy, w urzędzie lub innym podmiocie 

np. OPS, PUP, NGO itp. Część badanych dowiadywała się o projektach z Internetu. Kanał 

ten był też źródłem, na podstawie którego uczestnik (52% badanych korzystało ze strony 

w celu pozyskania informacji) starał się pogłębić informacje o projekcie (mechanizm 

„zainteresuj się”). Około 1/3 badanych wskazała ulotki/broszury/informatory jako źródło, 

z którego korzystała w celu pozyskania bardziej szczegółowych informacji. Po uzyskaniu 

tego typu informacji „uczestnik” decydował się na udział w projekcie. Opisany powyżej 

proces jest potwierdzeniem spójności oraz wzajemnego wzmacniania się prowadzonych 

działań informacyjno-promocyjnych.  

Jednym z mechanizmów zapewaniających spójność i komplementarność działań różnych 

nadawców jest Grupa Robocza. Z przeprowadzonych badań jakościowych (IDI 

z przedstawicielami IZ i IP oraz GR) wynika, że podmiot ten spełnia swoją rolą, ponieważ 

podczas spotkań występuje wymiana informacji dotyczących planowanych/ zrealizowanych 

działań oraz dyskusja na ich temat. W spotkaniach biorą udział wszyscy kluczowi 

przedstawiciele systemu komunikacji o FE. Reasumując Grupa Robocza jest ważnym 

elementem prowadzonych działań zwiększającym ich spójność i komplementarność.  

Podsumowując prowadzone działania promocyjne należy też stwierdzić, że są one spójne 

z 6 zasadami prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych: 

1. Zasada zgodności komunikacyjnej grupy docelowej z grupą docelową programu, 

działania lub projektu – wykorzystywane kanały oraz narzędzia promocji są spójne 

z kanałami, z których korzystają i dowiadują się poszczególne grupy odbiorców działań 

promocyjnych. Szczegółowych dowodów w tym zakresie dostarcza analiza wykonana 

w rozdziale 2.3.2 (analiza źródeł informacji o FE).Zasada zgodności zasięgu projektu z 
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zasięgiem narzędzia komunikacji – działania informacyjno-promocyjne są spójne z tą 

zasadą, wykorzystywane są gazety regionalne m.in. Gazeta Wyborcza katowicko-

bielska, Dziennik Zachodni, Tygodnik Regionalny Nowiny, Gazeta Częstochowska, 

Tygodnik Echo; radio m.in. Radio Katowice25 (audycje oraz zapowiedzi audycji); 

telewizja m.in. TVP Katowice (audycje oraz zapowiedzi audycji).  

2. Zasada najniższego kosztu dotarcia do grupy docelowej – w ramach kampanii 

promocyjnej zostały zastosowane media masowe: telewizja, radio, prasa oraz Internet 

(YouTube, Facebook, strona internetowa itp.). Media te z założenia charakteryzują się 

wysokim stopniem dotarcia (patrz 4 zasada), co wpływa na niski koszt jednostkowy 

dotarcia. Dodatkowo wykorzystanie wszystkich głównych kanałów zaliczanych do mass 

mediów powoduje, że brak możliwej do wykorzystania alternatywy.  

3. Zasada najwyższej reprezentatywności w grupie docelowej – zastosowane zostały 

kanały mass mediów charakteryzujące się najwyższą w regionie reprezentatywnością26 

w grupach docelowych, dodatkowo dopasowanie źródeł nadawanych komunikatów do 

nawyków poszczególnych grup docelowych świadczy o spójności wykorzystanych 

kanałów. 

4. Zasada realizacji mechanizmu komunikacyjnego – prowadzona kampania promocyjna 

jest spójna z tą zasadą, pokazuje to szczegółowo opis działającego mechanizmu 

„zobacz, zainteresuj się, realizuj/korzystaj, poleć” na przykładzie uczestnika projektu 

(opisanego powyżej w rozdziale).  

5. Zasada uzupełniania się komunikatów – tak jak to zostało stwierdzone, w ramach 

działań informacyjno-promocyjnych zastosowany zostały różne kanały oraz narzędzia 

wzmacniające przekaz oraz wpływające na skuteczność mechanizmu komunikacji 

„zobacz, zainteresuj się, realizuj/korzystaj, poleć”. 

Należy stwierdzić, że narzędzia i kanały wskazane w SK przypisane są do wszystkich 

grup docelowych, jednakże na dość ogólnym poziomie, a przez to brakuje opisu 

dokładnego sposobu dotarcia do poszczególnych typów potencjalnych uczestników 

projektów czy potencjalnych beneficjentów. Bardziej szczegółowy sposób dotarcia do 

wybranych grup docelowych został przedstawiony w poszczególnych RPD (2015-2017). 

Zaleca się intensyfikację tych działań i rozszerzenie na wszystkie typy podmiotów w ramach 

grup docelowych. Szczególnie jest to istotne w sposobie dotarcia do potencjalnych 

beneficjentów EFS np. NGO. W celu zwiększenia skuteczności działań należy w pierwszej 

kolejności przeprowadzić dokładną analizę, które projekty (w przypadku grupy docelowej 

                                                           
25 Radio Katowice ma jeden z najwyższych poziomów słuchalności wśród lokalnych rozgłośni radiowych (dane 
sierpień-październik 2015, w okresie realizacji kampanii).  
26 Raport z realizacji kampania 2016 r.  
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„uczestnicy”) oraz konkursy (w przypadku grupy docelowej „liderzy zmian”) cieszą się niskim 

zainteresowaniem. Następnie konieczne jest zaplanowanie i przeprowadzenie 

sprofilowanych działań informacyjno-promocyjnych (zastosowanie zasady najwyższej 

reprezentatywności w grupie docelowej) do tych grup w celu zachęcenia do udziału w danym 

projekcie/konkursie. W przypadku działań skierowanych do potencjalnych beneficjentów 

zaleca się również pozyskanie informacji (np. w ramach spotkań) odnośnie czynników 

wpływających na niskie zainteresowanie (np. kryteria konkursowe, ewentualne problemy 

z rekrutacją uczestników, niski poziom wiedzy o konkursach itp.).  

Mechanizmy, narzędzia i kanały komunikacji zaprojektowane są zgodnie z 6 zasadami 

prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na co wskazują zapisy RPD (rozdział 

6 „Szczegółowy opis działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu”). W ocenie 

ewaluatora zaprojektowany system należy ocenić jako spójny i komplementarny. 

2.3.2. Ocena trafności i adekwatności 

W jakim stopniu zaprojektowane mechanizmy, narzędzia i kanały komunikacji są trafnie oraz 
adekwatnie dopasowane do poszczególnych docelowych odbiorców Programu 
(z wyszczególnieniem osób z różnymi niepełnosprawnościami)? 

Ocenę trafności i adekwatności mechanizmów, narzędzi i kanałów komunikacji należy 

dokonać z dwóch perspektyw: potencjalnych i faktycznych beneficjentów (czyli liderów 

zmian) oraz potencjalnych i faktycznych uczestników. Analizie nie poddana została grupa 

„odbiorców rezultatów” ze względu na brak szerszych działań promocyjnych nakierowanych 

na informowanie społeczeństwa o rezultatach (działania te są planowane w późniejszym 

okresie). Słowem wstępu należy wskazać, że w SK nie zostało wykonane rozróżnienie na 

sposób dotarcia do poszczególnych typów w ramach grup odbiorców (więcej informacji na 

ten temat w poprzednim rozdziale). Przykładowo potencjalni beneficjenci są zróżnicowaną 

grupą, jednakże w SK i RPD nie zostały wskazane konkretne sposoby dotarcia do 

poszczególnych typów beneficjentów w ramach danej grupy np. nie zostały wskazane 

sposoby dotarcia do NGO. Punktem wyjścia oceny trafności zastosowanych działań 

komunikacyjnych jest analiza wskazywanych przez potencjalnych i faktycznych uczestników 

projektów/beneficjentów źródeł, z których czerpali wiedzę o FE. 

Podstawowymi kanałami komunikacji są strona internetowa oraz punkty konsultacyjne. 

Z przeprowadzonego wywiadu grupowego z beneficjentami wynika, że głównym kanałem, 

z którego korzystają jest Internet, a dokładniej strona internetowa rpo.slaskie.pl. Potwierdzają 

to badania ilościowe, których wyniki przedstawia poniższy wykres.  
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Wykres 1.  Źródła informacji o FE, z którymi zetknęli się faktyczni i potencjalni beneficjenci oraz 
wnioskodawcy 

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie badania CATI z beneficjentami, wnioskodawcami oraz potencjalnymi 

beneficjentami, n=600. 

Analiza wypowiedzi z FGI wskazuje, że beneficjenci posiadający doświadczenie w aplikacji 

o środki unijne wykorzystują stronę internetową jako główne i praktycznie jedyne źródło 

informacji. Tacy beneficjenci zdecydowanie rzadziej korzystają z innych źródeł. Ma to 

związek z mechanizmami opisanymi w SK. W przypadku beneficjentów nie ma konieczności 

wykorzystania mechanizmu „zobacz” i „zainteresuj” – są to podmioty, które są włączone 

w proces od dłuższego czasu i są zorientowane w tematyce FE. W ich przypadku należy 

jedynie podtrzymywać kontakt oraz wysyłać komunikaty o konkretnych konkursach np. 

w formie newslettera (działanie realizowane). Rozmówcy podczas FGI słabiej ocenili stronę 

internetową poświęconą RPO WSL 2014-2020 względem strony RPO WSL 2007-2013. 

Wskazali, że jest ona mniej intuicyjna i trudno na niej znaleźć potrzebne informacje. Należy 

zwrócić jednak uwagę, że szablon strony został odgórnie przygotowany przez MR w celu 

unifikacji stron internetowych, co łatwiej pozwala odnaleźć informacje dotyczące wielu 

programów. W grę może też wchodzić pewne przyzwyczajenie do poprzedniego wyglądu 

i funkcjonalności strony RPO WSL 2007-2013.  

Najpopularniejszą stroną dot. RPO WSL 2014-2020, z której korzystają beneficjenci oraz 

wnioskodawcy jest rpo.slaskie.pl. Z tej strony zdecydowanie rzadziej korzystają potencjalni 

beneficjenci, podmioty te najczęściej korzystały ze strony wwww.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
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Potencjalni beneficjenci czerpią też swoją wiedzę z portali informacyjnych (np. onet.pl, wp.pl, 

interia.pl) lub z mediów społecznościowych.  

Wykres 2.  Internetowe źródła wiedzy o FE, z którymi zetknęli się faktyczni i potencjalni 
beneficjenci oraz wnioskodawcy 

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie badania CATI z beneficjentami, wnioskodawcami oraz potencjalnymi 

beneficjentami, n=600. 

Z przeprowadzonego badania ilościowego wynika również, że potencjalni beneficjenci 

zdecydowanie rzadziej korzystają z pozostałych narzędzi i kanałów promocji, takich jak 

szkolenia, punkt kontaktowy czy materiały drukowane.  

Ze stwierdzeniem, że informacje o FE są nadawane za pomocą odpowiednich kanałów, 

zgodziło się większość badanych. Przy czym aż 90% badanych beneficjentów, 87% 

badanych wnioskodawców i 63% badanych potencjalnych beneficjentów.  

Wykres 3.  Ogólna ocena adekwatności kanałów w ocenie faktycznych i potencjalnych 
beneficjentów oraz wnioskodawców 

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie badania CATI z beneficjentami, wnioskodawcami oraz potencjalnymi 

beneficjentami, n=600. 
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Warto zwrócić uwagę na profilowanie komunikatów pod potrzeby konkretnych grup 

docelowych przez ŚCP. Z przeprowadzonych wywiadów oraz przeglądu materiałów 

promocyjnych wynika, że pracownicy IP-ŚCP odpowiedzialni za promocję profilują przekaz 

do poszczególnych typów przedsiębiorców, szczególnie do MŚP działających w obszarze 

inteligentnych specjalizacji (podmioty te są identyfikowane na podstawie PKD). Ciekawą 

formą komunikacji są artykuły w gazetach branżowych (np. Forbes) skierowane do 

przedsiębiorców innowacyjnych mogących potencjalnie współpracować z jednostkami 

naukowymi oraz prezentowanie przykładów dobrych praktyk (angażowanie przedsiębiorców, 

którzy osiągnęli sukces dzięki środkom unijnym)27. 

Działaniem zwiększającym adekwatność i trafność komunikatów było wykorzystanie reklam 

kontekstowych, czyli zamieszczanie reklam na portalach informacyjnych przy artykułach 

o podobnej tematyce np. jeśli artykuł dotyczył dokształcania, edukacji to tam zamieszczane 

były informacje odnośnie naborów związanych z edukacją. Dodatkowo wyświetlane były 

reklamy profilowane AdWords28 (na podstawie wyszukań w przeglądarce Google) np. gdy 

dana osoba wyszukiwała informacji na temat dotacji dla firm wyświetlała się reklama 

związana z RPO WSL. Realizowana była również kampania linków sponsorowanych29. 

Działania tego typu w bardzo wysokim stopniu dopasowują wyświetlane reklamy do profilu 

poszczególnych grup docelowych.  

Podsumowując, w przypadku segmentu „liderzy zmian” mechanizmy, kanały i narzędzia 

zostały trafnie zaplanowane wobec źródeł, z jakich korzystają potencjalni, jak i faktyczni 

beneficjenci – potwierdzają to zarówno badania jakościowe, jak i ilościowe. Warto jednak 

zwrócić uwagę, że na dobór kanałów został przedstawiony w SK na dość ogólnym poziomie. 

Brakuje bardziej szczegółowego opisania sposobu dotarcia (określenia kanałów i narzędzi) 

do poszczególnych typów podmiotów w ramach segmentu. Szczególnie jest to istotne 

w dotarciu do poszczególnych typów potencjalnych beneficjentów np. NGO w celu 

zwiększenia ich zainteresowania konkursami finansowanymi z EFS. Działania takie są 

realizowane np. przez ŚCP, które dokładnie stara się profilować odbiorców swoich działań. 

Rekomenduje się jednak wyszczególnienie problematycznych typów potencjalnych 

beneficjentów oraz potencjalnych uczestników, a następnie sprofilowanie działań 

promocyjnych skierowanych do tych grup. Najskuteczniejszym kanałem promocji jest 

dotarcie bezpośrednie do potencjalnych typów beneficjentów poprzez profilowane reklamy, 

mailing (np. z zakupionej komercyjnej bazy) czy podczas spotkań tematycznych (spotkania, 

konferencje tematyczne itp.).  
                                                           
27 IDI z przedstawicielem IP-ŚCP.  
28 System reklamowy Google pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach 
wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense. 
29 IDI z przedstawicielem IZ.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Google
https://pl.wikipedia.org/wiki/Link_sponsorowany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyszukiwarka_Google
https://pl.wikipedia.org/wiki/Google_AdSense
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Za komunikację z uczestnikami projektów w dużej mierze odpowiadają beneficjenci 

projektów, jednakże SK zakłada działania wspierające prowadzone przez IZ/IP i informujące 

potencjalnych uczestników odnośnie możliwości skorzystania z projektów realizowanych 

z FE z wykorzystaniem mechanizmu „zobacz” i „zainteresuj”.  

Najczęściej wskazywanymi źródłami informacji o FE wśród faktycznych uczestników 

projektów są strona internetowa dot. FE, telewizja oraz znajomi/rodzina („marketing 

szeptany”), media społecznościowe, urząd (informacja pozyskana podczas wizyty 

w urzędzie), Internet/wyszukiwarka internetowa.  

Wykres 4. Źródła wiedzy o FE wskazywane przez faktycznych i potencjalnych uczestników 
projektów  

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie badania CATI z potencjalnymi i faktycznymi uczestnikami, n=603.  

 

W przypadku potencjalnych uczestników można zaobserwować podobne tendencje, 

jednakże głównymi źródłami informacji o FE są: telewizja, media społecznościowe, radio, 

znajomi/rodzina („marketing szeptany”). Dokładne odpowiedzi obrazuje powyższy wykres. 

Należy zwrócić uwagę, że do potencjalnych uczestników dotarła prowadzona kampania za 

pomocą telewizji, radia oraz Internetu. 

Uczestnicy posiadający pracę przed udziałem w projekcie dowiadywali się dość często 

w miejscu pracy, natomiast bezrobotni w urzędach/instytucjach np. w PUP, OPS. Generalnie 

wyniki te pokazują, że o istnieniu samych FE badani dowiadują się głównie za 

pośrednictwem takich kanałów jak Internet (w tym media społecznościowe), telewizja czy 

radio. W tym wypadku działa mechanizm „zobacz”. Jednak niewielki odsetek faktycznych 

uczestników jest na tyle zmotywowany i zaciekawiony, że zaczyna samodzielnie szukać 
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informacji o projektach. Mechanizm „zainteresuj” zaczyna funkcjonować dopiero 

w momencie zachęcenia przez kogoś – najczęściej przez członka rodziny/znajomego, 

pracownika urzędu, w miejscu pracy bądź nauki (szkoła/uczelnia). Wnioski te potwierdza 

badanie FGI z uczestnikami projektów. Większość uczestników wywiadu grupowego 

dowiedziała się o możliwości udziału w projekcie przypadkiem: od pracodawcy, od 

znajomego, poprzez skierowanie z OPS. Część poszukiwała informacji w Internecie, ale 

zwykle po wcześniejszym poinformowaniu, że istnieje możliwość udziału w danym typie 

projektów.  

Tabela 3. Źródła informacji, z których potencjalni uczestnicy projektów dowiadywali się 
o możliwości udziału w projekcie  

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie badania CATI z potencjalnymi i faktycznymi uczestnikami, n=603.  

Odnośnie potencjalnych uczestników projektów zadziałał jedynie mechanizm „zobacz”, który 

był opisywany w poprzednim akapicie. Badani dowiadywali się generalnie o możliwości 

udziału w projekcie z mass mediów (Internet, telewizja, radio). Najprawdopodobniej zabrakło 

bezpośredniego zachęcenia do udziału w projekcie (badani rzadziej wskazali na informacje 

pozyskane w urzędzie czy od znajomych i rodziny, za wyjątkiem studentów i osób 

zagrożonych bezrobociem). 

Wywiady grupowe z uczestnikami projektów pokazały, że w konstruowanych przekazach 

w zbyt małym stopniu podkreślana jest perspektywa „JA”, a w większym ogólne korzyści dla 

województwa i regionu. Wynikać to może z efektów realizacji działań promocyjnych 

z poprzedniej perspektywy finansowej, gdzie perspektywa generalnego wpływu RPO na 

rozwój województwa była wiodąca w konstruowanych przekazach. W celu zwiększenia 
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Inne 0% 16% 12% 26% 16% 12% 19%
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trafności i adekwatności przekazu do potencjalnych uczestników projektów należy 

w większym stopniu nadawać komunikat z perspektywy „JA”.  

W ocenie większości badanych informacje o FE są nadawane odpowiednimi kanałami 

informacji i promocji. Z takim stwierdzeniem zgodziło się 75% badanych uczestników oraz 

53% potencjalnych uczestników.  

Wykres 5. Ogólna ocena adekwatności kanałów w ocenie faktycznych i potencjalnych 
uczestników 

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie badania CATI z potencjalnymi i faktycznymi uczestnikami, n=603.  

Osobnym wątkiem w analizie była ocena trafności i adekwatności kanałów względem potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami. W SK szczegółowo opisano, jak powinny być konstruowane 

przekazy do tej grupy. Badania ilościowe wykazały, że podstawowe źródła informacji są 

zbliżone jak w przypadku pozostałych grup. Wśród potencjalnych uczestników najczęstszym 

kanałem jest telewizja, Internet (strona internetowa poświęcona FE, media społecznościowe 

itp.). Na podstawie badania z wykorzystaniem techniki Tajemniczy klient oraz CAWI 

z pracownikami Punktów Kontaktowych należy uznać, że są one dostosowane do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (co wpływa na adekwatność tego kanału 

komunikacji i umożliwia korzystanie z niego), brakuje jednak udogodnień dla osób 

z niepełnosprawnościami słuchowymi. Reasumując badania nie wykazały braku trafności 

stosowanych narzędzi oraz kanałów komunikacji skierowanych do ON. Elementy te ocenione 

zostały szczegółowo w rozdziale 2.4.4 „Ocena zgodności działań z zasadami polityki 

horyzontalnej”.  

Wykres 6. Ocena dostosowania przekazywanych informacji do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami w opinii osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności 

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie badania CATI z potencjalnymi i faktycznymi uczestnikami, n=134.  
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Warto zwrócić uwagę, że działaniem zwiększającym trafność i adekwatność prowadzonych 

treści oprócz samego dopasowania narzędzi i kanałów jest odpowiednie dopasowywanie 

treści nadawanych za ich pośrednictwem. Kluczowe więc jest upraszczanie języka oraz 

dostosowywanie komunikatów do percepcji odbiorców. Z przeprowadzonych wywiadów IDI 

z IZ i IP wynika, że tego typu działania są prowadzone. Szczególnie istotny jest udział 

w szkoleniach z zakresu upraszczania języka. Innym przykładem dostosowywania języka 

jest praca rzeczników prasowych, którzy nawiązują współpracę z regionalnymi mediami np. 

Radio Katowice i w ramach prowadzonych audycji prostym językiem starają się opowiedzieć 

o projektach i konkursach skierowanych do osób 50+30.  

W przypadku przedstawicieli mediów jako trafne, adekwatne i użyteczne narzędzie został 

wskazany newsletter o FE wysyłany przez UM. Rozmówcy podkreślili dobrą częstotliwość 

wydawania newslettera, jednakże należałoby by uprościć język by był on w większym stopniu 

zrozumiały dla dziennikarzy (mniej urzędowy)31.  

Odnośnie adekwatności i trafności wykorzystywanych narzędzi należy poruszyć jeszcze 

kwestię wykorzystania mediów o zasięgu ogólnopolskim. Jak pokazały badania ilościowe to 

właśnie z tych źródeł badani dowiadywali się o możliwości skorzystania z FE. Brakuje jednak 

w nich precyzyjnego komunikatu, kto dokładnie i w jaki sposób może skorzystać z RPO 

WSL. Zgodnie z wytycznymi MR poszczególne IZ powinny ograniczyć się jedynie do mediów 

o zasięgu regionalnym. Z przeprowadzonych wywiadów grupowych z uczestnikami projektów 

oraz beneficjentami wynika, że telewizja regionalna cieszy się bardzo słabą oglądalnością, 

przez co trafność tego narzędzia jest niewysoka.  

Na koniec dokonano oceny trafności i adekwatności działań pod kątem 6 zasad prowadzenia 

działań informacyjno-promocyjnych określonych w SK:  

1. Zasada zgodności komunikacyjnej grupy docelowej z grupą docelową programu, 

działania lub projektu – przewidziane i realizowane działania dotyczą szerokiego grona 

odbiorców, tak aby dotrzeć do potencjalnych beneficjentów i potencjalnych uczestników. 

O zgodności z zasadą świadczy wysoka ocena adekwatności prowadzonych działań 

informacyjno-promocyjnych wystawiona przez respondentów wszystkich badań 

ilościowych.. 

2. Zasada zgodności zasięgu projektu z zasięgiem narzędzia komunikacji – realizowana 

kampania promocyjna prowadzona była za pomocą mass mediów (TV, radio, Internet, 

indoor, outdoor, prasa itp.), które z jednej strony cechuje bardzo duży zasięg, a z drugiej 

są wskazywane jako źródła informacji (zarówno przez potencjalnych i faktycznych 

                                                           
30 IDI z przedstawicielem IP-WUP.  
31 TDI z przedstawicielem mediów. 



[62] 

beneficjentów, jak i potencjalnych i faktycznych uczestników), co świadczy o korzystaniu 

z tych kanałów przez poszczególne grupy odbiorców.  

3. Zasada najniższego kosztu dotarcia do grupy docelowej – w tym przypadku występuje 

zgodność z zasadą, uzasadnieniem są te same argumenty co w przypadku zasady nr 2.  

4. Zasada najwyższej reprezentatywności w grupie docelowej – zastosowane kanały 

cieszą się wysoką reprezentatywnością wśród poszczególnych grup docelowych, na tej 

podstawie można uznać zgodność stosowanych narzędzi z treścią zasady nr 4. 

5. Zasada realizacji mechanizmu komunikacyjnego – prowadzona kampania promocyjna 

jest spójna z tą zasadą, pokazuje to szczegółowo opis działającego mechanizmu 

„zobacz, zainteresuj się, realizuj/korzystaj, poleć” (mechanizm opisany w poprzednim 

rozdziale). 

6. Zasada uzupełniania się komunikatów – kampania promocyjna wykorzystuje szereg 

adekwatnych do nawyków poszczególnych grup docelowych kanałów i narzędzi 

komunikacji.  

Podsumowując, zaprojektowane mechanizmy, narzędzia i kanały komunikacji są 

trafnie oraz adekwatnie dopasowane do poszczególnych grup docelowych odbiorców. 

Zaleca się jednak dokładniejszą segmentację odbiorców np. wyróżnienie 

potencjalnych beneficjentów tych konkursów, które cieszą się niskim 

zainteresowaniem oraz przeprowadzenie wobec tych grup dedykowanych działań 

komunikacyjnych. Zgodnie z deklaracjami IZ tego typu działania zostały już podjęte, 

jednakże zaleca się ich intensyfikację. Rekomenduje się również przeprowadzenie spotkań 

informacyjnych, których uczestnikami będą potencjalni beneficjenci danego działania w celu 

pozyskania ewentualnych informacji, co wpływa na niskie zainteresowanie konkursami (np. 

kryteria dostępu, przewidywane problemy z rekrutacją grup docelowych itp.).  
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2.4. Ocena zrealizowanych działań komunikacyjnych  

2.4.1. Ocena zaspokojenia potrzeb grup docelowych 

Czy dotychczas przeprowadzone działania informacyjne z zakresu możliwości uzyskania 
dofinansowania, realizacji projektów oraz uczestnictwa w nich odpowiadały potrzebom 
potencjalnych i faktycznych beneficjentów oraz potencjalnych i faktycznych uczestników 
projektów? Jeżeli nie, w jakim obszarze zidentyfikowano braki informacyjne oraz jakie 
działania informacyjne należy podjąć w celu ich ograniczenia? 

Komunikaty dot. RPO WSL 2014-2020 skierowane są do wszystkich mieszkańców 

województwa śląskiego, według wyróżnionych trzech segmentów32. Beneficjenci poprzez 

realizację projektów przyczyniają się do realizacji celów rozwojowych kraju i regionu, więc 

zostali potraktowani jako grupa priorytetowa systemu komunikacji. Rozróżnienie grup 

odbiorców rodzi konieczność dopasowania treści i kanałów ich przekazywania w celu 

zaspokojenia ich potrzeb informacyjnych. W ramach wskazanych powyżej segmentów SK 

rozróżnia szczegółowe grupy docelowe komunikacji. 

Pierwsza grupa docelowa to liderzy zmian, czyli beneficjenci faktyczni i potencjalni (JST, 

MŚP oraz tzw. duzi przedsiębiorcy, konsorcja naukowo-przemysłowe, instytucje otoczenia 

biznesu, organizacje pozarządowe, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje oświatowe, 

instytucje kultury, organizacje turystyczne, podmioty zarządzające inkubatorami 

przedsiębiorczości, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe, 

Lokalne Grupy Działania, instytucje dialogu społecznego, banki krajowe, banki zagraniczne, 

instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, żłobki itp.). Potrzeby informacyjne tej grupy 

skupiają się przede wszystkim wokół spełnienia warunków umożliwiających pozyskanie 

dofinansowania, a zatem na pozyskaniu „rzetelnej, merytorycznej i kompleksowej 

informacji na temat możliwości (tzn. m.in. działań możliwych do realizacji, harmonogramu 

konkursów itp.) starania się o dofinansowanie ze środków dostępnych w ramach 

Programu”33. Potwierdziły to wyniki badania CATI z beneficjentami, wnioskodawcami oraz 

potencjalnymi wnioskodawcami, w którym najczęściej wskazywano na poszukiwanie 

informacji odnośnie ogłaszanych konkursów (63%; najliczniej wskazywali na to 

wnioskodawcy, aż 70% z nich) oraz informacji odnośnie grup, które mogą ubiegać się 

o dofinansowanie (45%; najwięcej wskazań potencjalnych beneficjentów, aż 60% z nich).  

                                                           
32 Strategia Komunikacji RPO WSL 2014-2020, s. 18. 
33 Ibidem, s. 19. 
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Wykres 7. Najczęściej poszukiwane informacje na temat FE przez beneficjentów, 
wnioskodawców i potencjalnych beneficjentów 

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie badania CATI z beneficjentami, wnioskodawcami oraz potencjalnymi 

beneficjentami, n=600; pytanie wielokrotnego wyboru. 

Przedstawiciele grupy liderów zmian, którzy wzięli udział w badaniu CATI wskazywali 

również często na poszukiwanie ogólnych informacji o FE (45%; tutaj również najliczniej na 

tę potrzebę wskazywali potencjalni beneficjenci, aż 60% z nich), a także informacji na temat 

rozliczania projektów (30%), jednak tych informacji poszukiwali głównie beneficjenci faktyczni 

i wnioskodawcy (po 31% wskazań w tych grupach), a w dużo mniejszym stopniu beneficjenci 

potencjalni (jedynie 10% wskazań na tę potrzebę). Bardzo mały odsetek wnioskodawców 

oraz beneficjentów faktycznych i potencjalnych, którzy nie potrafili określić jakich informacji 

o FE im brakuje może wskazywać, że jest to grupa bardzo świadoma swoich potrzeb 

informacyjnych. Grupie tej należy zatem zapewnić najbardziej szczegółowe informacje, 

a ponadto wsparcie podczas przechodzenia przez kolejne etapy pozyskiwania 

dofinansowania, a potem realizacji projektu, kontroli i rozliczenia. Na poniższym 

wykresie zostały pokazane procentowo informacje najczęściej poszukiwane przez 

poszczególne podgrupy liderów zmian. 

Druga grupa – faktyczni i potencjalni uczestnicy projektów – składa się z osób aktywnie 

uczestniczących w realizowanych przez liderów zmian projektach wspartych z RPO WSL  

(tj.: osoby z różnymi niepełnosprawnościami, osoby 50+, bezrobotni i zagrożeni 
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bezrobociem, wykluczeni cyfrowo, młodzież, studenci, osoby chcące otrzymać profesjonalne 

wsparcie w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej34).  

Wykres 8. Ocena, jakich informacji o FE brakuje faktycznym i potencjalnym uczestnikom 
projektów 

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie badania CATI z potencjalnymi i faktycznymi uczestnikami projektów, 

n=171. 

Potrzeby informacyjne tej grupy według wskazań respondentów badania CATI z faktycznymi 

i potencjalnymi uczestnikami projektów koncentrują się głównie wokół informacji 

o realizowanych projektach skierowanych do poszczególnych grup docelowych (58% 

wskazań ogółem) – najwięcej wskazań tej potrzeby odnotowano wśród potencjalnych 

uczestników projektów, aż 62% wskazań, ale była to też najczęściej wymieniana potrzeba 

informacyjna wśród faktycznych uczestników projektów (51% wskazań). Natomiast dla osób 

z niepełnosprawnościami, które wzięły udział w badaniu CATI najbardziej brakuje 

informacji, kto może być uczestnikiem projektu (53% wskazań osób z orzeczeniem 

o niepełnosprawności). Informacja na temat grup docelowych projektów była drugą 

najczęściej wskazywaną odpowiedzią na pytanie jakich informacji o FE brakuje ogółem. 

Trzecia grupa to odbiorcy rezultatów, tzn. szeroko pojęta opinia publiczna, organizacje 

zrzeszające przedsiębiorców, mieszkańcy województwa śląskiego. Członkowie tej grupy 

odbiorców świadomie lub nieświadomie korzystają z efektów projektów oraz są 

obserwatorami zmian dokonujących się dzięki RPO WSL. Potrzeby informacyjne tej grupy 

                                                           
34 Ibidem. 
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koncentrują się na pozyskaniu rzetelnych informacji (przede wszystkim opinia publiczna) 

popartej przykładami namacalnych efektów (głównie mieszkańcy, ale również opinia 

publiczna, która kształtuje odbiór projektów przez mieszkańców). Skutkiem zaspokojenia 

potrzeb tej grupy docelowej powinno być zwiększenie zaufania społeczeństwa do Instytucji 

UE oraz IZ35. 

Wyżej wymienione potrzeby informacyjne beneficjentów faktycznych i potencjalnych oraz 

wnioskodawców, a także uczestników projektów (faktycznych i potencjalnych) znalazły 

częściowe odzwierciedlenie w informacjach uzyskanych od pracowników Punktów 

Kontaktowych. Najczęściej wskazywali oni, że klienci Punktów (wnioskodawcy i beneficjenci) 

poszukiwali m.in. interpretacji zapisów dokumentacji konkursu np. regulaminu konkursu, 

kryteriów oceny projektów36, na co najczęściej wskazywali również beneficjenci 

i wnioskodawcy, którzy skorzystali z usług Punktów Informacyjnych i Kontaktowych (39% 

wskazań)37. Pracownicy Punktów najczęściej wskazywali również na poszukiwanie informacji 

na temat tego, kto może pozyskać środki finansowe w ramach RPO WSL38, jednak 

beneficjenci i wnioskodawcy wskazywali na to znacznie rzadziej (29% wskazań) niż na 

potrzebę uzyskania informacji dot. załączników do wniosku (35% wskazań) oraz wymagania 

konieczne do spełnienia przez beneficjenta (34% wskazań)39. Pracownicy Punktów często 

wskazywali także, że klienci punktów poszukiwali informacji o szkoleniach40, jednak 

beneficjenci i wnioskodawcy, którzy byli respondentami badania wskazywali na te informacje 

najrzadziej (jedynie 7% wskazań)41. Wyniki badania „Tajemniczy klient” wskazują, że 

w większości analizowanych przypadków pracownicy Punktów Kontaktowych odpowiadali na 

zadane pytania rzetelnie i merytorycznie, dzięki czemu klient uzyskiwał satysfakcjonującą 

odpowiedź. Wystąpiły jednak przypadki, kiedy pracownik zdawał się być zniecierpliwiony 

i udzielał zdawkowych informacji lub odsyłał klienta do innego źródła informacji (głównie 

strona internetowa) nie wgłębiając się w problem. Szczegółowe potrzeby informacyjne 

klientów Punktów Informacyjnych i Kontaktowych przedstawia poniższy wykres. 

                                                           
35 Ibidem. 
36 CAWI z pracownikami punktów kontaktowych. 
37 CATI z wnioskodawcami oraz potencjalnymi beneficjentami projektów. 
38 CAWI z pracownikami punktów kontaktowych. 
39 CATI z wnioskodawcami oraz potencjalnymi beneficjentami projektów. 
40 CAWI z pracownikami punktów kontaktowych. 
41 CATI z wnioskodawcami oraz potencjalnymi beneficjentami projektów. 
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Wykres 9. Potrzeby informacyjne beneficjentów faktycznych i potencjalnych oraz 
wnioskodawców, którzy skorzystali z Punktów Informacyjnych i Kontaktowych 

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie badania CATI z beneficjentami, wnioskodawcami oraz potencjalnymi 

beneficjentami, n=369. 

Jak wspomniano powyżej, do zaspokojenia potrzeb informacyjnych każdej z wymienionych 

grup odbiorców należało przyporządkować odpowiednie kanały komunikacji, pod które są 

dobierane odpowiednie narzędzia komunikacji, tj.:  

• Działania pośrednie, np. kampanie reklamowe w mediach masowych i profilowanych/ 

branżowych, a także w mediach społecznościowych, gry i konkursy realizowane za 

pośrednictwem mediów, działania PR, tzw. marketing szeptany, narzędzia 

bezpośredniej współpracy między beneficjentami; 

• Działania bezpośrednie, np. imprezy i wydarzenia promocyjne, serwisy internetowe 

RPO WSL 2014-2020, konkursy własne, marketing w wyszukiwarkach, informacja 

w PIFE, działania animacyjno-doradcze, konferencje, prezentacje, szkolenia, webinary, 

drukowane lub elektroniczne materiały promocyjne; 

• Działania edukacyjne, np. otwarte prezentacje, ulotki, przewodniki, gry i konkursy 

edukacyjne, przewodniki i instrukcje na stronach internetowych instytucji, informacja 

w PIFE, szkolenia i konferencje, publikacje/audycje edukacyjne w mediach 
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specjalistycznych /branżowych, publikacje/audycje edukacyjne w mediach, otwarte 

prezentacje, ulotki, przewodniki itp. 

Jasność i dostępność informacji o FE zostały ocenione przez beneficjentów 

i wnioskodawców ogólnie dobrze. Pozytywnie ocenili oni również poziom 

zaspokojenia swoich potrzeb oraz wykorzystanie odpowiednich kanałów informacji 

o FE. Szczegółowe oceny przedstawia wykres poniżej. 

Wykres 10 Ocena komunikatów o FE przez beneficjentów, wnioskodawców i potencjalnych 
beneficjentów 

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie badania CATI z beneficjentami, wnioskodawcami oraz potencjalnymi 

beneficjentami, n=600. 

Stopień szczegółowości informacji został oceniony przez beneficjentów i wnioskodawców na 

4 na skali 5-stopniowej42. Niewystarczające informacje dotyczyły przede wszystkim 

kwalifikowalności kosztów, systemu wyboru i oceny projektów, porad jak przygotować 

poprawny wniosek lub przykładów rozwiązań konkretnych problemów43. Podstrona 

z informacjami na temat ogłaszanych konkursów była w 2016 roku drugą po stronie głównej 

najczęściej odwiedzaną stroną IZ44, jednak treści na niej zamieszczone były 

niewystarczające (wskazuje na to bardzo wysoki współczynnik odrzuceń45) zatem potencjał 

strony nie był w pełni wykorzystywany46. Przydatne byłoby zatem uzupełnienie informacji 

na stronie RPO WSL o wskazania na konkretnych przykładach jak przypadek danego 

beneficjenta został rozpatrzony i rozwiązany. 

                                                           
42 CATI z wnioskodawcami oraz potencjalnymi beneficjentami projektów. 
43 Ibidem. 
44 J. Główka, Analiza statystyk serwisu www.rpo.slakie.pl za pomocą Google Analytics w celu zmierzenia 
skuteczności kampanii informacyjnej, Business Consulting dla Województwa Śląskiego, listopad 2016, s. 2. 
45 Współczynnik odrzuceń - liczba sesji ograniczonych do jednej strony podzielona przez liczbę wszystkich sesji, 
podczas których użytkownicy wyświetlali tylko jedną stronę, Por. 
https://support.google.com/analytics/answer/1009409?hl=pl.  
46 J. Główka, Analiza statystyk serwisu www.rpo.slakie.pl za pomocą Google Analytics w celu zmierzenia 
skuteczności kampanii informacyjnej, Business Consulting dla Województwa Śląskiego, listopad 2016, s. 8. 
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Informacja o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach RPO WSL dotarła do nieco 

ponad 60% potencjalnych/faktycznych uczestników projektów47. Nieco ponad połowa 

uczestników i potencjalnych uczestników projektów zdawała sobie sprawę, że uczestnikami 

mógł być każdy mieszkaniec województwa. Część uczestników (ok. 20%) wskazywała 

jeszcze inne grupy tj. młodzież, studenci, rolnicy przedsiębiorcy. Najmniejsza świadomość 

możliwości skorzystania ze wsparcia występuje wśród osób zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym.  

Wykres 11. Ocena, kto może być uczestnikiem projektów realizowanych, w ramach Funduszy 
Europejskich (odpowiedzi potencjalnych uczestników projektów) 

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie badania CATI z potencjalnymi i faktycznymi uczestnikami projektów, 

n=171. 

Osoby, które wskazały na braki w przekazie dot. FE wskazały m.in., że dużą część przekazu 

zajmuje informowanie o dużych projektach infrastrukturalnych istotnych z punktu widzenia 

województwa. Skuteczne w docieraniu do odbiorców były informacje o możliwości 

skorzystania ze wsparcia, jednak brakuje szerszego informowania o konkretnych grupach 

docelowych oraz informacji o warunkach jakie należy spełnić48. Przekazu na temat tego, jak 

prowadzić projekt, z jakimi to wiąże się trudnościami i na jakie działania można uzyskać 

dofinansowanie brakuje również części beneficjentów49. Przekaz taki przynajmniej nie 

                                                           
47 CATI z potencjalnymi i faktycznymi uczestnikami projektów. 
48 FGI z uczestnikami projektów. 
49 FGI z beneficjentami. 
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dociera do niedoświadczonego, potencjalnego beneficjenta. Około 62% uczestników 

w badaniu CATI wskazało, że nie brakuje im informacji o FE50. Informacje, których przekaz 

można by wzmocnić dotyczą zarówno informacji, kto może być uczestnikiem projektu (profil), 

jak też informacji o źródłach większej liczby informacji o możliwości pozyskania FE. 

Liderzy opinii wskazali na potrzebę przesyłania większej ilości informacji o FE za 

pośrednictwem e-maili, np. w formie newslettera, co jest szybszą ścieżką niż oficjalny kanał 

przekazywania informacji. Jest to istotne szczególnie jeśli chodzi o informacje dot. 

rozstrzygnięć konkursów i wysokości przyznanego dofinansowania, aby dziennikarze mogli 

powoływać się na rzetelne informacje bez konieczności poszukiwania ich w różnych 

miejscach. Na podobną potrzebę w przypadku docierania do przedsiębiorców wskazali 

przedstawiciele NGO. Co istotne, baza danych powinna zostać opracowywana 

bezpośrednio przez IZ/IP, ponieważ pośrednicy nie wzbudzają zaufania i budzą 

podejrzenie o gromadzeniu danych dla własnego zysku, a nie w celu pomocy w dotarciu 

do informacji. Współpraca z komórkami prasowymi odpowiedzialnymi za przekaz o FE 

funkcjonuje prawidłowo i została oceniona przez przedstawicieli mediów pozytywnie51. 

Podsumowując, analiza desk research oraz wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ i IP 

oraz GR wykazały, że funkcjonuje wiele kanałów przekazujących informacje zarówno ogólne, 

jak i szczegółowe, zatem niedobór szczegółowych informacji zgłaszany przez beneficjentów, 

potencjalnych beneficjentów oraz uczestników projektów52 może wynikać z nieskutecznego 

docierania informacji, w jakim miejscu odbiorcy mogą znaleźć potrzebne wiadomości. 

Zalecane byłoby zatem zwiększenie działań informacyjnych obejmujących komunikaty 

o tym, gdzie znajdują się poszczególne informacje dotyczące grup docelowych 

wsparcia, warunków jakie należy spełnić, aby uzyskać wsparcie oraz informacji 

potrzebnych do sprawnej realizacji i rozliczania projektu na poszczególnych etapach 

realizacji projektu.  

2.4.2. Ocena skuteczności zrealizowanych działań 

Czy określone w RPD na lata 2015-2017, narzędzia zostały wykorzystane zgodnie 
z założeniami? Czy dzięki ich zastosowaniu dotarto z informacją do założonych grup 
docelowych? Jeżeli nie, jakie należy podjąć działania w przyszłości by zwiększyć 
skuteczność poszczególnych narzędzi? 

Głównym źródłem informacji jest strona internetowa RPO WSL 2014-2020 

(https://rpo.slaskie.pl). Prezentuje informacje odpowiadające na potrzeby wszystkich 

                                                           
50 CATI z potencjalnymi i faktycznymi uczestnikami projektów. 
51 IDI/TDI z przedstawicielami Grupy Roboczej ds. komunikacji i informacji o Funduszach Europejskich w ramach 
RPO WSL, przedstawicielami mediów, partnerami społecznymi oraz liderami opinii. 
52 CATI z wnioskodawcami oraz potencjalnymi beneficjentami projektów oraz CATI) z potencjalnymi i faktycznymi 
uczestnikami projektów. 
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wskazanych grup. Jest również przekaźnikiem kolejnych kanałów, np. stron/ podstron 

internetowych poszczególnych IP53, wyszukiwarki dotacji w Portalu Funduszy Europejskich54. 

Bieżące informacje na temat działań dot. RPO WSL są także przekazywane do 

ogólnopolskiego Portalu Funduszy Europejskich. Informacje o FE są przekazywane 

odbiorcom z poszczególnych grup docelowych także za pośrednictwem punktów 

kontaktowych przy IP55 oraz Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich 

w Katowicach (PIFE) i Lokalnych Punktów Informacyjnych. Przedstawiciele PIFE są także 

zapraszani do udziału w szkoleniach dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO 

WSL, co pozwala na stale podnoszenie ich kwalifikacji i zapewnienie rzetelnego wsparcia 

klientom Punktu Informacyjnego56. 

Działania zaplanowane w RPD odzwierciedlają zapisy SK. W zależności od okresu 

programowania zmieniały się priorytety, na których grupach docelowych, kanałach 

i narzędziach należy się koncentrować. W 2015 roku najważniejszymi działaniami było 

przeprowadzenie działań edukacyjnych dla potencjalnych beneficjentów dot. możliwości 

pozyskania funduszy z RPO WSL, a także szerokie działania informacyjne o uruchomieniu 

RPO WSL – za pośrednictwem strony internetowej i publikacji oraz kampania otwierająca 

perspektywę 2014-2020 dot. RPO WSL57. W 2016 roku priorytetowe działania zmieniły się 

z wymiaru informującego o uruchomieniu RPO WSL i możliwościach skorzystania z jego 

wsparcia na działania informujące już bardziej szczegółowo o źródłach informacji, 

możliwościach i formach dofinansowania oraz sposobach realizacji projektów niezbędne do 

prawidłowego przygotowania do ubiegania się o wsparcie z RPO WSL. Pojawiły się również 

cykliczne akcje informacyjno-promocyjne, m. in. Dni Otwartych Funduszy Europejskich58. 

Działania przewidziane na rok 2017 są głównie podtrzymaniem założeń z 2016 roku59. 

Powyższą ścieżkę potwierdzają także wnioski z wywiadów pogłębionych z przedstawicielami 

IZ – w pierwszej kolejności działania polegały na informowaniu, szkoleniach dla 

potencjalnych beneficjentów, a w kolejnych latach działania ewoluują w stronę 

informowania o projektach. 

Zaplanowane na lata 2015-2017 narzędzia komunikacji to przede wszystkim: 

                                                           
53 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Związek Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Urząd Miasta Częstochowa, Urząd 
Miasta w Bielsku-Białej, Związek Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach. 
54 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka. 
55 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. 
56 Strategia Komunikacji RPO WSL 2014-2020, str. 25 i n. 
57 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 w 2015 roku. 
58 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 w 2016 roku. 
59 RPD 2017. 
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• Działania informacyjne (Strona internetowa www.rpo.slaskie.pl, Strony IP, Punkty 

kontaktowe); 

• Działania edukacyjne (Szkolenia dla pracowników; Szkolenia dla beneficjentów 

i potencjalnych beneficjentów; Wizyty studyjne do miejsca/organizacji/instytucji, 

realizującej (z sukcesem) projekty w poprzedniej perspektywie finansowej; Spotkania 

w formie warsztatów; Konferencje); 

• Działania promocyjne (Kampania o szerokim zasięgu, informująca beneficjentów oraz 

potencjalnych beneficjentów o nowych środkach z RPO WSL; Patronat medialny; 

Wywiady w TV; Reportaże filmowe, filmowe podsumowania konferencji, spoty 

reklamowe, filmy animowane, emisje audycji/programów/materiałów filmowych dot. 

realizowanych konferencji/konkursów; Spoty radiowe; Artykuły sponsorowane 

i szeroko rozumiana współpraca z prasą o zasięgu regionalnym; Komunikacja 

w Internecie i mediach społecznościowych (reklamy internetowe w ramach kampanii 

o szerokim zasięgu, mailing, komunikacja za pośrednictwem mediów 

społecznościowych); 

• Inne działania bezpośrednie (Imprezy otwarte i inne; Konkursy; Publikacje 

o charakterze informacyjno-promocyjnym, ulotki, plakaty foldery informacyjne, 

kalendarze, drobne materiały promocyjne na potrzeby konferencji i spotkań 

(długopisy, notesy teczki), roll upy, systemy wystawiennicze, banery, tablice 

informacyjne). 

Każdego roku w ramach podtrzymywania działań informacyjnych istotne było świadczenie 

usług przez punkty informacyjne oraz utrzymywanie i aktualizowanie strony internetowej. 

W roku 2016 położono większy nacisk na aktywność stron internetowych IP. Od 2016 roku 

możliwe było też umieszczanie informacji o pierwszych efektach realizowanych projektów, 

zatem istotne stało się aktualizowanie informacji pozwalających na swobodne korzystanie 

z Wyszukiwarki Dotacji. Z roku na rok wzmagała się także potrzeba utrzymywania 

aktywności na portalach społecznościowych. W kwestii działań edukacyjnych utrzymane 

zostały szkolenia dla beneficjentów, jednak w 2016 roku wzmocniono je spotkaniami 

umożliwiającymi wymianę doświadczeń między beneficjentami i potencjalnymi 

beneficjentami. Współpraca z mediami była nasilona w pierwszym analizowanym roku 

(2015), kiedy to korzystano z wielu narzędzi komunikacji, aktywność ta utrzymała się w roku 

2016, jednak znacząco zmniejszyła się liczba artykułów sponsorowanych. W roku 2017 

działań jest znacznie mniej, jednak są bardziej złożone i realizowane za pośrednictwem 

głównie kanałów radiowych i telewizyjnych w postaci kampanii złożonych z audycji i spotów. 

Przez cały okres realizowania działań dot. RPO WSL na podobnym poziomie stosowane są 

formy komunikacji bezpośredniej, tj. publikacje, ulotki itp.  

http://www.rpo.slaskie.pl/
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Największa użyteczność narzędzi występuje w przypadku informacji przekazywanych 

na szkoleniach i w punktach informacyjnych/kontaktowych, a dopiero potem 

w Internecie oraz za pośrednictwem instytucji i urzędów60.  

Wykres 12. Ocenia użyteczności (zgodność z potrzebami) informacji na temat Funduszy 
Europejskich przekazywanych poszczególnymi kanałami komunikacyjnymi 

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie badania CATI z beneficjentami, wnioskodawcami oraz potencjalnymi 

beneficjentami, n=600. 

Sposób przekazywania informacji w Punktach Kontaktowych oraz ich jakość zbadana przy 

pomocy badania tajemniczego klienta zostały ocenione dobrze. W większości przypadków 

uzyskano zadowalające informacje na zgłaszane problemy, wyjątek stanowiły odpowiedzi 

mailowe, które nie odpowiadały szczegółowo na zadane pytanie, ponieważ były 

w większości kopiami zapisów ze strony internetowej (przypadek w ŚCP) lub nie uzyskano 

odpowiedzi na pytanie mailowe w ogóle czy dotarły one ze znacznym opóźnieniem 

(przypadek WUP61). Jeśli pracownicy Punktu nie mogli udzielić pełnych informacji kierowali 

do miejsc, w których klient mógłby uzyskać szersze informacje – pod tym względem nieco 

lepiej został oceniony Punkt w WUP. Pozytywnie informacje przekazywane przez Punkty 

ocenili również beneficjenci. W większości uzyskiwali odpowiedzi na wszystkie pytania, 

a odpowiedzi te rozwiewały ich wątpliwości. Dodatkowo wysoko została oceniona obsługa 

                                                           
60 Badanie CATI z wnioskodawcami i potencjalnymi beneficjentami. 
61 Odpowiedź na jedno z pytań została udzielona po około miesiącu od zadania pytania – jak wskazali 
przedstawiciele WUP ze względu na charakter pytania (wykraczający poza kompetencje Punktu Kontaktowego) 
została opracowana przez komórkę organizacyjną o właściwych kompetencjach. Odpowiedź na drugie pytania nie 
została udzielona – pracownik, który przygotował odpowiedź przesłał ją na błędny adres e-mail („literówka” 
w adresie e-mail).  
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Punktów (średnia 4,81 na skali 5-stopniowej)62. Punkty informacyjne zostały dobrze ocenione 

również przez uczestników FGI, którzy jako ich mocną stronę wskazali kontakt osobisty. 

Komunikaty o możliwości skorzystania z projektów realizowanych w ramach 

Funduszy Europejskich docierają do mieszkańców województwa w wysokim stopniu 

(ponad 70% zarówno w przypadku potencjalnych uczestników projektów, beneficjentów 

i wnioskodawców).  

 

 

 

Czy słyszał Pan/i o 
projektach 

realizowanych, w 
ramach Funduszy 

Europejskich 
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mieszkańców 
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Wykres 13. Skuteczność przekazu o 
FE - potencjalni uczestnicy projektów 

- ogółem 

 

Wykres 14.  Skuteczność przekazu o FE - 
potencjalni uczestnicy projektów - os. z 

niepełnosprawnościami 
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kompetencji, 
szkoleń, stażu itp.? 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie badania CATI z potencjalnymi i faktycznymi uczestnikami projektów, 

n=171. 

Ponad 60% potencjalnych uczestników projektów spotkała się z informacją, że może być 

uczestnikiem projektu finansowanego z FE, a ponad 50% potencjalnych uczestników 

projektów byłoby zainteresowanych udziałem w dofinansowanym z FE projekcie63. Dużo 

więcej, bo aż 74% beneficjentów, wnioskodawców i potencjalnych beneficjentów byłoby 

                                                           
62 CATI z wnioskodawcami i potencjalnymi beneficjentami. 
63 CATI z potencjalnymi/faktycznymi uczestnikami projektów. 
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zainteresowanych skorzystaniem z funduszy europejskich, niestety jedynie 20% badanych 

wskazało na znajomość programów, z wsparcia których mogliby skorzystać64. 

Wykres 15 Skuteczność przekazu o FE - beneficjenci, wnioskodawcy i potencjalni beneficjenci 

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie badania CATI z beneficjentami, wnioskodawcami oraz potencjalnymi 

beneficjentami, n=600. 

Informacje o FE raczej spełniają oczekiwania uczestników projektów (65% wskazań)65. 

Tabela poniżej przedstawia wyniki analizy językowej przeprowadzonej przy pomocy indeksu 

FOG66. Materiały zostały przeanalizowane m.in. pod kątem liczby trudnych słów użytych 

w analizowanym tekście oraz liczby zdań złożonych utrudniających przekaz informacji. 

                                                           
64 CATI z beneficjentami, wnioskodawcami oraz potencjalnymi beneficjentami. 
65 CATI z potencjalnymi/faktycznymi uczestnikami projektów. 
66 Indeks czytelności, który ma na celu określenie stopnia przystępności tekstu. Jego wartość oznacza liczbę lat 
edukacji potrzebnych do zrozumienia tekstu. 
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Tabela 4.  Analiza językowa wybranych materiałów dotyczących RPO WSL z wykorzystaniem indeksu FOG 

Materiał 
Liczba 
zdań 

Liczba 
słów 

Średnia 
liczba słów w 

zdaniu 

Udział słów 
"trudnych" 

Średnia 
liczba sylab 

w słowie 

Stosunek liczby 
rzeczowników do 

czasowników 

Udział 
rzeczowników 

trudnych 

Udział 
czasowników 

trudnych 

Indeks FOG: 
formy 

hasłowe67 

Indeks FOG: 
formy 

tekstowe68 

Indeks FOG: 
rzadkie 

hasłowe69 

1 23 439 19 5% 2,56 3,54 11% 1% 15,84 17,57 9,73 

2 18 483 27 3% 2,61 3,72 6% 1% 16.61 20,17 11,98 

3 32 477 15 4% 2,51 3,1 8% 2% 12,59 13,85 7,56 

4 8 121 15 2% 2,56 2,53 8% 1% 14,65 16,3 6,71 

5 29 461 16 5% 2,54 2,82 9% 1% 14,25 15,73 8,44 

6 32 134 4 10% 2,63 8,14 23% 0% 10,93 13,02 5,56 

7 31 121 4 9% 2,71 5,25 14% 0% 9,16 12,47 5,2 

8 22 84 4 7% 2,41 7,6 11% 0% 7,24 9,15 4,38 

9 19 74 4 7% 2,71 13 10% 0% 8,58 11,83 4,26 

10 363 2126 6 3% 2,4 7,29 7% 0% 7,17 9,55 3,61 

11 36 667 19 5% 2,39 3,81 5% 1% 12,39 14,43 9,45 

12 31 648 21 7% 2,58 4,84 8% 1% 15,46 17,37 11,26 

13 72 1269 18 3% 2,39 3,47 6% 1% 13,17 15,59 8,31 

14 148 1960 13 5% 2,62 5,21 12% 1% 12,75 15,93 7,13 

15 26 421 16 2% 2,32 3,76 6% 2% 11,8 13,6 7,14 

16 42 756 18 1% 2,04 4,05 3% 1% 11,17 12,01 7,57 

17 43 818 19 2% 2,24 2,79 9% 2% 13,43 13,87 8,59 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie analizy wybranych dokumentów (lista dokumentów znajduje się w Aneksie – rozdz. 5.2). 

                                                           
67 Indeks wyliczony przy założeniu, że wyrazy trudne to te, których formy hasłowe mają cztery sylaby lub więcej (np. jeśli w tekście występuje wyraz podmiotami, to nie jest on 
traktowany jako trudny, bo forma hasłowa tego wyrazu ma tylko dwie sylaby: pod-miot). 
68 Indeks wyliczony przy założeniu, że wyrazy trudne to te, których formy znalezione w tekście mają cztery sylaby lub więcej (w tym wariancie forma podmiotami zostanie 
potraktowana jako wyraz trudny). 
69 Indeks wyliczony przy założeniu, że wyrazy trudne to te, które nie są powszechnie znane, a ich formy hasłowe mają cztery sylaby lub więcej. Wyrazy powszechnie znane to 
wyrazy należące do 5 tys. wyrazów najczęściej występujących w polskich tekstach lub wyrazy o dużym tzw. prawdopodobieństwie subiektywnym – por. J. Imiołczyk (1987). 
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Wyniki analizy pokazują, że język komunikatów jest dość skomplikowany (wysoki indeks 

FOG70, znaczna przewaga rzeczowników nad czasownikami). Widać jednak różnicę 

w wynikach dla komunikatów kierowanych do beneficjentów (przedsiębiorców) oraz tych 

kierowanych do mieszkańców i uczestników projektów. Komunikaty kierowane do 

beneficjentów cechują się istotnie wyższym indeksem FOG, co można uznać za sytuację 

w pełni zrozumiałą – z jednej strony odbiorcami są osoby o znacznie lepszych 

predyspozycjach językowych, a z drugiej strony, kierowane treści są z reguły bardziej 

specjalistyczne. Wyniki badań terenowych pokazały, że w większości beneficjenci, 

wnioskodawcy oraz potencjalni beneficjenci dawali sobie radę ze zrozumieniem 

komunikatów – średnia ocen tej grupy dla odpowiedzi uzyskanych w punktach 

informacyjnych wyniosła 4,12 na skali 5-stopniowej, a dla 89% respondentów informacje 

o FE są jasne71. Konieczność zróżnicowania przekazywanych komunikatów potwierdza 

chociażby odbiór strony internetowej dot. RPO WSL. Została ona oceniona w większości 

jako zrozumiała i pomocna przez beneficjentów, wnioskodawców i potencjalnych 

beneficjentów72, natomiast część uczestników projektów określiła ją jako trudną w odbiorze 

i wymagająca pomocy konsultanta, która wskaże miejsca, w których znajdują się 

poszukiwane informacje73.  

Wykres 16. Ocena strony poświęconej RPO WSL przez beneficjentów, wnioskodawców 
i potencjalnych beneficjentów 

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie badania CATI z beneficjentami, wnioskodawcami oraz potencjalnymi 

beneficjentami, n=600. 

                                                           
70 Skala porównawcza FOG: przystępność na poziomie szkoły podstawowej – FOG 1-6; przystępność na 
poziomie gimnazjum – FOG 7-9; przystępność na poziomie szkoły średniej – FOG 10-12; przystępność na 
poziomie studiów licencjackich – FOG 13-15; przystępność na poziomie studiów magisterskich – FOG 16-17; 
przystępność na poziomie studiów doktoranckich – FOG 18-21; wymagany doktorat (FOG 22 i więcej). 
71 CATI z beneficjentami, wnioskodawcami oraz potencjalnymi beneficjentami. 
72 Ibidem. 
73 FGI z uczestnikami projektów. 
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Przedstawiciele mediów potwierdzili, że poziom trudności języka jest dosyć wysoki. Ich 

zdaniem strona Urzędu Marszałkowskiego jest czytelna i zrozumiała dla osób z wyższym 

kapitałem kulturowym, jednak dla ludzi o niższym kapitale kulturowym, takich jak czytelnicy 

czasopisma, potrzebne byłyby komunikaty na podstawowym poziomie, informujące przede 

wszystkim jak funkcjonują środki unijne, ponieważ dla części mieszkańców gmin wiejskich 

i rolników nadal niejasne jest, skąd pochodzą fundusze unijne i na jakiej zasadzie 

funkcjonują, co prowadzi do nieporozumień i roszczeń74. Mając na uwadze wartości 

hasłowego indeksu FOG oraz dane na temat wykształcenia mieszkańców województwa 

śląskiego, można stwierdzić, że najtrudniejsze komunikaty (indeks powyżej 13) bez problemu 

powinny być zrozumiane dla co najmniej 21% mieszkańców. Komunikaty o indeksie od 10 do 

13 powinny być proste w odbiorze dla około 58% mieszkańców regionu. Z kolei komunikaty 

kierowane do uczestników projektów są pisane na tyle prostym językiem (indeks FOG 

między 7 a 10), że bez problemu powinny być zrozumiałe dla osób z wykształceniem 

gimnazjalnym czy zasadniczym zawodowym. 

Wykres 17. Wykształcenie mieszkańców województwa śląskiego w 2015 roku 

 

Źródło: 

http://katowice.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portret_wojewodztwa/wojewodztwo_slaskie.pdf 

[dostęp 15.10.2017]. 

W opinii respondentów badania CAWI z pracownikami Punktów Kontaktowych nie ma raczej 

potrzeby dokonywania zmian w sposobach ani zasadach komunikowania RPO WSL na 

poziomie całego regionu. Jedynym elementem, który mógłby zostać poprawiony jest 

ujednolicenie zasad informowania o projektach, w których trwa rekrutacja (np. zebranie 

informacji w jednym miejscu). Informacje udzielane przez pracowników Punktu 

Kontaktowego raczej pozytywnie wpływają na poprawną realizację projektów przez 

beneficjentów. Przede wszystkim PK przekazują informacje nt. opisanych w regulaminach 

                                                           
74 IDI/TDI z przedstawicielami Grupy Roboczej ds. komunikacji i informacji o Funduszach Europejskich w ramach 
RPO WSL, przedstawicielami mediów, partnerami społecznymi oraz liderami opinii. 
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konkursów zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poszczególnych działań, dodatkowo 

pomagają beneficjentom i wnioskodawcom w rozwiązywaniu trudniejszych spraw konsultując 

się z komórkami merytorycznymi (głównie Wydziałem Wyboru Projektów oraz Wydziałami 

Rozliczeń i Kontroli w ŚCP), m.in. przekazują komórkom merytorycznym problemy wskazane 

przez beneficjentów, co pozwala na szybką reakcję i poprawę przekazu lub wyjaśnienie 

wątpliwości. W razie pytań o zapisy dokumentacji konkursowej pracownicy wyjaśniają, jakie 

zasady i kryteria się liczą i są łatwe lub trudne do osiągnięcia w projekcie, co racjonalizuje ich 

założenia i przyjęte rezultaty75.  

O ile przekaz o FE w większości dobrze dociera do beneficjentów i wnioskodawców, tak 

nieco mniej skutecznie dociera on do faktycznych i potencjalnych uczestników projektów. 

Duża część uczestników projektów dowiaduje się o RPO WSL dopiero w trakcie udziału 

w projektach, np. na szkoleniach76. 

Ze względu na wchodzenie w coraz bardziej zaawansowane okresy realizacji działań 

w ramach RPO WSL podmioty zajmujące się dystrybucją treści potrzebują coraz więcej 

czasu na jej aktualizację na poszczególnych kanałach komunikacji. Problemy jakie się przy 

tym pojawiają są związane niejako z zasobami kadrowymi. Pracownicy PK sygnalizują 

również potrzebę podniesienia swojej wiedzy z zakresu realizacji wniosku, rozliczeń 

finansowych czy kwalifikowalności, aby sprostać oczekiwaniom klientów PK dotyczących 

znalezienia rozwiązania, sposobu wyjścia z sytuacji czy spełnienia warunków kryteriów 

konkursu lub udziału w projekcie77. Również przedstawiciele IP wskazali na potrzebę 

organizacji wspólnych szkoleń dla podmiotów odpowiedzialnych za przekaz dot. FE 

w przedmiocie komunikacji w nowych mediach (Internet, media społecznościowe). Szkolenia 

powinny zwrócić uwagę m.in. na treść formułowanego przekazu na stronie internetowej np. 

umieszczanie informacji o nowej wersji dokumentu zawierającego zmiany, wraz z opisem na 

czym te zmiany polegają i dlaczego je wprowadzono. Istotna jest również forma budowania 

komunikatów, czyli formułowanie informacji prostym językiem oraz dopasowanym do 

poszczególnych grup odbiorców, np. bardziej specjalistyczne komunikaty do beneficjentów, 

a proste do uczestników projektów78. 

Obszar działania Punktu Kontaktowego działającego przy ŚCP ma zawężony obszar z uwagi 

na ofertę skierowaną tylko i wyłącznie do przedsiębiorców. W związku z tym klienci PK mogą 

otrzymać głównie informacje dotyczące oferty w ramach RPO WSL skierowanej do 

przedsiębiorców. W przypadku pytań o inne działania Programu beneficjenci, wnioskodawcy 

                                                           
75 Badanie CAWI z pracownikami punktów kontaktowych. 
76 FGI z uczestnikami projektów. 
77 Badanie CAWI z pracownikami punktów kontaktowych. 
78 IDI z przedstawicielami IZ i IP RPO WSL. 
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lub uczestnicy są kierowani do właściwych jednostek, a jeżeli sprawa nie jest złożona 

zdarzają się konsultacje telefoniczne, w wyniku których pracownicy PK przy ŚCP są w stanie 

udzielić potrzebnych informacji. 

Podsumowując, określone w RPD na lata 2015-2017, narzędzia zostały wykorzystane 

zgodnie z założeniami, jednak nadal zauważalne są obszary, które mogą ulec poprawie. 

W większości zastosowanie założonych narzędzi pozwoliło dotrzeć do określonych grup 

docelowych. Odbiorcy działań komunikacyjnych wskazują jednak, że istnieją problemy 

dotyczące poziomu zrozumienia przekazywanych treści, co potwierdza analiza lingwistyczna, 

która wykazała, że poziom komunikatów jest w części dosyć skomplikowany. Zalecane 

byłoby zatem kontynuowanie działań zmierzających do uproszczenia języka 

przekazywanych komunikatów. Dobrą praktyką stosowaną przez podmioty uczestniczące 

w realizacji działań komunikacyjnych jest organizowanie szkoleń z przygotowywania 

odpowiednich treści przeznaczonych do publikacji w Internecie, z których korzystali 

pracownicy IZ/IP. 

2.4.3. Ocena zgodności realizacji z sześcioma zasadami prowadzenia działań 

informacyjno-promocyjnych 

Czy przeprowadzane działania informacyjne prowadzone były zgodne z 6 zasadami 
prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych regulującymi zakres oraz przedmiot 
komunikacji, a także kryteriami wyboru narzędzi (opracowanymi w oparciu o zapisy Strategii 
komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020)? 

Z uwagi na fakt, iż działania informacyjno-promocyjne w ramach RPO WSL prowadzone są 

przez kilka instytucji, a także przez beneficjentów realizujących projekty dofinansowane 

w ramach RPO WSL, w oparciu o zapisy SK, określono sześć zasad, które regulują zakres 

oraz przedmiot komunikacji, a także kryteria wyboru narzędzi. Do zasad tych należą: 

1/ Zasada zgodności komunikacyjnej grupy docelowej z grupą docelową programu, działania 

lub projektu; 2/ Zasada zgodności zasięgu projektu z zasięgiem narzędzia komunikacji; 

3/ Zasada najniższego kosztu dotarcia do grupy docelowej; 4/ Zasada najwyższej 

reprezentatywności w grupie docelowej; 5/ Zasada realizacji mechanizmu komunikacyjnego; 

6/ Zasada uzupełniania się komunikatów. 

Wprowadzenie powyższych 6 zasad do realizacji działań komunikacyjnych w perspektywie 

2014-2020 stanowi nowy instrument (w porównaniu do perspektywy 2007-2013). Jest to 

jednak nowość w warstwie formalnej (zapisana w dokumentach), a nie w warstwie praktyki 

realizacji działań komunikacyjnych (gdzie zasady te były już stosowane w perspektywie 

2007-2013). Oceny zgodności realizacji działań komunikacyjnych z tymi 6 zasadami 

dokonywano już w ramach pierwszego badania tematycznego działań informacyjno-

promocyjnych dotyczących perspektywy 2014-2020 prowadzonego w innym regionie 
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Polski79. Nie zidentyfikowano odstępstw od zasad, mimo że wskazano kilka elementów 

obniżających skuteczność i użyteczność prowadzonych działań80. Ocena realizacji 

powyższych zasad została dokonana za pośrednictwem oceny z wykorzystaniem kryteriów 

ewaluacyjnych.   

We wcześniejszy częściach niniejszego raportu (Rozdział 2.3) odwoływano się do 

wymienionych wcześniej 6 zasad oceniając zaprojektowane mechanizmy, kanały i narzędzia 

komunikacji. Ocena wypadała pozytywnie. W niniejszym rozdziale – w celu oceny czy 

powyższe zasady były stosowane – podjęto więc próbę identyfikacji sytuacji czy działań, 

w których zasady te nie byłyby stosowane. Nie udało się zidentyfikować tego typu odstępstw 

ani w ramach analizy desk research (głównie w zakresie informacji zawartych w RPD), ani 

w ramach badań terenowych (IDI z przedstawicielami IZ i IP). Należy więc przyjąć, że 

realizacja działań była zgodna z 6 zasadami ich prowadzenia określonymi w SK.  

Analizując szczegółowo zasady (wprowadzone w SKPS i powielone w SK) należy ocenić, że 

opisują one de facto mechanizmy, które są standardowo stosowane w administracji 

publicznej tj. dążenie do maksymalizacji efektywności wydatkowania środków publicznych 

oraz skuteczności prowadzonych działań. Te z kolei są skodyfikowane w przepisach 

prawach regulujących funkcjonowanie administracji publicznej (np. Prawo Zamówień 

Publicznych, Ustawa o finansach publicznych).    

2.4.4. Ocena zgodności działań z zasadami polityki horyzontalnej  

Czy zrealizowane działania były zgodne z zasadami polityk horyzontalnych (w tym 
pozwalając na równy dostęp do informacji dla osób niepełnosprawnych, charakteryzując się 
dbałością o środowisko naturalne oraz współpracą z partnerami społeczno-gospodarczymi)? 

Unia Europejska wymaga, aby projekty realizowane z udziałem Funduszy Europejskich były 

zgodne z tzw. politykami horyzontalnymi, czyli celami strategicznymi i priorytetami 

rozwojowymi określonymi w strategii Europa 2020. Konieczność realizacji zasad 

horyzontalnych została unormowana w podstawowych dokumentach i aktach prawnych 

obowiązujących w ramach perspektywy 2014-2020 takich jak m.in.:  

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 

                                                           
79 Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, EVALU, 2016.  
80 Ibidem, str. 50-68.  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm
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ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,  

• Umowa Partnerstwa – wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 

października 2017 r. na podstawie decyzji wykonawczej C(2017) 6994 (notyfikowana 

24 października 2017 r.), 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (przyjęty 

przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 r.), 

• Agenda działań na rzecz równości szans płci i niedyskryminacji w ramach funduszy 

unijnych 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r.,  

• Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn z dnia 8 maja 2015 r. 

W ramach SKPS oraz spójnej z nią SK wskazano, że wszystkie działania informacyjno-

promocyjne muszą być zgodne z zasadami horyzontalnymi:  

• promowaniem równouprawnienia mężczyzn i kobiet,  

• zapobieganiem dyskryminacji,  

• zrównoważonym rozwojem,  

• partnerstwem.  

Należy więc ocenić, że na etapie programowania systemu komunikacyjnego RPO WSL 

uwzględnione zostały zasady polityk horyzontalnych (świadczy o tym obecność zapisów na 

ten temat w dokumentach wyznaczających ramy działań informacyjno-promocyjnych).  

Analizując poszczególne zasady horyzontalne należy stwierdzić, że w najmniejszym 

stopniu z realizacją działań komunikacyjnych jest związana zasada zrównoważonego 

rozwoju. Jak zostało wskazane w RPO WSL jest to koncepcja holistyczna ujmująca 

całokształt relacji społeczeństwo – gospodarka - środowisko. Jako paradygmat rozwojowy 

integruje trzy wymiary cywilizacyjne i nadaje im charakter zrównoważonego, trwałego, 

samopodtrzymującego się postępu. Wskazano, że zasada zrównoważonego rozwoju będzie 

realizowana na poziomie programowania poprzez poszukiwanie konsensusu pomiędzy 

dążeniem do maksymalizacji efektu ekonomicznego, zwiększeniem zasady wykorzystania 

zasobów oraz minimalizowania presji oddziaływania na środowisko. Jednocześnie 

podkreślono, że znajduje swoje odzwierciedlenie w RPO WSL 2014-2020 we wszystkich 

niemal osiach priorytetowych (z wyłączeniem Pomocy Technicznej). Oznacza to, że jej 

stosowanie w działaniach informacyjno-promocyjnych (finansowanych z Pomocy 

Technicznej) jest nie tyle nieuzasadnione, co mocno ograniczone. Wydaje się, że realizację 

tej zasady gwarantują mechanizmy stojące na straży efektywnego wydatkowania środków 
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publicznych (m.in. Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa 

o samorządzie województwa) czy dbałości o środowisko naturalne. W trakcie badań 

z przedstawicielami beneficjentów (CATI, FGI), uczestników projektów (CATI, FGI), 

przedstawicielami Grupy Roboczej ds. komunikacji i informacji o Funduszach Europejskich 

w ramach RPO WSL (IDI), przedstawicielami mediów oraz liderami opinii (TDI) nie pojawiły 

się informacje, które wskazywałyby, że działania informacyjno-promocyjne dotyczące RPO 

WSL nie są realizowane w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Zasada partnerstwa została uwzględniona przy określaniu ram realizacji polityki 

komunikacyjnej (w ramach SKPS). Nie stanowi novum, ponieważ rozwiązania angażujące 

partnerów były również uwzględniane w perspektywie 2007-2013, choć dopiero teraz 

zdecydowano się na formalne włączenie partnerów w proces komunikacji dot. Funduszy 

Europejskich. Na podstawie doświadczeń z perspektywy 2007-2013 uświadomiono sobie, że 

ograniczenie działań informacyjno-promocyjnych wyłącznie do instytucji systemu 

i beneficjentów nie wykorzystuje potencjału podmiotów, które są naturalnymi partnerami tych 

instytucji w informowaniu i edukowaniu społeczeństwa lub jego wybranych grup na temat 

Funduszy Europejskich. W nowej perspektywie zalecono więc kontynuowanie i rozwijanie 

współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi, mediami oraz liderami opinii.  

Doświadczenia perspektywy 2007-2013 wskazywały, że instytucje odpowiedzialne za 

wdrażanie programu współpracowały z partnerami społecznymi i gospodarczymi przede 

wszystkim przedstawiając prezentacje na organizowanych przez nich spotkaniach oraz 

wystawiając stoiska informacyjne podczas konferencji. Zaangażowanie części partnerów 

społecznych i gospodarczych w pełnienie roli „grupy pośredniczącej” pomiędzy instytucjami 

odpowiedzialnymi za wdrażanie RPO WSL a potencjalnymi beneficjentami tego programu 

było ograniczone ze względu na niewielkie zasoby kadrowe. Wspomniane ograniczenie 

dotyczyło partnerów, których działalność opiera się na pracy wykonywanej nieodpłatnie. 

Skutecznym pośrednikiem okazały się natomiast instytucje otoczenia biznesu (IOB). Tego 

typu podmioty dysponują zazwyczaj odpowiednim potencjałem organizacyjnym, 

przekazywanie informacji na temat źródeł finansowania zewnętrznego należy do ich zadań, 

a niekiedy przyczynia się do zwiększania popytu na usługi, które oferują. Analizując zakres 

działań komunikacyjnych realizowanych w latach 2015-2017 należy zauważyć, że – mimo 

zwiększenia roli partnerów w procesie komunikacji – nie wykorzystuje się w pełni ich 

potencjału. Oprócz IOB (dla których główną grupę docelową stanowią przedsiębiorcy) 

uzasadnione byłoby również rozszerzenie współpracy z NGO działającymi w obszarze rynku 

pracy czy integracji społecznej (a więc obszarów wspieranych w RPO WSL z EFS). Jest to 

szczególnie istotne mając na uwadze problemy z rekrutacją uczestników, jakie napotykają 
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beneficjenci81. Mają one często charakter systemowy i strukturalny (bezrobocie 

nierejestrowane, brak aktywności bezrobotnych i wykluczonych społecznie, zmniejszenie 

zasobów pracy)82, a receptę na ograniczenie ich negatywnego oddziaływania są jedynie 

działania oddolne, do których realizacji predestynowane są NGO. Wydaje się, że ważną rolę 

w procesie zwiększenia roli partnerów mogą odgrywać ZIT/RIT, ale jest jeszcze zbyt 

wcześnie, żeby móc ocenić ich rolę i ewentualny wpływ na działania komunikacyjne 

związany z zaangażowaniem partnerów, ponieważ są to instrumenty, które zostały 

wprowadzone po raz pierwszy w perspektywie 2014-2020 i tworzy się dopiero pewien 

potencjał w tym zakresie. W trakcie badań z przedstawicielami Grupy Roboczej ds. 

komunikacji i informacji o Funduszach Europejskich w ramach RPO WSL (w ramach IDI), 

przedstawicielami mediów, liderami opinii, NGO (w ramach TDI) nie zidentyfikowano 

natomiast sytuacji, które pozwalałyby ocenić, że działania komunikacyjne dotyczące RPO 

WSL są realizowane niezgodnie z zasadą partnerstwa. Zaleca się jednak (jak wskazano 

powyżej) zwiększenie zaangażowania grup pośredniczących (np. IOB, NGO), tak by 

zwiększyć skuteczność docierania z przekazem.     

Pozostałe zasady polityk horyzontalnych wymienione w SK (promowanie równouprawnienia 

mężczyzn i kobiet oraz zapobieganie dyskryminacji) ściśle się ze sobą łączą. Można je 

określić jako zasadę równości szans. W prawie i dokumentach strategicznych Unii 

Europejskiej zasada równości szans rozumiana jest dwojako: (1) jako zasada równego 

traktowania i niedyskryminacji oraz (2) jako obowiązek planowania konkretnych działań 

wyrównawczych, w przypadku stwierdzenia nierówności, których doświadcza konkretna 

grupa osób lub w przypadku doświadczania specyficznych barier dostępu, mogących 

powodować wykluczenie społeczne. Definiowanie równości szans obejmuje dwa podejścia w 

zakresie rozumienia i stosowania tej zasady: 

• podejście horyzontalne przyjmuje, że każdy powinien mieć takie same możliwości 

bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność i koncentruje się przede wszystkim na 

przesłankach prawnie chronionych, 

• podejście wertykalne przyjmuje, że grupy w szczególnie trudnym położeniu powinny 

być dodatkowo wspierane. 

Podejście horyzontalne jest stosowane w realizacji działań komunikacyjnych – przejawia się 

m.in. zapisami w SK czy RPD, a także dokumentach operacyjnych (np. opis przedmiotu 

zamówienia, materiały informacyjno-promocyjne – ulotki, broszury, poradniki itp.). Wyniki 

badań z beneficjentami (CATI, FGI) i uczestnikami projektów (CATI, FGI) wskazują, że każdy 

                                                           
81 Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – II RAPORT CZĄSTKOWY 
2017, EVALU, str. 123-124.  
82 Ibidem, str. 85-86, 125-126. 
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(bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, status społeczno-zawodowy) miał 

zagwarantowany równy dostęp do informacji na temat RPO WSL. Należy w tym miejscu 

zaznaczyć, że część informacji była kierowana do określonych grup docelowych. Dotyczy do 

szczególnie uczestników projektów współfinansowanych w ramach EFS, gdzie zgodnie 

z przyjętą logiką interwencji w danym projekcie były wspierane wyłącznie np. kobiety, osoby 

powyżej 50 r.ż., mieszkańcy określonych obszarów czy osoby o określonej pozycji 

społeczno-zawodowej. Nie oznacza to jednak, że prowadzący działania komunikacyjne 

(sprofilowane do tych grup) łamali zasady polityk horyzontalnych w zakresie równości szans. 

Jak wykazała analiza lingwistyczna przekaz kierowany do uczestników projektów był 

dostosowany do ich możliwości percepcyjnych. Idea upraszczania języka jest realizowana z 

powodzeniem w ramach wdrażania FE w Polsce (służą m.in. temu szkolenia organizowane 

na poziomie centralnym przez MR).     

Co ważne podkreślenia w ramach działań komunikacyjnych RPO WSL wykorzystywane jest 

również podejście wertykalne. Jedną z grup, wobec której istnieje realne ryzyko obniżonej 

skuteczności komunikacji, jest grupa osób z niepełnosprawnościami. Na ten problem 

zwrócono szczególną uwagę w perspektywie finansowej 2014-2020 – w SKPS zauważono, 

że „zasada równego dostępu do informacji wymaga uwzględnienia w komunikacji 

w większym niż dotychczas stopniu potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami”83. 

Ponadto podkreślono, że priorytetowo należy traktować dążenie do „sytuacji, w której 

skuteczność komunikacji z osobami z różnymi niepełnosprawnościami jest taka sama, jak w 

przypadku komunikacji z pozostałymi grupami”84. Zapewnienie równego dostępu do 

informacji osobom z niepełnosprawnościami wymaga wdrożenia poniższych zasad, które 

zostały wskazane w SK: 

• Uwzględnienie na etapie planowania odpowiedniego działania promocyjnego 

i edukacyjnego w celu wspierania potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 

i społecznym, czyli osób z różnymi niepełnosprawnościami, osób starszych 

i w podeszłym wieku;  

• Likwidowanie barier w sposobach komunikacji poprzez umiejętne projektowanie 

i prawidłowe przygotowanie materiałów edukacyjnych w formie cyfrowej 

z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami;  

• Umożliwienie konsultacji poprzez punkt kontaktowy, zapewniający potencjalnym 

beneficjentom możliwość konsultacji i dotarcie do potrzebnych informacji.  

                                                           
83 Strategia Komunikacji Polityki Spójności na lata 2014-2020, Warszawa 2015, str. 5. 
84 Ibidem str. 28. 
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Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby zastosowane środki były adekwatne do 

różnych rodzajów niepełnosprawności oraz uwzględniały ich specyficzne potrzeby. Zatem 

może to wiązać się z wykorzystaniem więcej niż jednego środka w jednym działaniu 

informacyjno-promocyjnym85. W celu dostosowania sposobu komunikacji do potrzeb grupy 

docelowej w 2013 r. zespół opracowujący SKPS wystąpił do Ogólnopolskiego Forum 

Organizacji Pozarządowych, organizacji przedsiębiorców i organizacji reprezentujących 

środowiska osób z różnymi niepełnosprawnościami. Intencją zaangażowania tych podmiotów 

było uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie formułowania informacji o Funduszach 

Europejskich przyjaznych z punktu widzenia grup docelowych, w tym również dla osób 

z różnymi niepełnosprawnościami86. 

Przeprowadzone badania terenowe (CATI i FGI z beneficjentami, CATI i FGI z uczestnikami 

projektów, wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ i IP, Grupy Roboczej ds. komunikacji 

i informacji o Funduszach Europejskich w ramach RPO WSL) oraz analiza danych zastanych 

(m.in. materiałów informacyjno-promocyjnych) pokazały, że w ramach działań 

komunikacyjnych dot. RPO WSL są wykorzystywane kanały i narzędzia komunikacji 

dostosowane do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności. Można wskazać m.in. 

na działania ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu z dostępu do informacji osób 

z niepełnosprawnością wzrokową. Działania prowadzące do wyrównywania szans odnoszą 

się przede wszystkim do podnoszenia funkcjonalności stron internetowych dedykowanych 

RPO WSL (https://rpo.slaskie.pl, https://rpo.wup-katowice.pl, https://www.scp-slask.pl, 

http://slaskieprzyspieszamy.pl, http://www.subregioncentralny.pl). Ulepsza się serwisy 

w kierunku tego, by były zgodne z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści 

internetowych 2.0 (WCAG 2.0). Wyżej wymienione strony internetowe dotyczące RPO WSL 

oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się i wyszukiwanie 

informacji. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze 

standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą 

bez problemu poruszać się po serwisach. Strony można znacząco powiększyć dostępnymi 

narzędziami przeglądarki. Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma 

stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1. Ponadto do umieszczanych materiałów 

filmowych dodawane są napisy. Niestety powyższe funkcjonalności nie zostały 

zastosowane do wszystkich stron internetowych dotyczących RPO WSL – nie 

posiadają ich witryny RIT. Mając na uwadze, że IP-RIT są formalnie włączone w system 

realizacji RPO WSL oraz fakt, że Internet (w tym głównie strony internetowe instytucji 

systemu realizacji) stanowi dominujące źródło informacji o RPO WSL, należy 

                                                           
85 Ibidem str. 30. 
86 Ibidem str. 10.  

https://rpo.slaskie.pl/
https://rpo.wup-katowice.pl/
https://www.scp-slask.pl/
http://slaskieprzyspieszamy.pl/
http://fdc.org.pl/wcag2/
http://fdc.org.pl/wcag2/
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dostosować strony internetowe RIT do wymogów dostępności, które spełniają już inne 

witryny dotyczące RPO WSL.     

Konsultanci (w trakcie badania CAWI) wskazali, że dostęp do Punktów Kontaktowych 

w WUP i ŚCP zapewniają podjazdy/windy dla wózków inwalidzkich oraz ułatwienia 

architektoniczne (np. szerokie drzwi). Nie są natomiast stosowane rozwiązania takie jak: 

zainstalowana pętla indukcyjna (system wspomagania słuchu), obecność pracownika 

posługującego się językiem migowym czy dostępność wydrukowanych materiałów 

informacyjno-promocyjnych w języku Braille’a. Deklaracje te znalazły potwierdzenie w trakcie 

badania z zastosowaniem techniki Tajemniczy klient.  

Nie zidentyfikowano problemów ON w dostępie do szkoleń, konferencji i innych działań 

edukacyjnych. Analiza zaproszeń na szkolenia zawartych na stronach internetowych dot. 

RPO WSL pokazuje, że w części przypadków umieszczana jest informacja, że osoby 

z niepełnosprawnościami mogą zgłosić zapotrzebowanie na udogodnienia związane 

z udziałem w szkoleniu. Należy to uznać za dobrą praktykę i stosować w odniesieniu do 

wszystkich szkoleń. Pozytywnie należy również ocenić umieszczanie materiałów ze szkoleń 

na stronach internetowych – jest to działanie zwiększające dostęp do materiałów 

edukacyjnych. Równie korzystne efekty przynosi umieszczanie nagrań ze szkoleń/ 

konferencji – choć w przypadku RPO WSL to działanie jest stosowane w ograniczonym 

stopniu (dostępne jedynie nagrania z kilku szkoleń/konferencji).    

Zdecydowana większość beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w trakcie badania 

CATI nie potrafiła ocenić czy informacje o Funduszach Europejskich są dostosowane do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi (57%) lub słuchowymi (64%). Pozostali 

w większości (głównie na zasadzie aprobaty społecznej) przyznawali, że informacje są 

dostosowane, odmiennego zdania było jedynie niecałe 4% badanych87. Tego typu wyniki są 

związane z tym, że odpowiedzi na te pytania udzielały przeważnie osoby pełnosprawne, 

które w codziennym życiu nie zwracają uwagi na kwestie dot. niepełnosprawności (np. 

korzystając z urzędów publicznych czy stron internetowych). Zdecydowanie wiarygodniejsza 

wydaje się opinia uczestników projektów (czyli osób, które miały bezpośredni kontakt 

z działaniami komunikacyjnymi dot. RPO WSL w związku z udziałem w projekcie), którzy 

posiadali orzeczenie o niepełnosprawności. Wśród nich spada zdecydowanie odsetek osób, 

którym trudno ocenić przystosowanie przekazywanych informacji. Pozostali w większości 

przyznają, że informacje są dostosowane zarówno do osób z niepełnosprawnościami 

wzrokowymi, jak i słuchowymi.  

                                                           
87 Stosunek badanych beneficjentów do stwierdzeń: Informacje o Funduszach Europejskich są dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi oraz Informacje o Funduszach Europejskich są dostosowane 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami słuchowymi (n=440).  
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Wykres 18.  Stosunek uczestników projektów z orzeczeniem o niepełnosprawności do 
stwierdzeń dotyczących dostosowania informacji o Funduszach Europejskich do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową 

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie badania CATI z faktycznymi uczestnikami projektów, n=86 (na 

wykresie zaprezentowano tylko wynik badania dla faktycznych uczestników posiadających orzeczenie 

o niepełnosprawności). 

Podsumowując, należy pozytywnie ocenić wdrażanie polityk horyzontalnych w ramach 

realizacji działań komunikacyjnych dotyczących RPO WSL, w tym szczególnie 

podejmowane działania w zakresie zapewnienia równego dostępu do informacji o RPO 

WSL osobom z niepełnosprawnościami. Zidentyfikowane rozwiązania odpowiadają na 

potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami, a poziom ich użyteczności należy ocenić 

wysoko. Równocześnie należy zauważyć, że istnieje jeszcze pole do poprawy (m.in. 

w zakresie funkcjonalności stron internetowych RIT). 

7%

13%

37%

26%

17%

5%

10%

43%

26%

16%

Nie zgadzam się

Raczej się nie zgadzam

Trudno powiedzieć

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam

Informacje o Funduszach Europejskich są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
słuchowymi

Informacje o Funduszach Europejskich są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
wzrokowymi
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2.5. Ocena stopnia osiągnięcia celów Strategii Komunikacji RPO WSL 

2014-2020  

2.5.1. Ocena stopnia osiągnięcia założonych wartości wskaźników 

określonych w Strategii Komunikacji 

Jak ocenia się stopień osiągniętych założonych wartości wskaźników określonych w Strategii 
w latach 2015, 2016 i 2017? 

Przedmiotem analizy były wskaźniki realizacji celów Strategii Komunikacji przypisane do 

celów szczegółowych. W poniższej tabeli wskazano te wskaźniki wraz z informacją 

o wartościach docelowych, osiągniętych oraz odsetku realizacji zamierzeń w latach 2015-

201788. Dodatkowo dokonano prognozy wartości wskaźników na koniec roku 201789. 

W tabeli tej przedstawiono także obecny (tj. aktualny na koniec 2017 r.) poziom realizacji 

założeń dla roku 2023 – dane te zostały wykorzystane na potrzeby przygotowania rozdziału 

2.5.3 przedmiotowego raportu. 

Jak widać w tabeli, poziom realizacji wskaźników produktu jest mocno zróżnicowany. 

Najwyższy poziom realizacji (wedle wartości skumulowanej dla 30.09.2017r.) notują 

wskaźniki produktu: Liczba odwiedzin portalu/serwisu internetowego; Liczba udzielonych 

konsultacji w ramach punktów informacyjnych (PIFE) na terenie województwa śląskiego dot. 

możliwości dofinansowania i procesu aplikacyjnego – w tych przypadkach poziom realizacji 

przekroczył już 100%. Można wskazać też kilka wskaźników, które są bliskie realizacji 

założeń określonych dla całego roku 2017 – do tej grupy zaliczają się takie mierniki jak: 

Liczba uczestników szkoleń dla beneficjentów programu w województwie śląskim; Liczba 

uczestników szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w województwie śląskim w ramach 

RPO WSL 2014-2020.  

Dane dla wskaźników rezultatu/oddziaływania pochodzą z roku 2016. Najwyższy poziom 

realizacji (większy od założonego) odnotował wskaźnik Odsetek mieszkańców województwa 

śląskiego dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa. Pozostałe wskaźniki w tej 

kategorii nie zostały osiągnięte, aczkolwiek tylko w przypadku 2 wskaźników można mówić 

o bardzo niskim poziomie realizacji – tj.: Znajomość celów, obszarów lub działań, na które 

przeznaczone są FE w województwie śląskim; Znajomość w województwie śląskim grup 

potencjalnych beneficjentów, którzy mogą realizować przedsięwzięcia z Funduszy 

Europejskich.  

                                                           
88 Dane dla 2017 roku obejmują stan na 30.09.2017 r.  
89 Prognoza dotyczy tylko wskaźników mających określoną wartość docelową dla roku 2017. 
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Tabela 5. Postęp rzeczowy wskaźników Strategii Komunikacji RPO WSL  2014-202090 
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 a b c d e f g h i j k l m n o 

Liczba odwiedzin 
portalu/serwisu 
internetowego 

0 951 000 959 743 101% 
1 741 
900 

2 839 313 163% 
3 100 
000 

1 876 
638 

4 715 
951 

61% 152% 
5 161 
076 

4 500 
000 

105% 

Znajomość w 
województwie śląskim grup 
potencjalnych 
beneficjentów, którzy mogą 
realizować przedsięwzięcia 
z Funduszy Europejskich 

36% 
   

38% 18% 47% 
      

45% 40% 

Liczba uczestników 
szkoleń dla potencjalnych 
beneficjentów w 
województwie śląskim w 
ramach RPO WSL 2014-
2020  

0 3 095 2 059 67% 3 589 4 792 134% 7 387 1 509 6 301 20% 85% 6 868 6 500 97% 

Liczba udzielonych 
konsultacji w ramach 
punktów informacyjnych 
(PIFE) na terenie 

0 16 000 28 859 180% 35 200 56 057 159% 18 52193 19 596 75 653 106% 141%94 82 502 110 700 68% 

                                                           
90 WB – Wartość bazowa, WD – wartość docelowa, WO – wartość osiągnięta, WP – wartość prognozowana. 
91 Wykonawca na podstawie analizy danych dot. wskaźników przyjął, że w kolumnie „i” podane są wartości dotyczące tylko roku 2017. Dlatego też w kolumnie „j” dokonano 
wyliczenia wartości skumulowanej (od początku realizacji Strategii Komunikacji). Jedynie w przypadku wskaźników dot. sieci PIFE wystąpiła sytuacja, że w kolumnie „h” 
wartości również dotyczą tylko roku 2017. 
92 Na potrzeby określenia aktualnego poziomu realizacji celów końcowych posłużono się najbardziej aktualną (nie prognozowaną) wartością osiągniętą poszczególnych 
wskaźników. Stąd też dla części wskaźników dane pochodzą z 30.09.2017, a dla innych z roku 2016. 
93 Zgodnie z informacją pozyskaną w MR wartość docelowa obu wskaźników dot. PIFE jest wspólna i wynosi 18 895. Wykonawca przyjął zatem umownie, że wartość docelowa 
wskaźnika „Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych (PIFE) na terenie województwa śląskiego dot. realizacji projektów” na rok 2017 równa się obecnej 
wartości osiągniętej. Wartość docelowa wskaźnika „Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych (PIFE) na terenie województwa śląskiego dot. możliwości 
dofinansowania i procesu aplikacyjnego” została więc pomniejszona o stosowną wielkość. 
94 Wartość obliczona według wzoru: „i/(h+e)”. 
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Nazwa wskaźnika 
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województwa śląskiego 
dot. możliwości 
dofinansowania i procesu 
aplikacyjnego 

Liczba działań 
Informacyjno-
promocyjnych o szerokim 
zasięgu nt. możliwości 
finansowania w 
województwie śląskim 

2 1 1 100% 2 2 100% 3 2 2 67% 67% 3 5 40% 

Liczba udzielonych 
konsultacji w ramach 
punktów informacyjnych 
(PIFE) na terenie 
województwa śląskiego 
dot. realizacji projektów 

0 130 149 115% 260 183 70% 374 374 557 100% 149% 614 779 72% 

Liczba uczestników 
szkoleń dla beneficjentów 
programu w województwie 
śląskim 

0 310 1 982 639% 380 3 141 827% 4 716 1581 4 722 34% 100,1% 5 159 8 000 59% 

Liczba działań 
informacyjno-
promocyjnych o szerokim 
zasięgu w województwie 
śląskim nt. osiągnięć 
Programu 

4 0 0 
 

0 0 
 

0 
     

4 0% 

Znajomość pojęcia 
„Fundusze Europejskie” 

92% 
   

93% 83% 89% 
      

95% 87% 

Znajomość celów, 
obszarów lub działań, na 
które przeznaczone są FE 
w województwie śląskim  

38% 
   

40% 14% 35% 
      

46% 30% 

Świadomość obszarów lub 
projektów wspieranych z 
FE w najbliższym otoczeniu 
respondenta wśród 
mieszkańców województwa 

64% 
   

66% 62% 94% 
      

73% 85% 
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śląskiego 

Odsetek mieszkańców 
województwa śląskiego 
dostrzegających wpływ FE 
na rozwój województwa  

74% 
   

75% 80% 107% 
      

82% 98% 

Odsetek mieszkańców 
województwa śląskiego 
uważających, że osobiście 
korzystają oni z Funduszy 
Europejskich  

58% 
   

60% 51% 85% 
      

63% 81% 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie RPD dla lat 2015-2017 oraz danych przekazanych przez MR 

 

 



  

Pomimo faktu, że część wskaźników nie była osiągnięta w 2016 roku, a w przypadku innych 

sytuacja na koniec III kwartału nie zapewniała jeszcze 100% poziomu realizacji założeń, to 

przedstawiciele IZ i IP oraz Grupy Roboczej ds. komunikacji i informacji o FE w ramach RPO 

WSL w zdecydowanej większości pozytywnie oceniają poziom realizacji założeń, wskazując 

jednocześnie na czynniki, które bezpośrednio wpływały i wpływają jeszcze na takie sytuacje 

(szczególnie dotyczy to wskaźników rezultatu i oddziaływania)95. Kwestie te zostały 

szczegółowo omówione w rozdziale kolejnym (2.5.2). 

Jednym z celów tego rozdziału jest zaś próba wskazania wartości wskaźników, jakie mogą 

być osiągnięte na koniec roku 2017. W tym celu obliczono dynamikę zmian rok do roku (tj. 

różnice wartości między 2016 a 2015 oraz między 30.09.2017 a 2016 r.). W kolejnym kroku 

podzielono uzyskane wartości na liczbę kwartałów (4 w pierwszym przypadku i 3 w drugim), 

podobne działanie przeprowadzono dla wartości osiągniętych w 2015 roku. Z tak uzyskanych 

wartości wyciągnięto średnią, która była kluczowa do określenia wartości wskaźników, jakie 

mogą być zrealizowane w ostatnim kwartale 2017 roku. W kolumnie „m” przedstawiono 

prognozowaną skumulowaną wartość wskaźników na koniec roku 2017. Są to jednak 

wartości bardzo bezpieczne – tzn. mając na uwadze np. takie elementy jak zapisy RPD na 

2017 rok (liczba planowanych szkoleń i ich uczestników) oraz liczbę planowanych naborów 

w ostatnim kwartale roku96. Można wskazywać, że wartości rzeczywiście osiągnięte będą 

wyższe od tych zaprezentowanych w tabeli. Założenie takie dotyczy przede wszystkim 

wskaźników: 

• Liczba uczestników szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w województwie śląskim 

w ramach RPO WSL 2014-2020 (do 30.09.2017r. liczba uczestników wyniosła 1509, 

zgodnie zaś z RPD szacuje się, że w całym 2017 roku liczba ta może wynieść aż 

259597 – co oznaczałoby, że w ostatnim kwartale powinno przybyć ponad 108698 

uczestników takich szkoleń. Na podstawie analizy dynamiki z poprzednich lat 

wskazano zaś, że może nastąpić przyrost o 567 uczestników. Mając jednak na 

uwadze, że niemal 1/3 naborów w 2017 przypada na ostatni kwartał roku, można się 

spodziewać, że uczestników szkoleń będzie znacznie więcej niż 567); 

                                                           
95 Do takich czynników zaliczano np.: stosowanie zbyt trudnych komunikatów; moment rozpoczęcia fazy 
realizacji/wdrażania Programu; cykl życia Programu; współpraca IZ i IP z mediami i działalność w social media; 
Ograniczona możliwość prowadzenia działań na temat efektów projektów; ograniczona możliwość prowadzenia 
działań prowadzonych w terenie i/lub skierowanych bezpośrednio do ogółu mieszkańców regionu; brak 
możliwości prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach ogólnopolskich. 
96 Zgodnie z harmonogramem naborów w ostatnim kwartale (październik-grudzień) zaplanowano 32 nabory. Dla 
porównania w okresie od stycznia do września odbyło się 71 naborów. 
97 Różnica między WD 2017 a WO 2016. 
98 2595-1022 (WO 30.09). 
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• Liczba uczestników szkoleń dla beneficjentów programu w województwie śląskim (do 

30.09.2017r. liczba uczestników wyniosła 1581, zgodnie zaś z RPD szacowano, że 

w całym 2017 r. liczba ta może wynieść 157599 – jak widać założenie to zostało już 

zrealizowane. Dodatkowo - na podstawie analizy dynamiki z poprzednich lat - 

wskazano, że do końca 2017 roku nastąpi przyrost o kolejnych 437 uczestników. 

Mając jednak na uwadze, że do roku 2016 ogłoszono w sumie 152 nabory, wybrano 

992 wniosków do dofinansowania, podpisano 760 umów100, a w okresie styczeń-

wrzesień 2017 r. ogłoszono 72 nabory, można się spodziewać, że liczba 

beneficjentów biorących udział w szkoleniach będzie wyższa niż 437); 

• Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych (PIFE) na terenie 

województwa śląskiego dot. możliwości dofinansowania i procesu aplikacyjnego 

i wskaźnik Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych (PIFE) 

na terenie województwa śląskiego dot. realizacji projektów – mając na uwadze 

opisane wyżej uwarunkowania (liczba planowanych naborów do końca 2017 roku, 

liczba dotychczas ogłoszonych naborów oraz podpisanych umów) można również 

zakładać, że wartości tych wskaźników na koniec roku będą wyższe niż wynikałoby to 

z wyliczeń przedstawionych w tabeli. 

W przypadku wskaźnika Liczba działań Informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu nt. 

możliwości finansowania w województwie śląskim należy spodziewać się, że wartość 

docelowa dla 2017 roku zostanie osiągnięta – co wynika wprost z planów przedstawionych 

w RPD.  

Mając na uwadze przedstawione wyżej informacje można wskazać, że poziom 

realizacji większości wskaźników (przede wszystkim produktu) był dotychczas 

zadowalający. Taka ocena dotyczy nawet przypadków, gdy w poprzednich latach 

(2015, 2016) odnotowano problemy z osiągnieciem założonych wartości rocznych – 

w przypadku bowiem spojrzenia na wartości skumulowane z dnia 30.09.2017r. widać, 

że poziom realizacji był na tyle dynamiczny, iż możliwe było nadrobienie „zaległości” 

z poprzednich okresów sprawozdawczych. Wśród monitorowanych mierników można 

wskazać przykłady takich, które w całym analizowanym okresie notowały poziom realizacji 

ponad 100%. Do takich wskaźników należą: Liczba odwiedzin portalu/serwisu internetowego; 

Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych (PIFE) na terenie 

województwa śląskiego dot. możliwości dofinansowania i procesu aplikacyjnego. 

                                                           
99 Różnica między WD 2017 a WO 2016. 
100 Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WSL 2014-2020 za rok 2016. 
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Wskaźnikiem, który wielokrotnie przekroczył wartości docelowe w latach 2015-2016 jest zaś 

Liczba uczestników szkoleń dla beneficjentów programu w województwie śląskim. 

Relatywnie słabiej sytuacja prezentuje się w zakresie wskaźników rezultatu/oddziaływania. 

Analizując zmiany jakie zaszły w latach 2014-2016 widać wyraźnie, że w niemal każdym 

przypadku nastąpił spadek wartości – największy spadek wystąpił w przypadku mierników: 

Znajomość celów, obszarów lub działań, na które przeznaczone są FE w województwie 

śląskim oraz Znajomość w województwie śląskim grup potencjalnych beneficjentów, którzy 

mogą realizować przedsięwzięcia z Funduszy Europejskich. Jedynym wyjątkiem w tej 

kategorii wskaźników jest Odsetek mieszkańców województwa śląskiego dostrzegających 

wpływ FE na rozwój województwa – w tym przypadku nastąpił wzrost wartości, osiągnięto 

także z niewielką nadwyżką wartość docelową dla roku 2016. 

2.5.2. Czynniki mające wpływ na realizację wskaźników oraz problemy 

w osiąganiu wskaźników 

Jakie czynniki i w jakim stopniu miały wpływ na poziom dotychczas osiągniętych wartości 
wskaźników? Odnośnie których wskaźników pojawiły się ewentualne problemy w ich 
osiągnięciu, z czego wynikały te problemy? 

Przeprowadzone powyżej analizy poziomu realizacji wskaźników w poszczególnych latach 

oraz wyniki innych metod badawczych wskazują na potrzebę osobnego opisu czynników 

mających wpływ na wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu/oddziaływania – 

w przypadku niektórych czynników wskazywano jednak, że mają wpływ na obie grupy 

mierników. 

Wpływ na realizację wskaźników produktowych miały przede wszystkim takie czynniki jak: 

• Moment rozpoczęcia fazy realizacji/wdrażania Programu (czynnik wewnętrzny) 

Zgodnie ze Sprawozdaniem rocznym z realizacji RPO WSL 2014-2020 za rok 2016, rok 

2015 był okresem instytucjonalnego przygotowania Województwa Śląskiego do wdrażania 

RPO WSL oraz związanego z tym tworzenia procedur i dokumentów potrzebnych do 

właściwego zarządzania i wdrażania Programu. W 2016 roku, po fazie przygotowawczej, 

przystąpiono intensywnie do fazy realizacji Programu, co znalazło odzwierciedlenie 

w działaniach, które prowadziły IZ i IP RPO WSL. Rozpoczęto ogłaszanie zaplanowanych 

w harmonogramie konkursów, przeprowadzenia ocen formalnych i merytorycznych, 

a następnie wyboru projektów do dofinansowania, podpisywania umów oraz przekazywania 

pierwszych płatności beneficjentom. Po uzyskaniu desygnacji 26 lipca 2016 roku rozpoczęła 

się również finansowa realizacja Programu – IC RPO WSL rozpoczęła proces certyfikacji 

wydatków. Czynnik ten miał z jednej strony ograniczający wpływ na niektóre wskaźniki 

w 2015 roku (np. Liczba uczestników szkoleń dla potencjalnych beneficjentów (..)), z drugiej 

jednak strony intensywne rozpoczęcie działań w 2016 roku wprost przełożyło się na istotny 
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wzrost: Liczby odwiedzin portalu/serwisu internetowego; Liczby uczestników szkoleń dla 

potencjalnych beneficjentów (..);Liczby uczestników szkoleń dla beneficjentów (..) czy Liczby 

udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych (PIFE) na terenie województwa 

śląskiego dot. możliwości dofinansowania i procesu aplikacyjnego. Ograniczający wpływ 

tego elementu podkreślali także przedstawiciele IZ i IP w trakcie wywiadów pogłębionych. 

• Cykl życia Programu (czynnik wewnętrzny) 

Z powyższym elementem ściśle związany jest cykl życia Programu i projektów – czynnik 

wskazywany jako wpływający przede wszystkim na wskaźniki dotyczące liczby 

odwiedzających portale/strony internetowe poświęcone RPO czy liczbę uczestników szkoleń 

dla beneficjentów czy potencjalnych beneficjentów101. Wraz z coraz dłuższą realizacją 

Programu rośnie grono osób poinformowanych oraz zainteresowanych informacjami na jego 

temat (które to np. odwiedzają oficjalne strony poświęcone RPO WSL). Z kolei początkowa 

faza Programu wiąże się przede wszystkim z ogłaszaniem naborów – co z kolei ma główny 

wpływ na wysokie wartości wskaźników dotyczących liczby uczestników szkoleń dla 

potencjalnych beneficjentów czy liczby udzielonych konsultacji dot. możliwości 

dofinansowania i procesu aplikacyjnego102. Wraz ze wzrostem liczby projektów wybieranych 

do dofinansowania wzrastać będzie liczba uczestników szkoleń dla beneficjentów oraz liczba 

udzielonych konsultacji dot. realizacji projektów. Oba wymienione dotychczas elementy mają 

też istotny wpływ na prowadzenie działań o szerokim zasięgu nt. możliwości finansowania 

w regionie – działania takie będą miały znaczenie tylko do momentu, kiedy będą jeszcze 

prowadzone nabory wniosków. Cykl życia Programu (w tym np. rodzaj ogłaszanych 

konkursów) wskazywany jest też przez pracowników Punktów Kontaktowych (w ramach 

badania CAWI) jako czynnik mający istotny wpływ na zainteresowanie ich usługami – co 

pośrednio ma również wpływ na wskaźniki dotyczące sieci PIFE w regionie. 

• Wprowadzane rozwiązania prawne na szczeblu krajowym (czynnik zewnętrzny) 

Element ten jest związany z uwarunkowaniami niezależnymi od regionu – tj. przyjmowanymi 

rozwiązaniami prawnymi w wielu obszarach tematycznych RPO WSL, tj. np. w edukacji, 

energetyce, ochronie środowiska i gospodarce odpadami, ale też w obszarze wdrażania 

Programów Operacyjnych (w tym ostatnie zmiany wynikające z Ustawy o zmianie ustawy 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

                                                           
101 Patrz: „Ocena efektów działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz komponentu regionalnego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013”, Evalu Sp. z o.o., Warszawa 2015; „Ocena działań informacyjno-
promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, Evalu 
Sp. z o.o., Warszawa 2015. 
102 Wniosek taki potwierdziły też wypowiedzi przedstawicieli IP oraz Grupy Roboczej ds. komunikacji i informacji 
o Funduszach Europejskich w ramach RPO WSL. 



[97] 

w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw103) – zmiany ustaw 

i wytycznych to elementy mające ścisły związek np. z liczbą udzielanych konsultacji przez 

Punkty Kontaktowe czy PIFE104. W opinii pracowników badanych Punktów Kontaktowych – 

interpretacja zapisów i poszczególnych dokumentów jest bardzo częstym przedmiotem 

udzielanych konsultacji. Wiele trudności w realizacji projektów z zakresu EFS przynieść 

mogło wprowadzenie programu 500+, jak i obniżenie wieku emerytalnego – poprawa sytuacji 

bytowej w największym stopniu wpływać może na zmniejszenie zainteresowania 

aplikowaniem o środki na projekty EFS, ponieważ wnioskodawcy są świadomi trudności, 

jakie napotkają na etapie rekrutacji uczestników do tych właśnie projektów (na podobny 

skutek tych zmian wskazywali też w badaniu CAWI pracownicy Punktów Kontaktowych). 

Zmiany w zakresie wspieranych obszarów EFRR oraz zmiany dotykające beneficjentów EFS 

oraz uczestników takich projektów mają bardzo duży wpływ na postęp realizacji samego 

Programu (w tym np. ogłaszanie naborów, liczbę zainteresowanych potencjalnych 

wnioskodawców oraz liczbę potencjalnych uczestników). Ponieważ działania informacyjno-

promocyjne są ściśle skorelowane z postępem realizacji Programu, można stwierdzić, że 

część trudności w realizacji wskaźników może z tego właśnie wynikać. Poza tym, nawet jeśli 

wskaźniki są osiągane, to te elementy mogły mieć negatywny wpływ na wysokość 

osiągniętych wartości.  

• Współpraca IZ i IP z mediami i działalność w social media (czynnik wewnętrzny) 

W wywiadach pogłębionych105 podkreślano fakt, że dzięki dobrej współpracy z mediami 

(regionalnymi, jak i lokalnymi) udaje się dotrzeć z przekazem do większej liczby odbiorców, 

którzy w kolejnym kroku mogą kierować się z pytaniami do PIFE czy Punktów Kontaktowych. 

Podobnie działają profile na Facebooku i Youtube – w przypadku pytań odbiorców, 

administratorzy odsyłają również do oficjalnych Punktów Kontaktowych i Informacyjnych. 

Takie działania świadczą o dobrze określonej polityce informacyjnej – wszyscy 

zainteresowani szczegółowymi informacjami są dzięki temu kierowani w te same miejsca. Co 

więcej – działania te są tak projektowane, aby więcej informacji umieszczać jednak 

w Internecie, dzięki czemu łatwiej przekierować potencjalnego odbiorcę na stronę Programu. 

Podobne działanie mają wykorzystywane często reklamy kontekstowe i wykorzystywanie 

remarketingu106. Pozytywnie o współpracy z mediami regionalnymi i lokalnymi wypowiadają 

się także przedstawiciele Grupy Roboczej ds. komunikacji i informacji o Funduszach 

Europejskich w ramach RPO WSL, którzy dodatkowo zwracają uwagę na ważną rolę PIFE 

                                                           
103 Można się spodziewać, że zmiana ustawy spowoduje przesunięcie terminów naborów zaplanowanych 
pierwotnie na IV kwartał 2017 roku. 
104 CAWI z pracownikami Punktów Kontaktowych, n=10. 
105 Wywiad pogłębiony z przedstawicielem IP RPO WSL. 
106 Ibidem. 
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w tym zakresie (PIFE współpracują zarówno z mediami regionalnymi, jak i krajowymi – 

przedstawiciele PIFE udzielają wywiadów czy reagują na negatywne wzmianki w mediach 

poprzez wydawanie komentarzy/sprostowań). W wywiadach z przedstawicielami Grupy 

Roboczej wskazywano jednak na potrzebę prowadzenia szkoleń z zakresu współpracy 

i utrzymywania relacji z mediami, co miałoby swoje przełożenie najpewniej w sposobie 

przedstawiania FE w mediach (czyli pośrednio wpływałoby to również na wskaźniki 

oddziaływania). Także przedstawiciele mediów podkreślali, w wywiadach pogłębionych, 

dobrą współpracę z instytucjami wdrażającymi RPO, chwaląc np. wysyłany newsletter, który 

w ich opinii jest bardzo ważnym źródłem informacji dla dziennikarzy (mogą następnie 

odwiedzić oficjalną stronę czy skontaktować się z przedstawicielami IZ/IP, aby uzyskać 

bardziej szczegółowe informacje). 

Oczywiście informacje w nim zawarte wymagają zawsze potwierdzenia, dopytania, 

język używany w komunikatach jest zupełnie inny niż ten używany do publikacji 

dziennikarskich. Normalną sytuacją jest, że język urzędowy musi się różnić od języka 

codziennego107. 

• Trafność, adekwatność i sprawność prowadzonych działań (czynnik wewnętrzny) 

W ramach tego czynnika wskazać można na główne kanały komunikacji i przekazywania 

informacji wykorzystywane przez IZ/IP, które mają istotny (w tym przypadku pozytywny) 

wpływ na osiągane wartości wybranych wskaźników.  

W poprzednich rozdziałach wskazywano np. na to, że głównym źródłem informacji dla 

wnioskodawców/beneficjentów o FE (w tym RPO WSL) są informacje zawarte 

w Internecie108, informacje przekazywane przez urzędy/instytucje oraz informacje 

przekazywane na szkoleniach109. Wyniki te potwierdziły także wywiady grupowe 

z beneficjentami, podczas których uczestnicy wskazywali na dominującą rolę i dość 

pozytywną ocenę strony internetowej jako źródła informacji (podobną ocenę zaprezentowali 

przedstawiciele mediów oraz przedstawiciel NGO, z którymi przeprowadzone zostały 

wywiady pogłębione); duże zainteresowanie szkoleniami (w wywiadzie wskazywano na 

problem z dostaniem się na listę z uwagi na szybkie wyczerpywanie się wolnych miejsc). 

Generalnie przedstawiciele wnioskodawców i beneficjentów wskazują, że stosowane kanały 

komunikacji są odpowiednie – takie wyniki mają z kolei istotny wpływ na poziom realizacji 

wskaźników produktów dotyczących odwiedzin stron www, liczby uczestników szkoleń czy 

liczby udzielonych konsultacji. 

                                                           
107 Wywiad pogłębiony z przedstawicielem mediów. 
108 strony: rpo.slaskie.pl; funduszeeuropejskie.gov.pl. 
109 Badanie CATI z beneficjentami, wnioskodawcami oraz potencjalnymi beneficjentami, n=600. 
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Warto wskazać także na sprawne działanie Punktów Kontaktowych, co ma pozytywny wpływ 

na realizowane wartości takich wskaźników produktowych jak: Liczba odwiedzin 

portalu/serwisu internetowego (na który pracownicy odsyłają nierzadko klientów po 

szczegółowe informacje czy dokumenty); Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów 

informacyjnych (PIFE) na terenie województwa śląskiego (…) (w przypadku pytań klientów 

wykraczających poza zakres RPO, pracownicy mogą wskazywać na możliwość uzyskania 

informacji w PIFE); Liczba uczestników szkoleń (…) (pracownicy mogą przekazywać 

informacje o szkoleniach). 

O pozytywnym wpływie tego elementu na wartości wskaźników mogą świadczyć oceny, jakie 

sami sobie przyznawali badani konsultanci. Ich zdaniem najwyżej oceniane jest kulturalne 

podejście do klientów Punktów (średnia 4,8), rzetelność przekazywanych informacji (średnia 

4,7), poświęcanie klientom odpowiedniej ilości czasu (średnia 4,6) oraz łatwość nawiązania 

kontaktu z pracownikami Punktu (średnia 4,6)110. Wszyscy ankietowani ocenili, że udzielane 

przez nich wsparcie ma bardzo duży wpływ na poprawne przygotowanie ostatecznych 

wniosków o dofinansowanie oraz na poprawną realizację projektów. Tak pozytywne oceny 

pracowników Punktów nie do końca znajdują jednak potwierdzenie w opiniach beneficjentów, 

którzy w trakcie wywiadów grupowych wskazywali na to, że czasem przekazywane 

informacje są niepełne lub wymagają weryfikacji.  

Zdaniem pracowników Punktów wpływ na ilość udzielanych konsultacji mają także takie 

elementy jak: liczba pracowników Punktu, ich obłożenie zadaniami w danym momencie; brak 

możliwości uzyskania przez beneficjentów informacji od opiekunów projektów oraz 

prowadzenie w danym czasie innych działań informacyjnych w regionie (w takich okresach 

notowano dotychczas wzmożone zainteresowanie ze strony klientów). Zdaniem badanych 

pracowników, ale też przedstawicieli Grupy Roboczej ds. komunikacji i informacji 

o Funduszach Europejskich w ramach RPO WSL – liczba udzielanych konsultacji mogłaby 

być jeszcze większa, gdyby zwiększono liczbę pracowników zarówno w Punktach 

Kontaktowych jak i w PIFE. 

Pozytywny wpływ na osiągane wartości wskaźników (przede wszystkim dotyczących liczby 

udzielonych konsultacji) ma też obecny sposób działania PIFE – co więcej element ten 

wpływać może także w jakimś stopniu na wskaźniki oddziaływania z uwagi na to, że Punkty 

                                                           
110 CAWI z pracownikami Punktów Kontaktowych, n=10. Badani byli proszeni o wskazanie jaką ocenę (w ich 
mniemaniu) wystawiliby, współpracownikom respondenta, klienci Punktu Kontaktowego. Do oceny wykorzystano 
5io stopniową skalę, gdzie 1 – „bardzo niska ocena”, 5 – „bardzo wysoka ocena”. 
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te prowadzą działania związane nie tylko z samym RPO, ale także z programami krajowymi 

czy szeroko rozumianymi FE111.  

Jak pokazała powyższa analiza - wśród wskaźników produktowych, które miały problemy 

w osiąganiu wartości docelowych można wskazać na: Liczba uczestników szkoleń dla 

potencjalnych beneficjentów w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020 

(najbardziej prawdopodobną przyczyną trudności w roku 2015 była niewielka liczba 

ogłoszonych naborów w porównaniu np. z rokiem kolejnym112); Liczba udzielonych 

konsultacji w ramach punktów informacyjnych (PIFE) na terenie województwa śląskiego dot. 

realizacji projektów (wśród przyczyn występujących problemów można wskazać z jednej 

strony fakt, że w roku 2016 liczba beneficjentów nie była jeszcze duża, z drugiej strony – 

część beneficjentów korzystała z pomocy Punktów Kontaktowych lub opiekunów 

projektów113).  

Wpływ na realizację wskaźników rezultatu/oddziaływania mają z kolei takie czynniki jak: 

• Poziom trudności stosowanych komunikatów (czynnik wewnętrzny) 

Przeprowadzona analiza lingwistyczna, ale też jakościowe opinie przedstawicieli mediów, 

Grupy Roboczej ds. komunikacji i informacji o Funduszach Europejskich w ramach RPO 

WSL oraz NGO (w ramach wywiadów pogłębionych z tymi grupami rozmówców) wskazują, 

że mimo postępów w obszarze upraszczania języka – jest on nadal zbyt trudny dla 

przeciętnych odbiorców, głównie osób z wykształceniem niższym czy mieszkańców 

obszarów wiejskich (dla których niezbędne jest informowanie w prosty sposób o tym, jak 

działają FE114). Elementy te mają istotny wpływ przede wszystkim na rozumienie 

komunikatów – czyli pośrednio wpływają na wskaźniki dotyczące np.: znajomości grup 

potencjalnych beneficjentów (o problemach w przypadku tego wskaźnika może też 

świadczyć wywiad z przedstawicielem lidera opinii, który wskazał, że sam nie wie kto może 

ubiegać się o wsparcie); znajomości celów, obszarów lub działań finansowanych 

z Programu; świadomości obszarów lub projektów wspieranych z FE w najbliższym 

otoczeniu mieszkańców; odsetka mieszkańców uważających, że osobiście korzystają z FE. 

Można uznać, że jest to 1 z powodów tego, że wartości tych wskaźników spadły w roku 2016 

względem roku 2014. 

                                                           
111 Wywiad pogłębiony z przedstawicielem Grupy Roboczej ds. komunikacji i informacji o Funduszach 
Europejskich w ramach RPO WSL. 
112 Wedle danych sprawozdawczych, w roku 2015 ogłoszono 36 naborów konkursowych oraz 
6 pozakonkursowych. 
113 CAWI z pracownikami Punktów Kontaktowych, n=10. 
114 Wywiad pogłębiony z przedstawicielem mediów. 
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Dla opinii publicznej FE kojarzą się z czymś trudnym, co wymaga dużo wysiłku 

i dokumentacji. Ludzie patrzą na RPO WSL pozytywnie, ale z dystansem, ponieważ 

brak jest zrozumienia informacji115. 

Z drugiej zaś strony – trudny język dokumentów, wytycznych, regulaminów wpływa na 

wzrost liczby kontaktów i konsultacji udzielanych beneficjentom oraz wnioskodawcom 

przez Punkty Kontaktowe oraz PIFE116. Na problem z właściwym rozumieniem 

komunikatów przez wnioskodawców zwracali także (w wywiadach) uwagę przedstawiciele 

mediów oraz NGO – co wskazuje, że jest to w dalszym ciągu istotna trudność. 

• Ograniczona możliwość prowadzenia działań na temat efektów projektów 

(czynnik zewnętrzny) 

Zgodnie z zaleceniami MR, nie jest możliwe w tej chwili prowadzenie szerokich działań na 

temat efektów projektów – zarówno z poprzedniej, jak i obecnej perspektywy finansowej 

(w przypadku obecnej można też wskazać na fakt, że efektów jeszcze może nie być z uwagi 

na to, że projekty są dopiero w większości realizowane). Obecnie wszystkie działania muszą 

koncentrować się na informowaniu potencjalnych beneficjentów o tym, kiedy są nabory, jakie 

projekty można finansować. Zdaniem przedstawicieli IZ i IP oraz dziennikarzy (rozmówców 

wywiadów pogłębionych), takie ograniczenia powodują, że do zwykłych mieszkańców nie 

docierają informacje kluczowe dla rozpoznawalności RPO WSL i projektów w ich ramach 

realizowanych. Na brak takich informacji (głównie w telewizji, radiu) wskazywali także 

przedstawiciele liderów opinii. Brak tych informacji przekłada się z kolei negatywnie na 

wartości części wskaźników dotyczących właśnie znajomości specyfiki Programu oraz 

efektów w swoim otoczeniu. Mimo, że od 2019 roku planowane są w regionie takie działania 

informacyjne na szeroką skalę (kierowane do mieszkańców), to trzeba mieć na uwadze, że 

będzie konieczne ich zintensyfikowanie w celu osiągnięcia wartości wskaźników założonych 

na rok 2023 (które obecnie maleją względem wartości w roku bazowym). 

• Ograniczona możliwość prowadzenia działań w terenie i/lub skierowanych 

bezpośrednio do ogółu mieszkańców regionu (czynnik zewnętrzny) 

Zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji przygotowanymi przez MR, w chwili 

obecnej nie powinno organizować się eventów kierowanych do ogółu mieszkańców, podczas 

których można np. przedstawiać efekty poprzedniej i obecnej perspektywy finansowej 

(wyjątkiem są np. DOFE organizowane przez MR przy współpracy z IZ). Zdaniem 

przedstawicieli IZ i IP, sytuacja taka negatywnie wpływa na budowanie społecznej akceptacji 

do FE oraz konkretnych inwestycji. Co prawda, w kolejnych latach promowanie tych efektów 

                                                           
115 Wywiad pogłębiony z przedstawicielem NGO. 
116 Wywiady pogłębione z przedstawicielami Grupy Roboczej ds. komunikacji i informacji o Funduszach 
Europejskich w ramach RPO WSL. 
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będzie możliwe, jednakże obecnie pomijane są efekty projektów zrealizowanych w latach 

2007-2015. Zdaniem rozmówców wywiadów pogłębionych negatywny wpływ na 

rozpoznawalność Programu oraz FE ma też fakt zrezygnowania w tej perspektywie 

z różnego rodzaju gadżetów reklamowo-promocyjnych (długopisy, notatniki, smycze, itp.). 

Z drugiej jednak strony można wskazać na dobry przykład działania przybliżającego 

tematykę FE i RPO WSL zwykłym mieszkańcom. WUP wydając biuletyn współpracuje 

z Dziennikiem Zachodnim, wraz z którym biuletyn jest kolportowany (jako dodatek do gazety) 

– dzięki temu jest możliwość dotarcia z informacjami na poziom lokalny (co prawda nie 

dotyczy to nadal stricte efektów projektów). 

• Brak możliwości prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach 

ogólnopolskich (czynnik zewnętrzny) 

Kolejnym obostrzeniem wynikającym z wytycznych dot. informacji i promocji opracowanych 

przez MR jest zakaz promowania RPO w mediach ogólnopolskich (od tej zasady są nieliczne 

wyjątki, np. w trakcie DOFE). Zdaniem osób odpowiedzialnych za informację i promocję w IZ 

i IP, jest to istotne ograniczenie dla skuteczności prowadzenia działań z uwagi na to, że 

media regionalne i lokalne cieszą się zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem 

mieszkańców niż media krajowe, przez co komunikaty o RPO WSL docierają do 

zdecydowanie mniejszej liczby odbiorców. Co więcej, jeśli większość mieszkańców korzysta 

z mediów krajowych i otrzymuje tam informacje o dużych projektach realizowanych np. 

w innych częściach kraju, to nie mają oni poczucia, że FE wpływają np. na zmiany w ich 

najbliższym otoczeniu czy nawet regionie. 

• Negatywne nastawienie części mediów czy grup opiniotwórczych do tematyki 

UE i/lub konkretnych inwestycji (czynnik zewnętrzny) 

Ostatnim czynnikiem mającym wpływ na poziom realizacji wskaźników rezultatu/ 

oddziaływania jest wzrost liczby głosów negatywnie nastawionych do idei UE oraz w ogóle 

FE (więcej na ten temat również w rozdz.2.2.5). Obecność coraz większej liczby przekazów 

tego typu w dyskursie publicznym przy jednoczesnym braku obecnie działań skierowanych 

na informowanie o pozytywnych efektach i zaletach FE osłabiać może dodatkowo pozytywne 

postawy społeczeństwa wobec FE i UE w ogóle. Chociaż, zdaniem przedstawicieli mediów, 

w tej chwili opinia publiczna jest jeszcze przychylna środkom unijnym, co oczywiście może 

ulec zmianie za jakiś czas (w zależności od tego czy będą podejmowane jakieś działania 

w kierunku umacniania tego pozytywnego wizerunku FE). 

Podsumowując, w wyniku analizy zidentyfikowano konkretne czynniki (wewnętrzne 

oraz zewnętrzne) mające wpływ na osiągane dotychczas wartości wskaźników. Do 

czynników wewnętrznych zaliczono: moment rozpoczęcia fazy realizacji/wdrażania 

Programu; cykl życia Programu; współpraca IZ i IP z mediami i działalność w social media; 
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poziom trudności stosowanych komunikatów; trafność, adekwatność i sprawność 

prowadzonych działań. Z kolei w grupie czynników zewnętrznych znalazły się: wprowadzane 

rozwiązania prawne na szczeblu krajowym; ograniczona możliwość prowadzenia działań na 

temat efektów projektów; ograniczona możliwość prowadzenia działań w terenie i/lub 

skierowanych bezpośrednio do ogółu mieszkańców regionu; brak możliwości prowadzenia 

działań informacyjno-promocyjnych w mediach ogólnopolskich oraz negatywne nastawienie 

części mediów czy grup opiniotwórczych do tematyki UE i/lub konkretnych inwestycji. 

Analizy pozwoliły zidentyfikować wskaźniki, które miały problemy w osiąganiu wartości 

docelowych w poprzednich latach (2015-2016). Do takich wskaźników należą:  

• Liczba uczestników szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w województwie śląskim 

w ramach RPO WSL 2014-2020 (najbardziej prawdopodobną przyczyną trudności 

w roku 2015 była niewielka liczba ogłoszonych naborów w porównaniu np. z latami 

2016-2017);  

• Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych (PIFE) na terenie 

województwa śląskiego dot. realizacji projektów (wśród przyczyn występujących 

problemów można wskazać z jednej strony fakt, że w 2016 roku liczba beneficjentów 

nie była jeszcze duża, z drugiej strony – część beneficjentów korzystała z pomocy 

Punktów Kontaktowych lub opiekunów projektów); 

• Znajomość w województwie śląskim grup potencjalnych beneficjentów, którzy mogą 

realizować przedsięwzięcia z Funduszy Europejskich; Znajomość pojęcia „Fundusze 

Europejskie”; Znajomość celów, obszarów lub działań, na które przeznaczone są FE 

w województwie śląskim; Świadomość obszarów lub projektów wspieranych z FE 

w najbliższym otoczeniu respondenta wśród mieszkańców województwa śląskiego; 

Odsetek mieszkańców województwa śląskiego uważających, że osobiście korzystają 

oni z Funduszy Europejskich (główną przyczyną trudności w tym przypadku są 

ograniczenia wynikające z wytycznych krajowych – tj. brak możliwości prowadzenia, 

na tym etapie wdrażania RPO, działań promujących efekty czy też niewielka liczba 

działań w terenie skierowana do mieszkańców regionu). 

2.5.3. Prognoza osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników i realizacji 

celów Strategii Komunikacji 

W jakim stopniu obecny stopień osiągnięcia wskaźników pozwoli na realizację celów Strategii 
do 2023 roku? Czy istnieją zagrożenia nieosiągnięcia zakładanej wartości któregoś ze 
wskaźników, jeśli tak, to którego i jakie rozwiązania usprawniające należy zastosować? 

W celu wykonania prognozy osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników, Wykonawca 

wykorzystał przede wszystkim dane o postępie realizacji wskaźników w latach 2015-2017 

przedstawione w rozdziale 2.5.1 (zgodnie z metodologią, analiza została przeprowadzona 
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w oparciu o dane z RPD oraz dane pozyskane z MR – w odniesieniu do wskaźników 

dotyczących PIFE). Dane te zostały uzupełnione o informacje kontekstowe, które mają 

kluczowe znaczenie dla oszacowania możliwych wartości wskaźników, jakie mogą być 

osiągnięte w roku 2023. 

Do 17.11.2017 r. roku ogłoszono w sumie 244 nabory (do końca 2015 roku było to 42, a do 

końca 2016 – 152 nabory117) na łączną kwotę 11 928 778 313 zł, co stanowi 81% całej 

alokacji RPO WSL. W ramach tych naborów dokonano wyboru 2 271 wniosków do 

dofinansowania na łączną kwotę 6 628 960 988 zł, co stanowi 45% dostępnej alokacji (44% 

alokacji przewidzianej na konkursy i 28% alokacji przewidzianej na tryb pozakonkursowy). 

Do 17.11.2017r. podpisano w sumie 1 694 umowy o dofinansowanie na kwotę 

5 585 196 825 zł, co stanowi 37,82% alokacji (35% alokacji przewidzianej na konkursy i 28% 

alokacji przewidzianej na tryb pozakonkursowy)118. Na podstawie informacji zawartych 

w Harmonogramie naborów wniosków na rok 2018119 ustalono zaś, że łączna liczba naborów 

wzrośnie do 314 (w roku 2018 planowane jest 70 naborów), a całkowita kwota środków 

w nich zaangażowanych wzrośnie do poziomu 13 497 768 476,68 zł (91% alokacji RPO 

WSL)120. Oceniając te dane na potrzeby prognozy wskaźników, należy w głównej mierze 

zwracać uwagę na dotychczasową wartość wniosków wybranych do dofinansowania – dzięki 

temu można szacować, jaki mniej więcej odsetek alokacji będzie mógł być zaangażowany 

w ramach naborów planowanych w kolejnych latach (oczywiście trzeba mieć na uwadze, że 

liczba i wartość wniosków wybranych do dofinasowania z dotychczas121 ogłoszonych 

naborów jeszcze wzrośnie w wyniku prowadzonych ocen czy odwołań od oceny). Mając to 

na uwadze, przyjęto że w kolejnych latach (począwszy od roku 2018) zaangażowane zostać 

może około 40% całkowitej alokacji. Informacje te są istotne dla szacowania wartości 

wskaźników produktowych. Jak wskazywano w poprzednim rozdziale (dotyczącym analizy 

czynników wpływających na wartości wskaźników), cykl życia Programu istotnie przekłada 

się na tego typu mierniki122. 

Do oszacowania wartości wskaźników (w tym głównie wskaźników oddziaływania – 

rezultatów strategicznych) istotne są informacje o harmonogramie planowanych, w kolejnych 

                                                           
117 Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WSL 2014-2020 za 2016 rok. 
118 Postęp realizacji RPO WSL 2014-2020 – informacje przekazane przez Zamawiającego. 
119 Wykonawca nie posiada wiedzy o planowanym rozłożeniu harmonogramów w kolejnych latach (2019+) 
z uwagi na brak tego typu dokumentów. 
120 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2289/225/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 7 listopada 2017r. 
121 Tj. przed 17.11. 2017 roku. 
122 Wniosek taki potwierdzały wypowiedzi przedstawicieli IZ i IP oraz Grupy Roboczej ds. komunikacji i informacji 
o Funduszach Europejskich w ramach RPO WSL, jak też wyniki badania CAWI z pracownikami Punktów 
Kontaktowych. 
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latach, działań informacyjno-promocyjnych. Informacje takie zawarto w SK123. Wynika z nich, 

że: 

• Realizacja działań w kierunku aktywizacji mieszkańców województwa w ubieganiu się 

o wsparcie z FE w ramach RPO WSL zaplanowana jest do roku 2020, 

• Wsparcie beneficjentów w realizacji projektów zaplanowano do 2022 roku, 

• Informacje nt. projektów współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020 mają być 

przekazywane do 2023 roku, 

• Prezentowanie efektów wdrażania RPO WSL 2014-2020 będzie miało miejsce do 

2023 roku. 

Przyjmując powyższe informacje jako kontekst została przeprowadzona prognoza wartości 

wskaźników dla 2023 roku – wyniki przedstawiono w tabeli poniżej.  

Zakładając bezpieczny wariant prognozowania wartości wskaźników można stwierdzić, że 

zdecydowana większość wskaźników powinna zostać zrealizowana w pełni, a nawet 

przekroczona (pomimo tego, że w latach 2015-2016 występowały trudności w osiąganiu 

wartości rocznych – o czym wspomniano w poprzednich rozdziałach). Sytuacja taka dotyczy 

przede wszystkim wartości wskaźników produktowych (tj. wyrażonych w liczbach 

bezwzględnych). Wniosek ten potwierdzają opinie pracowników Punktów Kontaktowych, 

przedstawicieli IZ i IP RPO WSL oraz Grupy Roboczej ds. komunikacji i informacji 

o Funduszach Europejskich w ramach RPO WSL. Badani wskazywali bowiem, że kluczowy 

wpływ na tego typu wskaźniki ma cykl życia Programu – a skoro do wykorzystania 

w dalszym ciągu jest spora część alokacji, to co najmniej do 2020 roku (zgodnie z SK) 

prowadzone będą działania aktywizujące mieszkańców do ubiegania się o środki oraz (do 

2022 roku) działania wspomagające beneficjentów w realizacji projektów (działania takie 

wprost przekładać się będą na liczbę odwiedzin portalu internetowego, liczbę uczestników 

szkoleń czy udzielonych konsultacji). Co więcej – w wywiadach pogłębionych, 

przedstawiciele IZ i IP zwracali uwagę na to, że całkowita liczba szkoleń nie ulegnie raczej 

zmianie (będzie na podobnym poziomie), ale zmieni się ich tematyka (główny nacisk będzie 

kładziony na rozliczanie i kontrolę). Wykonana prognoza wartości wskaźników produktu 

oraz zidentyfikowane powody występujących dotychczas trudności w realizacji ich 

założeń, nie wskazują na potrzebę wdrażania działań zaradczych. 

                                                           
123 Załącznik do uchwały 671/184/V/2017 z dnia 4.04.2017 r. 
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Tabela 6. Prognozowany poziom realizacji celów (wskaźników) do roku 2023124 

Nazwa wskaźnika 
WB - 

2014 r. 

Wartość 
wskaźnika (WP 

2017 lub WO 
2016)125 

WD - 
2023 r. 

Poziom realizacji 
celów SK wedle 

stanu z końca 2017 
lub 2016 r. (b/c) 

Prognoza WO 
w 2023 r. 

 a b c d e 

Liczba odwiedzin portalu/serwisu internetowego 0 5 161 076 
4 500 
000 

115% 13 190 347 

Znajomość w województwie śląskim grup potencjalnych beneficjentów, którzy mogą realizować 
przedsięwzięcia z Funduszy Europejskich 

36% 18% 45% 40% 35-47% 

Liczba uczestników szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w województwie śląskim w ramach 
RPO WSL 2014-2020  

0 6 868 6 500 106% 9 615 

Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych (PIFE) na terenie województwa 
śląskiego dot. możliwości dofinansowania i procesu aplikacyjnego 

0 82 502 110 700 75% 115 502 

Liczba działań Informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu nt. możliwości finansowania w 
województwie śląskim 

2 3 5 60% 100% 

Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych (PIFE) na terenie województwa 
śląskiego dot. realizacji projektów 

0 614 779 79% 1 841 

Liczba uczestników szkoleń dla beneficjentów programu w województwie śląskim 0 5 159 8 000 64% 15 477 

Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu w województwie śląskim nt. 
osiągnięć Programu 

4 0 4 0% 4 

Znajomość pojęcia „Fundusze Europejskie” 92% 83% 95% 87% 92-97% 

Znajomość celów, obszarów lub działań, na które przeznaczone są FE w województwie śląskim  38% 14% 46% 30% 36-46% 

Świadomość obszarów lub projektów wspieranych z FE w najbliższym otoczeniu respondenta 
wśród mieszkańców województwa śląskiego 

64% 62% 73% 85% 73-76% 

Odsetek mieszkańców województwa śląskiego dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa  74% 80% 82% 98% 82-87% 

Odsetek mieszkańców województwa śląskiego uważających, że osobiście korzystają oni z 
Funduszy Europejskich  

58% 51% 63% 81% 63-67% 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w RPD. 

                                                           
124 WB – wartość bazowa; WP – wartość prognozowana; WD – wartość docelowa; WO – wartość osiągnięta. 
125 W kolumnie znajdują się najbardziej aktualne dane o wartościach osiągniętych dla poszczególnych wskaźników (tj. albo z końca roku 2016, albo wartości prognozowane na 
koniec roku 2017). 
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Inaczej jest w przypadku wskaźników rezultatu strategicznego (oddziaływania) – w tej grupie 

mierników można zidentyfikować zagrożenia w ich osiągnięciu (przypadki takich wskaźników 

zostały oznaczone kolorem czerwonym w tabeli). Jak widać, brak realizowania przez 2 lata – 

konkretnych i na szeroką skalę – działań kierowanych do mieszkańców i dotyczących stricte 

efektów Programu126 spowodował wyraźny spadek wartości wskaźników, jakie zanotowano 

w roku 2014. Negatywny wpływ tych elementów na wartości wskaźników był szczególnie 

podkreślany w wywiadach z przedstawicielami IZ i IP127. Z kolei, w opinii przedstawicieli 

mediów i Grupy Roboczej ds. komunikacji i informacji o Funduszach Europejskich w ramach 

RPO WSL, wpływ na spadek wartości wskaźników rezultatu ma relatywnie trudny język 

przekazu stosowany w komunikatach.  

Potencjalnie zagrożone wskaźniki dotyczą dwóch celów Strategii, tj. Komunikacja Funduszy 

Europejskich aktywizuje mieszkańców województwa śląskiego w ubieganiu się o wsparcie 

z Funduszy Europejskich w ramach programu oraz Komunikacja Funduszy Europejskich 

zapewnia mieszkańcom województwa śląskiego informację na temat projektów 

współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Co ciekawe, w ramach prowadzonych badań 

terenowych (wywiadów pogłębionych z przedstawicielami IZ, IP czy Grupy Roboczej ds. 

komunikacji i informacji o Funduszach Europejskich w ramach RPO WSL) nie 

zidentyfikowano sygnałów o możliwych zagrożeniach w osiągnięciu celów określonych dla 

roku 2023.  

W celu minimalizowania zagrożenia w realizacji tych wskaźników oraz wyrażonych za ich 

pomocą celów SK, niezbędne będzie podjęcie działań informacyjno-promocyjnych 

kierowanych do ogółu mieszkańców regionu. W tym kontekście pozytywnie należy ocenić 

fakt, że nadal do zrealizowania są 3 działania o szerokim zasięgu nt. możliwości 

finansowania w województwie śląskim (zaleca się ich realizację do roku 2020 – kluczowe jest 

to, by objęły swoim zasięgiem zdecydowaną większość planowanych jeszcze 

naborów/konkursów) oraz 4 działania o szerokim zasięgu nt. osiągnięć Programu (które 

powinny być realizowane w okresie 2019-2023128). Poza działaniami o szerokim zasięgu, 

istotne będą działania prowadzone w skali lokalnej (np. za pomocą lokalnej/regionalnej 

prasy) oraz - planowane już - działania w Internecie.  

Uruchamiamy taką zakładkę na stronie internetowej – taką mapę projektów, na której 

będziemy pokazywać, publikować wszystkie projekty, które aktualnie są realizowane. 

                                                           
126 Elementy te zostały szczegółowo omówione jako czynniki zewnętrzne w poprzednim rozdziale.   
127 Rozmówcy wskazywali jednocześnie, że ograniczenia te przestaną niebawem obowiązywać i możliwe będzie 
podjęcie tego typu działań zgodnie z przyjętą Strategią Komunikacji. 
128 Fakt ich realizowania do 2023 roku potwierdza analiza harmonogramu działań przedstawiona w Strategii 
Komunikacji. 
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Użytkownicy, nie tylko beneficjenci, ale też mieszkańcy regionu będą mogli podglądać 

wszystko to, co jest realizowane w ramach naszego Programu w województwie129. 

W przypadku wskazanych (zaznaczonych kolorem czerwonym) mierników, spadek wartości 

w latach 2014-2016 był jednak na tyle istotny, że niezbędne jest podjęcie działań 

monitorujących rzeczywiste ich wartości w kolejnych latach (np. 2018, 2020/2021). Istnieje 

bowiem ryzyko, że po uruchomieniu zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych 

(wskazanych wyżej), wartości wskaźników mogą co prawda powrócić do stanu z 2014 roku, 

ale niekoniecznie muszą osiągnąć wartości docelowe (monitoring pozwoli na ewentualne 

wprowadzenie działań zaradczych). W tym kontekście pozytywnie należy ocenić zamiar 

prowadzenia cyklicznych badań wśród mieszkańców województwa – na potrzeby 

sprawozdań w 2017, 2019 roku oraz sprawozdania końcowego130. Badania te będą pełnić 

rolę zalecanego wyżej monitorowania. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że planowane – w najbliższych latach – do realizacji 

działania informacyjno-promocyjne oraz uwarunkowania wynikające z etapu 

wdrażania Programu pozwalają teoretycznie na pełne osiągnięcie założeń określonych 

dla roku 2023. W związku z tym nie jest konieczne w tej chwili podejmowanie działań 

zaradczych – niezbędne jest jednak monitorowanie sytuacji w tym obszarze 

(w kolejnych latach mogą bowiem wystąpić inne – niż opisane w raporcie – czynniki 

zewnętrzne mające negatywny wpływ na osiąganie wskaźników, a w takich 

przypadkach niezbędne będzie podejmowanie adekwatnych działań). 

                                                           
129 Wywiady pogłębione z przedstawicielami Grupy Roboczej ds. komunikacji i informacji o Funduszach 
Europejskich w ramach RPO WSL. 
130 Badania tego typu zostały wskazane w Strategii Komunikacji jako źródło pomiaru wskaźników rezultatu. 
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3. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z BADANIA  

L.p. 
Treść wniosku (wraz ze wskazaniem strony w 

raporcie) 
Treść rekomendacji 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 

za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne 
przedstawienie sposobu wdrożenia 

rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

1. 

Powiązanie grup docelowych, mechanizmów 
oraz narzędzi komunikacji w SK wykonano w 
obrębie trzech podstawowych grup (liderzy 
zmian, uczestnicy projektów, opinia publiczna). 
Brakuje sposobów dotarcia do konkretnych 
typów potencjalnych beneficjentów (dla 
wybranych typów podmiotów taka analiza jest 
prowadzona w RPD, ale w ograniczonym 
zakresie). Wyniki przeprowadzonego badania 
wskazują na niższy poziom wiedzy dot. 
możliwości skorzystania z RPO WSL wśród 
przedsiębiorców oraz NGO.  
(Rozdziały: 2.3.1, str. 53-54; 2.3.2, str. 62).     

Kontynuacja działań mających na 
celu profilowanie odbiorców pod 
kątem przekazywanych treści.  

IZ 
IP-ŚCP 
IP-WUP 

IP-ZIT/RIT 

 
W przypadku przedsiębiorców, jak i NGO należy 
kontynuować profilowane działania promocyjne 
np. w prasie branżowej (w przypadku 
przedsiębiorców) lub podczas spotkań, w 
których uczestniczą przedstawiciele tych grup 
docelowych. Każdorazowo w kolejnych RPD 
konieczne jest określanie sposobów dotarcia do 
grup docelowych działań informacyjno-
promocyjnych, które wykazują niższy poziom 
znajomości czy zainteresowania RPO WSL. 

30.06.2018r. 
Rekomendacja 
programowa - 

operacyjna 

2. 

Funkcjonuje wiele kanałów przekazujących 
informacje zarówno ogólne, jak i szczegółowe, 
jednak beneficjenci nadal zgłaszają niedobór 
informacji szczegółowych, co świadczy o tym, że 
mają problem z odnalezieniem potrzebnych 
informacji. (Rozdziały: 2.4.1, str. 68-70). 

Rekomenduje się precyzyjne 
informowanie w zakresie tego, 
gdzie szukać i jak znaleźć 
potrzebne informacje dotyczące 
RPO WSL.  

IZ 
IP-ŚCP 
IP-WUP 

IP-ZIT/RIT 

W informacjach (skierowanych do beneficjentów 
i potencjalnych beneficjentów) przekazywanych 
poprzez strony internetowe/media 
społecznościowe, podczas szkoleń/spotkań, za 
pośrednictwem materiałów drukowanych należy 
precyzyjnie wskazywać źródła, gdzie można 
pozyskać szczegółowe informacje (zarówno na 
temat możliwości uzyskania wsparcia, jak i 
realizacji projektu). W przypadku stron 
internetowych powinno to być wskazanie 
konkretnych podstron/zakładek, w przypadku 
materiałów/wytycznych/regulaminów wskazanie 
konkretnych części (rozdziałów/stron).  

31.03.2018r. 
Rekomendacja 
programowa - 

operacyjna 

3. 

Wyniki badania wskazują, że pośrednikami w 
przekazywaniu informacji o RPO WSL do 
przedsiębiorców są: komórki samorządów ds. 
współpracy z przedsiębiorcami, IOB, organizacje 
branżowe, lokalne i regionalne izby 
gospodarcze. Niestety zidentyfikowane zostały 
problemy w zakresie adekwatności i rzetelności 
przekazywanych informacji. Pośrednicy kierują 
przedsiębiorców do IP-ŚCP i wskazują, że mogą 
tam pozyskać szeroki zakres wsparcia, na 
praktycznie każdy pomysł/projekt z zakresu 
przedsiębiorczości. Nie informują o 

Rekomenduje się przeprowadzenie 
akcji informacyjnej mającej na celu 
wskazanie zakresu wsparcia, jakie 
mogą uzyskać przedsiębiorcy w 
ramach RPO WSL za 
pośrednictwem IP-ŚCP. Akcja 
powinna zostać skierowana do 
komórek samorządów ds. 
współpracy z przedsiębiorcami, 
IOB, organizacji branżowych, 
lokalnych i regionalnych izb 
gospodarczych. 

IP-ŚCP 

W pierwszym kroku należy opracować wykaz 
pośredników, którzy uczestniczą w 
przekazywaniu informacji do przedsiębiorców o 
możliwościach wsparcia w ramach RPO WSL 
(m.in. komórki samorządów ds. współpracy z 
przedsiębiorcami, IOB, organizacje branżowe, 
lokalne i regionalne izby gospodarcze). 
Następnie należy przeprowadzić działania 
edukacyjne skierowane do nich (np. 
opracowanie i dystrybucja materiału 
edukacyjnego, spotkanie/szkolenie), których 
celem będzie precyzyjne wskazanie obszarów 

30.06.2018r. 
Rekomendacja 
programowa - 

operacyjna 
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L.p. 
Treść wniosku (wraz ze wskazaniem strony w 

raporcie) 
Treść rekomendacji 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 

za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne 
przedstawienie sposobu wdrożenia 

rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

uwarunkowaniach realizacji projektów w ramach 
RPO WSL. Gdy okazuje się, że część 
pomysłów/projektów nie wpisuje się w cele RPO 
WSL przedsiębiorcy czują się zawiedzeni.    
(Rozdziały: 2.2.1, str. 32-33). 

wsparcia dostępnego dla przedsiębiorców w 
ramach RPO WSL za pośrednictwem IP-ŚCP. 
Należy również przekazać pośrednikom w 
ramach działań edukacyjnych, jaką rolę pełni IP-
ŚCP (i jakie posiada zadania w ramach systemu 
wdrażania RPO WSL) oraz jakie inne 
instytucje/organizacje zajmują się wsparciem 
przedsiębiorczości na obszarze województwa 
śląskiego.   

4. 

Odbiorcy działań komunikacyjnych wskazują, że 
istnieją problemy dotyczące poziomu 
zrozumienia przekazywanych treści, co 
potwierdza analiza lingwistyczna, która 
wykazała, że poziom części komunikatów jest 
dosyć skomplikowany.  
(Rozdział 2.4.2 str. 75-78) 

Zaleca się kontynuowanie działań 
zmierzających do uproszczenia 
języka przekazywanych 
komunikatów.  

IZ 
IP-ŚCP 
IP-WUP 

IP-ZIT/RIT 

Dobrą praktyką stosowaną przez instytucje 
uczestniczące w realizacji działań 
komunikacyjnych dot. FE w Polsce jest 
organizowanie szkoleń z przygotowywania 
odpowiednich treści przeznaczonych do 
publikacji w Internecie, z których korzystali 
pracownicy IZ/IP. Należy te działania 
kontynuować i ewentualnie rozszerzać (poprzez 
szkolenia wewnętrzne) na innych pracowników 
opracowujących komunikaty kierowane do grup 
docelowych SK. Ponadto należy je rozszerzyć 
na działania w zakresie upraszczania szkoleń 
(treść materiałów, prezentacji, zaproszeń na 
szkolenia) czy korespondencji prowadzonej  
w ramach działania Punktów Kontaktowych.  

30.06.2018r. 
Rekomendacja 
programowa - 

operacyjna 

5. 

Mimo prowadzenia działań komunikacyjnych 
uwzględniających potrzeby osób z 
niepełnosprawnościami istnieje potrzeba 
dalszego udoskonalania rozwiązań w tym 
zakresie. Strony internetowe IP-RIT nie 
posiadają odpowiednich funkcjonalności 
umożliwiających korzystanie przez osoby 
niesłyszące czy niedowidzące.   
(Rozdział 2.4.4 str. 84-88) 

Zaleca się zwiększenie 
funkcjonalności stron internetowych 
RIT, tak by mogły być 
wykorzystywane przez osoby z 
niepełnosprawnościami. Dobrym 
przykładem są strony: 
https://rpo.slaskie.pl, 
https://rpo.wup-katowice.pl, 
https://www.scp-slask.pl.  

IP-RIT 
Zlecenie dostosowania stron internetowych RIT 
w oparciu o wytyczne WCAG 2.0. 
 

30.09.2018r. 
Rekomendacja 
programowa - 

operacyjna 

 

https://rpo.slaskie.pl/
https://rpo.wup-katowice.pl/
https://www.scp-slask.pl/
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5. ANEKSY 

5.1. Lista dokumentów poddanych analizie desk research w ramach 

badania 

1. Dokumenty (rozporządzenia, wytyczne, ustawy): 

a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

b. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 

c. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 

i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 

d. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

e. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa – wersja 

zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 października 2017 r. na podstawie decyzji 

wykonawczej C(2017) 6994 (notyfikowana 24 października 2017 r.) 

f. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (przyjęty 

przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 r.) 

g. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) wraz z 

załącznikami – wersja 11.2 (obowiązująca od 21.11.2017 r.) 

h. Agenda działań na rzecz równości szans płci i niedyskryminacji w ramach funduszy 

unijnych 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r.  
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i. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn z dnia 8 maja 2015 r.   

2. Dokumenty programowe, strategiczne, opracowania dot. działań informacyjno-

promocyjnych poddane analizie – aktualne wersje: 

a. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności 

na lata 2014-2020, listopad 2016 

http://rpo.slaskie.pl/dokument/wytyczne_w_zakresie_informacji_i_promocji_programo

w_operacyjnych_polityki_spojnosci_na_lata_2014_2020_2016_11_03 

b. Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020, czerwiec 2015 

http://rpo.slaskie.pl/dokument/strategia_komunikacji_ps_na_lata_2014_2020_300620

15 

c. Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020, marzec 2017   

https://rpo.slaskie.pl/dokument/strategia_komunikacji_rpowsl_2014_2020_4_04_2014 

d. Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WSL 2014-2020 w 2017 r. 

e. Roczne plany działań wraz z ich aktualizacją (RPD 2015, RPD 2016 wraz z 

aktualizacją oraz RPD 2017 wraz z aktualizacją)  

f. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w 

zakresie informacji i promocji; aktualizacja z 14 czerwca 2016 r., MR 

g. Porozumienia dotyczące powierzenia zadań w zakresie ZIT/RIT (w części dotyczącej 

działań informacyjno-promocyjnych) 

h. Instrukcje wykonawcze IZ i IP (w części dotyczącej procedur odnoszących się do 

informacji, promocji i szkoleń) 

3. Raporty dot. działań informacyjno-promocyjnych: 

a. Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich w społeczeństwie 

polskim. Edycja 2016, Konsorcjum firm Millward Brown S.A. i Realizacja Sp. z o.o. 

Warszawa, listopad 2016  

b. Raporty podsumowujące kampanie informacyjno-promocyjne prowadzone przez IZ 

RPO WSL w 2015 i 2016 r.  

c. Raporty podsumowujące Dni Otwarte Funduszy Europejskich koordynowane przez IZ 

RPO WSL w regionie w 2015 i 2016 r.  

http://rpo.slaskie.pl/dokument/wytyczne_w_zakresie_informacji_i_promocji_programow_operacyjnych_polityki_spojnosci_na_lata_2014_2020_2016_11_03
http://rpo.slaskie.pl/dokument/wytyczne_w_zakresie_informacji_i_promocji_programow_operacyjnych_polityki_spojnosci_na_lata_2014_2020_2016_11_03
http://rpo.slaskie.pl/dokument/strategia_komunikacji_ps_na_lata_2014_2020_30062015
http://rpo.slaskie.pl/dokument/strategia_komunikacji_ps_na_lata_2014_2020_30062015
https://rpo.slaskie.pl/dokument/strategia_komunikacji_rpowsl_2014_2020_4_04_2014
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d. Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania Funduszy 

Europejskich w Polsce na lata 2014-2020  

e. Raport z badania: Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań 

przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020, EVALU Sp. z o.o., Warszawa 2016 

5.2. Lista materiałów poddanych analizie lingwistycznej 

1. „Fundusze dla biznesu – Poradnik przedsiębiorcy 1/2016”131 – np. artykuł: „Wspieramy 

innowacje w regionie”; 

2. „Fundusze dla biznesu – Poradnik przedsiębiorcy 1/2017”132 – np. artykuł: „ABC 

regionalnej pomocy inwestycyjnej” lub „Zrealizuj z nami projekt – krok po kroku, cz.1”; 

3. Pieniądze na innowacje dla śląskich firm Wiedza i innowacje - artykuł z 10.01.2017 r. 

publikowany na łamach rp.pl133; 

4. Śląskie: Rusza program dotacji dla firm wprowadzających nowy produkt lub usługę - 

artykuł ze strony portalspozywczy.pl134; 

5. Miliony dla przedsiębiorców ze Śląska - artykuł ze strony portalsamorzadowy.pl135; 

6. Przewodnik po działaniach WUP w Katowicach w ramach RPO WSL 2014-2020 – np. 

Słowniczek oraz artykuł: Weź udział w projekcie136 

7. Ulotka: Dla nieaktywnych zawodowo i zagrożonych zwolnieniem137; 

8. Ulotka: Dla planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej138; 

9. Ulotka: Dla podnoszących swoje kwalifikacje139; 

                                                           
131 https://scp-slask.pl/czytaj/fundusze_dla_biznesu___poradnik_przedsiebiorcy_cz__1 [dostęp: 22.09.2017] 
132 https://scp-slask.pl/czytaj/fundusze_dla_biznesu___poradnik_przedsiebiorcy [dostęp: 22.09.2017] 
133 http://www.rp.pl/Zycie-Slaska/301109843-Pieniadze-na-innowacje-dla-slaskich-firm.html#ap-1  [dostęp: 
22.09.2017]  
134 https://scp-
slask.pl/czytaj/artykuly_internetowe_o_funduszach_wdrazanych_przez_slaskie_centrum_przedsiebiorczosci 
[dostęp: 22.09.2017]. Wcześniej proponowany artykuł (Wiedza i innowacje - z 7 lipca 2017 r. publikowany na 
łamach Dziennika Zachodniego jest już niedostępny pod wskazanym linkiem https://scp-
slask.pl/czytaj/artykuly_internetowe_o_funduszach_wdrazanych_przez_slaskie_centrum_przedsiebiorczosci.) nie 
jest już dostępny pod wskazanym linkiem. 
135 https://scp-
slask.pl/czytaj/artykuly_internetowe_o_funduszach_wdrazanych_przez_slaskie_centrum_przedsiebiorczosci  
136 http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/publikacje [dostęp: 22.09.2017] 
137 http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/publikacje [dostęp: 22.09.2017] 
138 http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/publikacje [dostęp: 22.09.2017] 

https://scp-slask.pl/czytaj/fundusze_dla_biznesu___poradnik_przedsiebiorcy_cz__1
https://scp-slask.pl/czytaj/fundusze_dla_biznesu___poradnik_przedsiebiorcy
http://www.rp.pl/Zycie-Slaska/301109843-Pieniadze-na-innowacje-dla-slaskich-firm.html#ap-1
https://scp-slask.pl/czytaj/artykuly_internetowe_o_funduszach_wdrazanych_przez_slaskie_centrum_przedsiebiorczosci
https://scp-slask.pl/czytaj/artykuly_internetowe_o_funduszach_wdrazanych_przez_slaskie_centrum_przedsiebiorczosci
https://scp-slask.pl/czytaj/artykuly_internetowe_o_funduszach_wdrazanych_przez_slaskie_centrum_przedsiebiorczosci
https://scp-slask.pl/czytaj/artykuly_internetowe_o_funduszach_wdrazanych_przez_slaskie_centrum_przedsiebiorczosci
https://scp-slask.pl/czytaj/artykuly_internetowe_o_funduszach_wdrazanych_przez_slaskie_centrum_przedsiebiorczosci
https://scp-slask.pl/czytaj/artykuly_internetowe_o_funduszach_wdrazanych_przez_slaskie_centrum_przedsiebiorczosci
http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/publikacje
http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/publikacje
http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/publikacje
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10. Odpowiedzi na pytania dotyczące realizacji projektu140; 

11. Biuletyn informacyjny RPO WSL „Razem Zmieniamy Śląskie” – np.: Starych drzew się 

nie przesadza141; 

12. Biuletyn informacyjny RPO WSL „Razem Zmieniamy Śląskie” – np.: Zastrzyk unijnej 

gotówki142; 

13. RPO w sieci – np. Rozdział 1 Nowa odsłona strony internetowej143; 

14. Poradnik „Po nitce do kłębka” – np. rozdział 4 Ścieżka realizacji projektu144; 

15. Wybrany artykuł o tematyce społeczno-gospodarczej opublikowany w Dzienniku 

Zachodnim: Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z leasingu145 

16. Wybrany artykuł o tematyce społeczno-gospodarczej w Gazecie Wyborczej: Ruszyły 

inwestycje samorządów. Ministerstwo Finansów sygnalizuje ich wzrost aż o 24 

procent146 

17. Wybrany artykuł o tematyce społeczno-gospodarczej w Dzienniku Gazeta Prawna: 

Więcej zamówień publicznych dla polskich firm147
 

                                                                                                                                                                                      
139 http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/publikacje [dostęp: 22.09.2017] 
140 http://rpo.wup-katowice.pl/faq [dostęp: 22.09.2017] 
141http://rpo.slaskie.pl/media/addons/ebiuletyn/ ; 
http://rpo.slaskie.pl/media/addons/ebiuletyn/2017/1/?W_numerze___Dobra_praktyka___Starych_drzew_si%C4%
99_nie_przesadza [dostęp: 22.09.2017] 
142http://rpo.slaskie.pl/media/addons/ebiuletyn/ ; 
http://rpo.slaskie.pl/media/addons/ebiuletyn/2017/1/?W_numerze___Aktualno%C5%9Bci___Zastrzyk_unijnej_got
%C3%B3wki [dostęp: 22.09.2017] 
143 http://rpo-promocja.slaskie.pl/ebooki/rpo_w_sieci/#/5 [dostęp: 22.09.2017] 
144 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poradniki [dostęp: 22.09.2017] 
145 http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-kraju-i-ze-swiata/a/przedsiebiorcy-coraz-czesciej-
korzystaja-z-leasingu,12640100/ [dostęp 04.11.2017] 
146 http://next.gazeta.pl/next/7,151003,22600849,ruszyly-inwestycje-samorzadow-ministerstwo-finansow-
sygnalizuje.html#BoxBizLink [dostęp 04.11.2017] 
147 http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/1082218,wiecej-zamowien-publicznych-dla-polskich-firm.html 
[dostęp 04.11.2017] 

http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/publikacje
http://rpo.wup-katowice.pl/faq
http://rpo.slaskie.pl/media/addons/ebiuletyn/
http://rpo.slaskie.pl/media/addons/ebiuletyn/2017/1/?W_numerze___Dobra_praktyka___Starych_drzew_si%C4%99_nie_przesadza
http://rpo.slaskie.pl/media/addons/ebiuletyn/2017/1/?W_numerze___Dobra_praktyka___Starych_drzew_si%C4%99_nie_przesadza
http://rpo.slaskie.pl/media/addons/ebiuletyn/
http://rpo.slaskie.pl/media/addons/ebiuletyn/2017/1/?W_numerze___Aktualno%C5%9Bci___Zastrzyk_unijnej_got%C3%B3wki
http://rpo.slaskie.pl/media/addons/ebiuletyn/2017/1/?W_numerze___Aktualno%C5%9Bci___Zastrzyk_unijnej_got%C3%B3wki
http://rpo-promocja.slaskie.pl/ebooki/rpo_w_sieci/#/5
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poradniki
http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-kraju-i-ze-swiata/a/przedsiebiorcy-coraz-czesciej-korzystaja-z-leasingu,12640100/
http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-kraju-i-ze-swiata/a/przedsiebiorcy-coraz-czesciej-korzystaja-z-leasingu,12640100/
http://next.gazeta.pl/next/7,151003,22600849,ruszyly-inwestycje-samorzadow-ministerstwo-finansow-sygnalizuje.html#BoxBizLink
http://next.gazeta.pl/next/7,151003,22600849,ruszyly-inwestycje-samorzadow-ministerstwo-finansow-sygnalizuje.html#BoxBizLink
http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/1082218,wiecej-zamowien-publicznych-dla-polskich-firm.html
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5.3. Segmentacja grup docelowych RPO WSL 

Rysunek 1. Szczegółowa segmentacja grup docelowych RPO WSL 

 

Źródło. Strategia Komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020, str.20. 
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5.4. Przykład wizualizacji kampanii 

Rysunek 2. Przykład wizualizacji kampanii (od góry i od lewej: reklama w bankomacie, reklama 
w prasie branżowej, reklama outdoor, reklama w prasie lokalnej) 

 

Źródło. Raport z kampanii, 2016. 

 

5.5. Narzędzia badawcze 

W odrębnym pliku. 

  

  


