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Słownik
CAPI

–

wywiad osobisty wspomagany komputerowo

FE

–

Fundusze Europejskie

MIIR

–

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

PFE

–

Portal Funduszy Europejskich

PIFE

–

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

p.p.

–

punkt procentowy

T2B

–

top to boxes – suma wskazań (odpowiedzi) pozytywnych, np.: zdecydowanie
popieram i raczej popieram.

UE

–

Unia Europejska
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Streszczenie
Tegoroczne badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich stanowi już
jedenastą edycję cyklicznie realizowanego projektu. Podobnie jak poprzednich latach
zasadnicze cele koncentrowały się na kilku kluczowych elementach:


po pierwsze, na określeniu efektów działań informacyjnych i promocyjnych
prowadzących do wzrostu poziomu wiedzy o Funduszach Europejskich;



po drugie, na określeniu pozytywnej bądź negatywnej dynamiki tego procesu;



po trzecie, na dostarczeniu zaleceń i rekomendacji w zakresie polityki komunikacyjnej
odnośnie Funduszy Europejskich.

Niniejsze badanie zostało przeprowadzone przez konsorcjum firm Danae Sp. z o.o. oraz
Realizacja Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Do pozyskania danych
wykorzystano

metodę

a reprezentatywnie

CAPI

dobrana

(wywiad

osobisty

ogólnopolska

próba

wspomagany
wynosiła

N=6193

komputerowo),
respondentów.

Najistotniejsze ustalenia przedstawiamy poniżej.
OCENA CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że sam fakt członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest
pozytywnie

oceniany

przez

zdecydowaną

większość

społeczeństwa

(blisko

4/5

respondentów) i wskaźnik ten jest wyższy o 4% w porównaniu z rokiem 2016. Zasadniczo,
widać korelację postrzegania członkostwa Polski w UE w taki sposób, że im wyższy poziom
wykształcenia i im większa miejscowość zamieszkania respondenta tym wyższy wskaźnik
pozytywnych ocen. W przypadku rozmieszczenia terytorialnego, szczególną uwagę zwraca
sytuacja

województwa

warmińsko-mazurskiego,

gdzie

wskaźnik

pozytywnych

ocen

członkostwa Polski w UE wynosi 56% i jest istotnie niższy niż w pozostałych 15-tu
województwach.
Polacy doceniają przede wszystkim możliwość otrzymania dotacji (47%), możliwość pracy za
granicą i łatwego przemieszczania się miedzy krajami (42%) oraz rozwój gospodarczy (41%).
Wzrost poziomu życia będący konsekwencją tych zjawisk również jest społecznie postrzegany
i doceniany. Z kolei najczęściej wskazywaną negatywną konsekwencją jest wzrost kosztów
życia.
WIZERUNEK I WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Znajomość określeń „fundusze europejskie” i „fundusze unijne” jest w społeczeństwie
powszechna

(91%

spotkało

się

z

nimi

i

rozpoznaje

te

określenia).

Znajomość

i rozpoznawalność tych określeń rośnie wraz z poziomem wykształcenia i wielkością
miejscowości. W ślad za powszechną jej znajomością warto jednak wskazać, że jest ona dość
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ogólna – na podstawie autodeklaracji respondentów ocenili oni swoją wiedzę w tym zakresie
średnio na 2,84 w skali od 1 do 6.
Spada natomiast odsetek osób zainteresowanych tematyką funduszy europejskich (z 50%
w roku 2016 do 40% obecnie). Może wynikać to z faktu, że: po pierwsze, projekty unijne mają
charakter strukturalnie powtarzalny, więc z punktu widzenia badanych nie wymagają
ciągłego zainteresowania tą tematyką. A po drugie, spora część kluczowych dla rozwoju
regionów inwestycji została już zakończona.
Zdecydowana większość ocenia, że fundusze unijne w Polsce są dobrze wykorzystywane (61%
vs 8% osób odmiennego zdania). Jako głównych beneficjentów funduszy najczęściej
wskazuje się rolników i przedsiębiorców.
Z danymi powyżej koresponduje kolejna pozytywna konstatacja, wskazująca, że fundusze
unijne przyczyniają się do rozwoju Polski – uważa tak aż 87% badanych. Jako najczęściej
wskazywane aspekty tego rozwoju wymieniano: trzy rodzaje infrastruktury (drogowa,
przemysłowa,

edukacyjna)

oraz

dopłaty

dla

rolników.

Podobne

dane

możemy

zaobserwować we wpływie funduszy na rozwój regionów – tu pozytywny związek z nimi widzi
84% badanych (na niekorzyść wyróżnia się jedynie województwo warmińsko-mazurskie, gdzie
analogiczny wskaźnik wynosi 67%).
Bardzo dobre wizerunkowe postrzeganie funduszy europejskich potwierdza się też w kwestii
ich wpływu na poprawę jakości życia. Wpływ ten jest widoczny dla 87% Polaków i jest to
najwyższy wskaźnik ze wszystkich dotychczasowych edycji. Co ważne, wpływ ten jest w miarę
równomiernie rozproszony po niemal wszystkich grupach społeczno-demograficznych (na
niekorzyść lekko odbiegają takie grupy jak: osoby bezrobotne; w wieku powyżej 65 lat oraz
mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego). Aż 70% dostrzega wpływ funduszy na
zmiany w jego najbliższym otoczeniu, co oznacza, że jest to proces, który ma realne
pozytywne konsekwencje. W tym kontekście respondenci najczęściej wskazują zmiany
infrastrukturalne: budowę nowych dróg, kolei; poprawę infrastruktury już istniejącej oraz
budowę nowych obiektów w sferze miejskiej.
Niemal 2/3 badanych (63%) uważa, że osobiście korzysta z FE lub ze zmian, jakie dzięki nim
zachodzą, głównie poprzez lepszą infrastrukturę i większy dostęp do obiektów użyteczności
publicznej (65%). Prawie połowa badanych (46%) zadeklarowała, że w jej najbliższym
otoczeniu są osoby które korzystały z FE.
WIZERUNEK I ZNAJOMOŚĆ PROCESÓW ORAZ MECHANIZMÓW UBIEGANIA SIĘ O FUNDUSZE
EUROPEJSKIE
Polacy trafnie identyfikują podmioty i typy osób, które mogą ubiegać się o unijne dotacje –
tylko 8% nie potrafiło wskazać żadnej z nich. Niższa jest w tym aspekcie świadomość, do
jakich instytucji takie wnioski można złożyć: najczęściej wskazywano urzędy gminy/miast
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(45%), które nie posiadają takich kompetencji w wyznaczonych im zadaniach, dodatkowo
jeden na pięciu respondentów (22%) nie potrafił wymienić żadnej takiej instytucji.
Wzrasta przekonanie Polaków o równości szans w pozyskiwaniu dofinansowania z funduszy
unijnych – uważa tak 39% badanych i jest to drugi najwyższy wskaźnik w historii. Zmniejsza się
też odsetek osób, które uważają proces zmierzający do uzyskania dotacji za trudny. Warto
jednak w tym miejscu zwrócić uwagę na jeden niepokojący element: istotnie częściej niż inni
negatywne zdanie o równości szans w pozyskiwaniu środków unijnych mają m.in.
przedsiębiorcy, którzy są jedną z kluczowych stron w tym procesie. Pytanie, które należałoby
zadać – na ile doświadczenia te wynikają z ich indywidualnych, popartych doświadczeniem
historii, a na ile są konsekwencją i racjonalizacją przeniesienia własnych niepowodzeń
związanych z aplikowaniem o środki unijne.
Ponad połowa Polaków (53%) zdaje sobie sprawę, że może ubiegać się o środki z UE. Próbę
taką do tej pory podjęło według deklaracji 8% badanych. ¾ z nich ocenia ten proces
pozytywnie. Cztery najczęstsze typy składanych wniosków dotyczyły: dotacji dla rolników,
dofinansowania nowych firm, wsparcie już istniejących oraz środków przeznaczonych na
szkolenia i edukację.
Co dwunasty respondent (8%) zadeklarował chęć ubiegania się o środki unijne w przyszłości.
Spośród tych, którzy mieli odmienne zdanie, najczęściej wskazywaną przyczyną był brak
potrzeb bądź brak zainteresowania takim wsparciem. Z kolei drugą najczęściej wskazywaną
przyczyną braku chęci ubiegania się o środki unijne był fakt otrzymania dofinansowania
w poprzednich latach.
ZNAJOMOŚĆ

NARZĘDZI

KOMUNIKACYJNYCH

STOSOWANYCH

W

DZIAŁANIACH

PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Ponad połowa Polaków (52%) deklaruje znajomość logo Funduszy Europejskich, z czego
najczęściej miała okazję spotkać się z nim na tablicach informacyjnych i w telewizji. Istotnie
zwiększa się z kolei liczba osób, która nie słyszała o Punktach Informacyjnych Funduszy
Europejskich – w tym roku ta grupa wynosi już 50% badanych. Natomiast największą
popularnością cieszą się one w województwie warmińsko-mazurskim.
W porównaniu z 2016 r. zwiększyła się także grupa osób, które nie słyszały o Portalu Funduszy
Europejskich, obecnie wskaźnik ten wynosi 52%. W połączeniu z deklarowaną niewiedzą
o PIFE wskazaną powyżej, może to oznaczać, że dla części Polaków poziom wiedzy
i znajomości instytucji dystrybuujących środki z UE osiągnął już pewien poziom nasycenia.
Z jednej strony mamy osoby, które korzystały wcześniej z dotacji i nie mają potrzeby czynić
tego ponownie, więc zainteresowanie tą tematyką maleje. Z drugiej strony, do tej grupy
należy dodać część populacji, która tradycyjnie nie przejawia zainteresowania kwestiami
społecznymi/politycznymi/wspólnotowymi.
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ANALIZA MEDIALNOŚCI MARKI FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Równolegle do badań opinii przeprowadzono analizę medialności marki, przy wykorzystaniu
danych z ponad 1100 tytułów prasowych, ponad 100 stacji radiowych i telewizyjnych oraz
5 mln polskojęzycznych portali internetowych. Po wyselekcjonowaniu, analizie poddanych
zostało 150 791 publikacji dotyczących Funduszy Europejskich. Blisko połowa treści
pochodziła z mediów ogólnopolskich (47%), a reszta (53%) z regionalnych źródeł. Po selekcji,
analizie poddano 1000 wybranych losowo publikacji dotyczących Funduszy Europejskich.
64% przeanalizowanych materiałów charakteryzowało się pozytywną oceną zagadnień
związanych z Funduszami, a tylko 1% miało negatywny wydźwięk. Ze względu na taką
dysproporcję na korzyść wskazań pozytywnych, zróżnicowanie ze względu na typ mediów
dotyczyło bardziej relacji między liczbą pozytywnych i negatywnych ocen zagadnień
związanych z FE. I o ile, w przypadku treści telewizyjnych relacja ta wynosiła 151 vs 1, tak już
w przypadku social mediów – 91 vs 6.
Jeśli chodzi o miejsce publikacji – dominującym medium jest zdecydowanie Facebook (157
publikacji). Drugi w kolejności Twitter miał już ponad pięciokrotnie niższy wskaźnik (30).
W przypadku mediów regionalnych najbardziej aktywne okazało się Polskie Radio PiK (11),
które działa w województwie kujawsko-pomorskim oraz telewizja WTK z Poznania (9). Z kolei
wśród mediów lokalnych na szczycie uplasowała się telewizja TVP 3 Poznań, która działa na
terenie Wielkopolski (29).
ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
Ponad ¾ badanych (78%) nie miało styczności z żadną formą informacji (reklamą,
programem, artykułem) o Funduszach Europejskich. Na przeciwne doświadczenie wskazało
14% badanych: wśród tej grupy najczęściej pojawiali się przedsiębiorcy i studenci.
Zdecydowanie najczęstszym dla badanych kanałem komunikującym o funduszach UE jest
telewizja (wskazało tak 41%). O połowę mniej popularny w tym aspekcie był Internet (19%).
Ponad połowa respondentów zdeklarowała, że materiał dotyczący Funduszy, z którym
zetknęli się w mediach miał charakter reklamy (55%). Znacznie rzadziej wskazywali na
wiadomości w serwisie informacyjnym (20%). Jednak aż połowa tych, którzy zetknęli się
z takim materiałem nie pamięta czego ten przekaz dotyczył.
Ci, którzy mieli okazję zetknąć się z takim materiałem w ogromnej większości (81%)
wskazywali, ze fundusze europejskie były prezentowane w nim w pozytywnym świetle,
natomiast co drugi badany zadeklarował, że kontakt z informacją o Funduszach Europejskich
zwiększył jego zainteresowanie tym zagadnieniem. Warto jednak zwrócić uwagę, że
deklaracje respondentów nie przekładają się w sposób istotny na realne działanie – tu
odniesieniem może być niski poziom rozpoznawalności PIFE, Portalu Funduszy Europejskich
oraz stosunkowo niski wskaźnik osób, które zamierzają ubiegać się o środki z UE. Dodatkowo,
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warto zwrócić uwagę, że aż 43% badanych wskazało, że nie zamierza poszukiwać żadnych
informacji odnośnie środków unijnych.
W tym kontekście pozytywnie należy ocenić fakt, że aż 4/5 badanych deklarowało, że
napotkane informacje dotyczące Funduszy Europejskich są dla nich zrozumiałe. Przeciwnego
zdania było jedynie 3% respondentów. Wysoka deklaratywna zrozumiałość informacji
o funduszach unijnych idzie w parze z ich wiarygodnością – pięciu na sześciu respondentów
ocenia jako wiarygodny przekaz informacyjny poświęcony wskazanej problematyce. Dla
większości informacje te są także łatwo dostępne (52% vs 16% będących przeciwnego
zdania).
Wśród

osób,

które

są

zainteresowane

zagadnieniem

Funduszy,

głównym

źródłem

pozyskiwania informacji jest Internet. Co trzeci badany (34%) właśnie tam poszukiwałby
informacji na temat FE. Drugim pod względem popularności preferowanym kanałem są
urzędy miasta, gminy i dzielnicy (9%), zaś kolejnym urzędy (ogólnie) (5%).
KONSUMPCJA

WYBRANYCH

RODZAJÓW

MEDIÓW

PRZEZ

MIESZKAŃCÓW

POLSKI

I POSZCZEGÓLNE GRUPY DOCELOWE
Niemal dwóch na trzech mieszkańców Polski (64%) nie czyta ogólnopolskich dzienników lub
innych gazet codziennych i wskaźnik ten istotnie wzrósł (o 9%) w porównaniu z rokiem 2016,
co stanowi kontynuację widocznego na całym świecie trendu zmierzchu tradycyjnej prasy
papierowej i przenoszenia się sfery medialno-informacyjnej do Internetu. Spośród osób, które
czytają prasę, trzy najpopularniejsze wskazywane tytuły to: Gazeta Wyborcza (38%), Fakt
(36%) oraz Super Ekspress (25%).
W porównaniu z rokiem 2016 odnotowano istotnie wyższy odsetek osób, które nie czytają
tygodników i miesięczników (z 42% w roku 2016 do 63% w roku 2018). Wśród tych, którzy je
czytają, największą popularnością cieszy się prasa kobieca i rozrywkowa (np. Gala, Viva,
Party, Życie na Gorąco, Twój Styl) - 44%, Teletydzień (19%). Rzadziej pojawiają się tytuły
polityczne i ogólnospołeczne: Wprost i Newsweek (po13%), Angora i Polityka (11%).
Nieco ponad 2/3 mieszkańców Polski słucha radia codziennie lub prawie codziennie (67%).
Najczęściej wskazywanymi stacjami radiowymi były: RMF FM (47%) i Radio Zet (39%). Rzadziej
wskazywano na Radio Eska (19%), Program I (15%) oraz III Polskiego Radia (9%). Z kolei
rozgłośnie regionalne są słuchane przez 10% Polaków.
Najpopularniejszym medium pozostaje telewizja - codziennie lub prawie codziennie ogląda ją
87% Polaków. Najczęściej wskazywane kanały to TVN (74%), Polsat (73%) oraz dwa główne
programy TVP: TVP 1 i TVP 2 (po 58%).
Wyraźnie wzrasta odsetek Polaków korzystających z Internetu codziennie lub prawie
codziennie (61% w roku 2018 wobec 54% w roku 2016). Do najczęściej odwiedzanych stron
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należą: wyszukiwarka Google (61%), Facebook (59%), YouTube (51%), Onet (40%), Allegro
(34%) oraz WP (32%).
SEGMENTACJA
Dzięki wykorzystaniu hierarchicznej analizy skupień wyodrębniono cztery segmenty Polaków,
w oparciu o ich stosunek do Unii Europejskiej oraz postrzeganie Funduszy Unijnych.
Kategoryzację uzupełnia piąty segment określony jako „Nieświadomy”.
Praktycy

(stanowiący

14%

populacji)

to

segment

obejmujący

osoby

najbardziej

zainteresowane aktywnym pozyskiwaniem środków z FE. Osoby te najbardziej ze wszystkich
grup interesują się tematyką pozyskiwania funduszy. Jako jedyni posiadają doświadczenie
w ubieganiu się o środki europejskie – taką aktywnością wykazał się co drugi Praktyk.
Niezaangażowani optymiści (stanowiący 22% populacji) to najmłodszy segment osób, które
pomimo niewielkiego stopnia korzystania z efektów FE mają najbardziej pozytywne
nastawienie do FE. Dostrzegają zmiany w najbliższym otoczeniu dzięki Funduszom Europejskim,
osobiście korzystają lub znają kogoś, kto korzysta ze zmian, które są efektem Funduszy
Europejskich.
Niezaangażowani

pesymiści

(stanowiący

21%

populacji)

także

dostrzegają

zmiany

w najbliższym otoczeniu dzięki Funduszom Europejskim, osobiście korzystają ze zmian, które są
ich efektem. Około połowa osób z tego segmentu zna kogoś, kto korzysta ze zmian, które są
efektem FE. Pomimo tak pozytywnej oceny wpływu funduszy na najbliższe środowisko
Niezaangażowani pesymiści uważają, że szanse na uzyskanie FE nie są równe.
Wyłączeni (stanowiący 34% populacji) charakteryzują się istotnie niższym niż pozostałe grupy
poparciem dla Unii Europejskiej. Istotnie rzadziej widzą też wpływ funduszy na rozwój Polski
oraz na rozwój województw. Istotnie częściej niż pozostałe segmenty znają jedynie ze
słyszenia pojęcie Fundusze Europejskie i Fundusze Unijne. Nie interesują się też tematyką FE.
Nieświadomi (stanowiący 9% populacji) to grupa osób, która nie zna określeń Fundusze
Europejskie lub Fundusze Unijne. Jest to grupa podobna w swej charakterystyce do segmentu
Wyłączonych. Są to częściej niż w pozostałych grupach osoby w wieku 65+, z wykształceniem
podstawowym lub zawodowym, z miast poniżej 20 tys. mieszkańców, a także emeryci
i renciści. Częściej niż w pozostałych segmentach nie czytają oni dzienników ani tygodników.
Częściej znajdziemy tam też osoby, które nie słuchają radia, nie oglądają telewizji ani nie
korzystają z Internetu.
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Summary
This year's survey of recognition and knowledge about the European Funds is already the
eleventh edition of a cyclical project. As in previous years, the headline targets focused on
several key elements:


firstly, on determining the effects of information and promotion activities leading to an
increase in the level of knowledge about the European Funds;



secondly, on determining the positive or negative dynamics of this process;



thirdly, on providing recommendations and guidelines on the communication policy
regarding the European Funds.

This survey was conducted by a consortium of Danae Sp. z o.o. and Realizacja Sp. z o.o.,
commissioned by the Ministry of Investment and Development. The CAPI method (computeraided personal interview) was used to obtain the data, and a representative nationwide
sample amounted to N=6193 respondents. The most important findings are presented below.
ASSESSMENT OF POLISH MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION
First of all, it should be noted that the very fact of Poland's membership of the European Union
is positively assessed by the vast majority of the population (nearly 4/5 of the respondents)
and this indicator is higher by 4% in comparison to 2016. Essentially, there is a correlation
between Poland's perception of EU membership so that the higher the level of education
and the bigger the place of residence of the respondent, the higher the positive assessment
rate. In the case of territorial distribution, particular attention is drawn by the situation of
Warmińsko-Mazurskie Voivodeship, where the rate of positive evaluation of Poland's
membership in the EU is 56% and is significantly lower than in the other 15 voivodeships.
Poles appreciate above all the possibility of receiving subsidies (47%), the possibility of working
abroad and easy movement between countries (42%) and economic development (41%).
The increase in the standard of living resulting from these phenomena is also socially
perceived and appreciated. On the other hand, the most frequently indicated negative
consequence is an increase in the cost of living.
IMAGE AND KNOWLEDGE OF THE EUROPEAN FUNDS
Knowledge of the terms "European funds" and "EU funds" is widespread in society (91% have
met with them and recognise these terms). The knowledge and recognition of these terms
increases with the level of education and the size of the town. On the basis of the
respondents' self-declaration, the assessed level of knowledge in this area reached an
average of 2.84 on a scale from 1 to 6.
On the other hand, the percentage of people interested in the subject of European funds is
falling (from 50% in 2016 to 40% at present). This may be due to the fact that: first of all, EU
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projects are structurally repetitive, so from the point of view of the respondents they do not
require a constant interest in this subject. Secondly, a large part of investment projects of key
importance to the development of the regions has already been completed.
The vast majority believes that EU funds in Poland are well used (61% vs. 8% of people holding
a different opinion). The main beneficiaries of the funds indicated by the respondents are
most often farmers and entrepreneurs.
Another positive conclusion, indicating that EU funds contribute to the development of
Poland, corresponds to the above data - as many as 87% of the respondents believe so. The
most frequently indicated aspects of this development were: three types of infrastructure
development (road, industrial, educational) and subsidies for farmers. Similar data can be
observed in the impact of funds on the development of regions - here 84% of the respondents
see a positive relationship with them (only Warmińsko-Mazurskie Voivodeship stands out with
a lower percentage: 67%).
A very good image of the European funds is also confirmed in terms of their impact on
improving the quality of life. This impact is visible to 87% of Poles and is the highest of all
editions to date. What is important, this impact is relatively evenly distributed among almost
all socio-demographic groups (different opinions are held by groups such as: the
unemployed; people over 65 years of age and inhabitants of Warmińsko-Mazurskie
Voivodeship). As much as 70% see the impact of the funds on changes in their immediate
environment, which means that this is a process that has real positive consequences. In this
context, respondents most often indicate changes in the infrastructure: construction of new
roads, railways, improvement of existing infrastructure and construction of new urban
facilities.
Nearly 2/3 of the respondents (63%) believe that they personally benefit from the EF or the
changes that they bring about, mainly through better infrastructure and greater access to
public facilities (65%). Nearly half of the respondents (46%) declared that there are people
who have used the EF in their immediate vicinity.
IMAGE AND KNOWLEDGE OF THE PROCESSES AND MECHANISMS FOR APPLYING FOR THE
EUROPEAN FUNDS
Poles accurately identify entities and types of persons who can apply for EU grants - only 8%
could not identify any of them. There is a lower awareness of the institutions to which such
applications can be submitted: the most frequently indicated were municipal/city offices
(45%), which do not have such competences in the tasks assigned to them, additionally, one
in five respondents (22%) could not name any such institution.
Poles are more and more convinced of equal opportunities in obtaining funding from EU
funds - this is the opinion of 39% of respondents and this is the second highest indicator in
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history. The percentage of persons who find the process of obtaining subsidies difficult is also
decreasing. At this point, however, it is worth pointing out one worrying element: significantly
more frequently than others, entrepreneurs, who are one of the key players in this process,
have a negative opinion about equal opportunities in obtaining the EU funds. The question
that should be asked is to what extent these experiences are the result of their individual
histories, supported by experience, and to what extent they are the consequence and
rationalisation of the transfer of their own failures related to the application for the EU funds.
More than half of Poles (53%) are aware that they can apply for funds from the EU. According
to the declarations of 8% of the respondents, such an attempt has been made so far. Threequarters of them consider the process to be positive. The four most common types of
applications concerned: subsidies for farmers, subsidies for new companies, support for
existing ones and funds for training and education.
Every twelfth respondent (8%) declared their willingness to apply for the EU funds in the future.
Among those who had a different opinion, the most frequently indicated reason was lack of
such need or lack of interest in such support. On the other hand, the second most frequently
indicated reason for not wanting to apply for the EU funds was the fact of having received
co-financing in previous years.
KNOWLEDGE OF THE COMMUNICATION TOOLS USED IN THE PROMOTION AND INFORMATION
ACTIVITIES OF THE EUROPEAN FUNDS
More than half of Poles (52%) declare their knowledge of the logo of the European Funds,
with the majority having seen it on information boards and on television. In turn, the number
of people who have not heard about the European Funds Information Desks is increasing
significantly - this year this group already amounts to 50% of respondents. On the other hand,
they are most popular in Warmińsko-Mazurskie Voivodeship.
Compared to 2016, the group of people who have not heard of the European Funds Portal
has also increased, now the index is 52%. In combination with the declared ignorance about
PIFE indicated above, it may mean that for some Poles the level of knowledge and familiarity
of institutions distributing the EU funds has already reached a certain level of saturation. On
the one hand, we have persons who have previously benefited from grants and do not need
to do so again, so interest in this subject is declining. On the other hand, a part of the
population that traditionally has no interest in social/political/community issues should be
added to this group.
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ANALYSIS OF THE MEDIALITY OF THE EUROPEAN FUNDS BRAND
At the same time as the opinion polls, the analysis of the mediality of the brand was carried
out using data from over 1100 press titles, over 100 radio and television stations and 5 million
Polish language web portals. After selection, 150,791 publications on the European Funds
were analysed. Nearly half of the content came from national media (47%), and the rest
(53%) from regional sources. After the selection, 1,000 randomly selected publications
concerning the European Funds were analysed.
64% of the materials analysed were characterized by a positive approach to issues related to
the EU grants, and only 1% expressed a negative opinion. Due to this disproportion in favour
of positive indications, differentiation by media type was more concerned with the relation
between the number of positive and negative assessments of issues related to the EU grants.
And while in the case of TV content the ratio was 151 vs. 1, in the case of social media the
figures were 91 vs. 6.
As far as the place of publication is concerned, the dominant medium is definitely Facebook
(157 publications). Twitter, second in line, already had more than five times lower rate (30). In
the case of regional media, the most active were Polish Radio PiK (11), which operates in
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, and WTK television from Poznań (9). On the other hand,
among the local media, TVP 3 Poznań, which operates in Wielkopolska (29), was at the top of
the list.
SOURCES OF INFORMATION ON THE EUROPEAN FUNDS
More than three-quarters of the respondents (78%) had no contact with any form of
information (advertising, programme, article) about the European Funds. The opposite
experience was indicated by 14% of the respondents: entrepreneurs and students
predominated among this group.
Definitely, the most frequent channel communicating about the EU funds for the surveyed
persons is television (41% indicated so). The Internet was half less popular in this respect (19%).
More than half of the respondents declared that the material concerning the Funds they
encountered in the media was of an advertising nature (55%). Significantly less frequently
they pointed to news in the information service (20%). However, as many as half of those who
came into contact with such materials do not remember what this message was about.
Those who had the opportunity to come across such materials indicated in a vast majority of
cases (81%) that the European funds had been presented in a positive light, while every
second respondent declared that contact with information about the European Funds
increased their interest in this issue. It is worth noting, however, that the declarations of
respondents do not translate significantly into real action - here the low level of recognition of
PIFE, the European Funds Portal and the relatively low rate of people who intend to apply for
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EU funds may be a reference. In addition, it is worth noting that as many as 43% of the
respondents indicated that they did not intend to search for any information concerning the
EU funds.
In this context, we should positively assess the fact that as many as 4/5 of the respondents
declared that the information they encountered concerning the European Funds was
understandable for them. Only 3% of respondents were of the opposite opinion. A high level
of declarative intelligibility of information about EU funds goes hand in hand with its credibility
- five out of six respondents assess it as a reliable information message dedicated to the
indicated issues. For most, this information is also readily available (52% vs. 16% who are of the
opposite opinion).
Among those who are interested in the issue of the Funds, the main source of information is
the Internet. Every third surveyed person (34%) would look for information about the EF there.
The second most popular preferred channel is the town, commune and district offices (9%),
followed by other offices in general (5%).
CONSUMPTION OF SELECTED TYPES OF MEDIA BY POLISH RESIDENTS AND PARTICULAR TARGET
GROUPS
Nearly two in three Polish residents (64%) do not read national dailies or other daily
newspapers and this rate has increased significantly (by 9%) compared to 2016, which is
a continuation of the trend of the twilight of the traditional paper press and the transfer of the
media and information sphere to the Internet, visible all over the world. Among those who
read the press, the three most popular titles indicated are: Gazeta Wyborcza (38%), Fakt
(36%) and Super Express (25%).
Compared to 2016, a significantly higher percentage of persons who do not read weekly and
monthly magazines were recorded (up from 42% in 2016 to 63% in 2018). Among those who
read them, the most popular are women's and entertainment press (e.g. Gala, Viva, Party,
Życie na gorąco, Twój Styl) - 44%, Teletydzień (19%). Political and social titles appear less
frequently: Wprost and Newsweek (13% each), Angora and Polityka (11%).
Slightly more than 2/3 of the Polish population listens to the radio every day or almost every
day (67%). The most frequently indicated radio stations were RMF FM (47%) and Radio Zet
(39%). Radio Eska (19%), Program 1 (15%) and 3 of the Polish Radio (9%) were mentioned less
frequently. In turn, regional radio stations are listened to by 10% of Poles.
Television remains the most popular medium - 87% of Poles watch it every day or almost every
day. The most frequently indicated channels are TVN (74%), Polsat (73%) and two main TVP
channels: TVP 1 and TVP 2 (58% each).
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The percentage of Poles using the Internet every day or almost every day is clearly increasing
(61% in 2018 compared to 54% in 2016). The most frequently visited sites are: Google search
engine (61%), Facebook (59%), YouTube (51%), Onet (40%), Allegro (34%) and WP (32%).
SEGMENTATION
Thanks to the use of hierarchical cluster analysis, four segments of Poles have been identified,
based on their attitude towards the European Union and the perception of the EU funds. The
categorisation is complemented by a fifth segment defined as the "Unaware".
Practitioners (representing 14% of the population) are the segment that includes those who
are most interested in active fundraising from the EF. These persons are most interested in the
subject of fundraising. They are the only ones with experience in applying for the European
funds - every second Practitioner has shown such activity.
Uninvolved optimists (representing 22% of the population) are the youngest segment of
people who have the most positive attitude towards the EF, despite the low level of
benefiting from the FE effects. They see changes in their immediate environment thanks to
the European Funds, they personally benefit or know someone who benefits from the
changes brought about by the European Funds.
Uninvolved pessimists (representing 21% of the population) also perceive changes in their
immediate environment thanks to the European Funds, personally benefit from the changes
that result from them. About half of the people in this segment know someone who benefits
from the changes brought about by the EF. Despite such a positive assessment of the impact
of the funds on the immediate environment, the Uninvolved pessimists believe that the
chances of obtaining the EF are not equal.
The Excluded (representing 34% of the population) show a significantly lower support for the
European Union than the other groups. They also see the impact of the funds on the
development of Poland and on the development of voivodships less frequently. Indeed,
more often than other segments, they only know the terms European Funds and EU Funds
from hearing. They are also not interested in the EF.
Unaware (representing 9% of the population) is a group of people who do not know the terms
European Funds or EU Funds. This group is similar in its characteristics to the Excluded segment.
These are, more often than in other groups, people aged 65+, with primary or vocational
education, from towns of less than 20,000 inhabitants, as well as pensioners. They do not read
newspapers or weeklies more often than those in other segments. There are also more often
people who do not listen to the radio, watch television or use the Internet.
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Podstawowe informacje o badaniu
4.1. CELE BADANIA
Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich w społeczeństwie polskim jest
badaniem cyklicznym, prowadzonym od 2006 roku, monitorujących efektywność działań
informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych na temat Funduszy Europejskich.
Do głównych celów badania należą:

 określenie efektów działań informacyjnych i promocyjnych poprzez ocenę zmiany
poziomu wiedzy i postrzegania Funduszy Europejskich wśród ogółu polskiego
społeczeństwa i mieszkańców poszczególnych województw oraz pod kątem
zróżnicowania uzależnionego od zmiennych socjodemograficznych;

 oszacowanie

zmiany

oraz

trendów

w

postrzeganiu

Funduszy

Europejskich

w porównaniu do wyników badań z 2006 – 2017 r.;

 przedstawienie szczegółowych zaleceń w zakresie modyfikacji polityki komunikacyjnej
Funduszy Europejskich;

 dostarczenie wartości wskaźników opisujących postęp w realizacji Strategii
komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020.
Wyniki badania posłużą do oceny efektywności dotychczas podejmowanych działań
komunikacyjnych, jak również pomogą zaplanować kolejne skuteczne formy komunikacji.

4.2. METODOLOGIA BADANIA
Badanie zrealizowano techniką CAPI1 w dniach 4 września – 26 października 2018 r. na próbie
mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej, reprezentatywnej dla poszczególnych
województw. Szacunkowy błąd pomiaru dla próby dla każdego województwa nie
przekroczył 5% przy przedziale ufności 95%. Szacunkowy błąd pomiaru dla próby
ogólnopolskiej nie przekroczył natomiast 1,25%.
Próba miała charakter nieproporcjonalny, równoliczny i dla każdego województwa liczyła
min.

n=385

wywiadów

(szczegółowy

rozkład

zrealizowanej

próby

w

podziale

na

województwa przedstawia poniższa mapa). Łącznie przeprowadzono n=6193 wywiadów na
poziomie całego kraju.

Komputerowo wspomagane wywiady osobiste – CAPI (ang. Computer Assisted Personal Interviewing); badanie w
którym kwestionariusz papierowy zostaje zastąpiony komputerem przenośnym, a odpowiedzi respondenta są
rejestrowane w formie elektronicznej.
1
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Mapa 1. Liczba wywiadów zrealizowanych w poszczególnych województwach.

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI.

Próba miała charakter kwotowo-losowy i została dobrana z operatu adresowego GUS TERYT
NOBC. Warstwowanie uwzględniało wielkość miejscowości oraz rozmieszczenie terytorialne
w ramach województw, a także płeć i wiek dobieranych osób. Podstawą warstwowania były
dane demograficzne zawarte w publikacji GUS „Ludność. Stan i struktura w przekroju
terytorialnym. Stan w dniu 30.VI.2017”.
W celu osiągnięcia rzetelnych danych konieczne jest ważenie otrzymanych wyników poprzez
przypisanie poststratyfikacyjnych wag analitycznych powodujących wyrównanie w trakcie
analizy proporcji próby do proporcji populacji.
Przedstawione

w

raporcie

wyniki

pomiarów

z

lat

2006-2017

pochodzą

zrealizowanych przez następujące agencje badawcze:
Tabela 1. Wykonawcy poprzednich edycji badania.

Edycja
badania
2006

Wykonawca

Wielkość próby

PBS DGA

N=1023

2008

PAG Uniconsult, Pentor

N=2019

2009

PBS DGA

N=1610

2010

Millward Brown SMG/KRC

N=1611

2011

TNS OBOP

N=1600

2012

Grupa IQS

N=1604

2014

Realizacja

N=6352

2015

EuConsult

N=1642

2016

Millward Brown i Realizacja

N=6160

2017

Danae i Realizacja

N=1010

Źródło: Dane przekazane przez MIIR.
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4.3. UWAGI TECHNICZNE DO CZYTANIA RAPORTU
Wyniki badania zostały podzielone w raporcie na osiem podrozdziałów tematycznych i nie
odzwierciedlają kolejności pytań w kwestionariuszu.
Prezentowane na wykresach i tabelach dane zawierają dodatkowe oznaczenia +/- przy
niektórych wartościach procentowych. Symbolizują one różnice istotne statystycznie między
daną grupą a pozostałymi grupami, na poziomie istotności 95%. Rozkłady odpowiedzi dla
danych zebranych w różnych latach są uzupełnione o dodatkowe oznaczenia literowe
przypisane do poszczególnych lat (A - 2009, B - 2010, C - 2011…). Służą one uwzględnieniu
różnic istotnych statystycznie, przy czym litera przy danej wartości wskazuje, że w tym roku
udział danej odpowiedzi był istotnie wyższy niż w roku, który oznacza ta litera.
Dodatkowo na wykresach, które zawierają porównania pomiędzy poszczególnymi latami lub
grupami

socjo-demograficznymi

zawarto

informację

na

temat

wielkości

próby

w poszczególnych pomiarach i podpróbach. Wskazane wielkości próby są oparte na danych
nieważonych czyli rzeczywistej liczbie zrealizowanych wywiadów.
Udziały procentowe zaokrąglono do liczb całkowitych w celu zwiększenia czytelności
wykresów i pozostałych treści. Może to jednak skutkować tym, że w pewnych elementach
raportu w pytaniach jednokrotnego wyboru suma udziałów nie będzie się równała dokładnie
100%, a np. 99% lub 101%.
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4.4. CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW
Poniżej przedstawiono charakterystykę społeczno-demograficzną respondentów, którzy wzięli
udział w badaniu. Przedstawione na infografice dane nie zostały zważone i przedstawiają
dane zrealizowanej próby.
Rysunek 1. Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów.

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI, n=6193, dane nieważone.
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Wyniki badania
5.1. OCENA CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
Większość społeczeństwa (78%) popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej, z czego ½
zdecydowanie popiera. Odsetek osób popierających jest istotnie wyższy w stosunku 2016
roku (wzrost o 4 p.p.).
Wykres 1. (P1) Czy popiera Pan(i) czy też nie popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej? (porównanie lat 20162018)

Pozytywny stosunek do członkostwa Polski w UE charakteryzuje osoby do 55 roku życia
(powyżej 82% wśród ludzi w wieku 15 lat – 54 lata, w tym 85%+ wśród osób między 25 a 34
rokiem życia). Osoby w wieku powyżej 65 lat cechują się najbardziej krytyczną postawą wśród
wszystkich grup wiekowych (aż 14%+ nie popiera członkostwa Polski w UE).
Poparcie członkostwa w Unii Europejskiej rośnie wraz ze wzrostem wykształcenia (od 61%wśród osób z wykształceniem podstawowym do 88%+ wśród osób z wykształceniem
wyższym). Mieszkańcy Warszawy oraz mieszkańcy miast od 50 tys. do 199 tys. mieszkańców
charakteryzują się istotnie częściej pozytywną oceną przynależenia Polski do UE niż
mieszkańcy pozostałych miejscowości (odpowiedni 85%+ oraz 81%+ osób popierających).
Znacząco większa część osób deklarująca prowadzenie działalności (88%+, w tym ponad
połowa zdecydowanie popiera), pracujących na etacie lub dorywczo (85%+) oraz
uczniów/studentów (82%+) popiera członkostwo Polski w UE. Natomiast najbardziej
krytycznymi osobami okazały się być osoby bezrobotne (13%+), emeryci i renciści (13%+) oraz
niepracujące z innych powodów (17%+).
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Rysunek 2. Poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej (P1), a cechy społeczno-demograficzne: wiek,
wykształcenie, status społeczno-zawodowy.

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI. Odpowiadający: wszyscy respondenci.

Na poziomie regionalnym zwolennikami członkostwa Polski w UE są wyraźnie częściej
mieszkańcy

województwa

kujawsko-pomorskiego

(86%+),

podkarpackiego

(83%+),

mazowieckiego (81%) oraz dolnośląskiego (80%). Negatywny stosunek najczęściej wykazują
mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego (17%+), jest to jednocześnie jedyne
województwo, które charakteryzuje się tak wysokim odsetkiem osób niepopierających
członkostwa Polski w Unii Europejskiej (powyżej 10%).
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Mapa 2. (P1) Czy popiera Pan(i) czy też nie popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej? T2B2 w podziale na
województwa

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI, n= 6193. Odpowiadający: wszyscy respondenci.

Wśród korzyści wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej najczęściej
wspominane były dofinansowanie, dotacje i fundusze unijne (47%), możliwość pracy za
granicą i przemieszczania się pomiędzy krajami (42%) oraz rozwój gospodarczy (41%),
natomiast najrzadziej – rozwój edukacji i nauki (13%).

T2B – top to boxes – suma wskazań (odpowiedzi) pozytywnych, w tym przypadku suma odpowiedzi: zdecydowanie
popieram i raczej popieram.
2
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Wykres 2. (P2) Jakie są najważniejsze korzyści, jakie uzyskała Polska ze wstąpienia do Unii Europejskiej?

Korzyści w formie dotacji na różne cele wskazywane były przede wszystkim przez osoby
pomiędzy 35 a 44 rokiem życia (51%+). Najmłodsza grupa wiekowa (15-24 lata) docenia
przede wszystkim możliwość pracy za granicą i łatwego przemieszczania się pomiędzy
krajami (49%+). Osoby po 55 roku życie istotnie częściej wskazywały rozwój rolnictwa jako
korzyść z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (30%+). Natomiast w przypadku pozostałych
korzyści najstarsza grupa osób opowiadała się istotnie rzadziej od młodszych osób.
Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia wzrasta odsetek osób wskazujących wybraną
korzyść ze wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jednak można zauważyć, że osoby ze
średnim oraz wyższym wykształceniem w podobnym stopniu wskazywały wybrane korzyści –
różnica wynosiła zazwyczaj od 1p.p. do 3 p.p. Jedynie w przypadku następujących korzyści
z członkostwa Polski w Unii Europejskiej różnica ta wynosiła od 6p.p. do 10 p.p.:
dofinansowanie, dotacje, fundusze unijne (osoby z wykształceniem średnim – 48%, osoby
z wykształceniem wyższym – 57%+), poprawa i rozbudowa infrastruktury (wyksz. średnie – 35%,
wykszt. wyższe – 41%+) oraz rozwój edukacji i nauki (wyksz. średnie – 13%, wyksz. wyższe 19%+).
Osoby z wykształceniem podstawowym istotnie częściej miały trudności ze wskazaniem
konkretnych korzyści z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (odpowiedź nie wiem, trudno
powiedzieć: 10%+).
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W przypadku grup zawodowych, dofinansowanie, dotacje i fundusze unijne najczęściej były
wskazywane

przez

właścicieli

przedsiębiorstw

lub

prowadzące

własną

działalność

gospodarczą (54%) oraz przez osoby pracujące na etacie (48%+). Za ww. korzyściami istotnie
rzadziej opowiadali się emeryci lub renciści (41%-). Uczniowie i studenci istotnie częściej
wskazywali możliwość pracy za granicą i łatwego przemieszczania się pomiędzy krajami
(54%+) oraz rozwój edukacji i nauki (25%+).
Na poziomie wojewódzkim wyraźnie odznaczają się mieszkańcy województwa lubuskiego –
wśród 10 zaproponowanych korzyści istotnie częściej opowiadali się za 8 z nich:
•

Dofinansowanie, dotacje, fundusze unijne (63%+);

•

Możliwość pracy za granicą i łatwego przemieszczania się pomiędzy krajami (55%+);

•

Rozwój gospodarczy (49%+);

•

Poprawa i rozbudowa infrastruktury (42%+);

•

Rozwój rolnictwa (37%+);

•

Wzrost jakości życia Polaków (32%+);

•

Rozwój edukacji i nauki (29%+);

•

Poprawa bezpieczeństwa Polski (28%+).

Mieszkańcy niektórych województw wyraźnie odstają swoją opinią od pozostałych.
Mieszkańcy województwa małopolskiego (40%-)i dolnośląskiego (30%-) istotnie rzadziej
uważają dotacje i Fundusze Europejskie za korzyść. W przypadku możliwości pracy za granicą
i

łatwego

przemieszczania

się

pomiędzy

krajami

mieszkańcy

województwa

zachodniopomorskiego
(27%-) najrzadziej uważali ten aspekt za korzyść wynikającą z przystąpienia do UE – różnica
między województwami wyniosła nawet 28 p.p. Z kolei mieszkańcy województwa
wielkopolskiego wyróżniają się na tle innych w przypadku twierdzenia, że dzięki przystąpieniu
Polski do UE poprawiło się bezpieczeństwo Polski (38%+). Różnica między wartością minimalną
(woj. podkarpackie – 6%-) a maksymalną w tym aspekcie wynosi 32 p.p.
W opozycji do korzyści należy przedstawić również sytuacje nacechowane negatywnie, które
według części społeczeństwa wynikają z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wśród
przedstawionych strat, jakie odniosła Polska, najczęściej wskazywaną okazał się wzrost cen
produktów i kosztów życia (41%).
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Wykres 3. (P3) A jakie są Pana(i) zdaniem największe straty, jakie odniosła Polska wraz ze wstąpieniem do Unii
Europejskiej?

Częściej niż inni postrzegającymi tę sytuacje jako konsekwencje wstąpieni Polski do UE są
województwa śląskiego (65%+). Uczniowie i studenci (28%-) oraz mieszkańcy województwa
lubelskiego (22%-) istotnie rzadziej wskazywali, że wzrost cen i kosztów życia wynika
z przystąpienia Polski do UE.
Najbardziej spornym aspektem okazała się utrata suwerenności Polski, jako wskazywana
strata odniesiona przez Polskę. Osoby z wykształceniem wyższym istotnie częściej wskazywały
tę odpowiedź niż pozostałe grupy (43%+). Na poziomie regionalnym wyraźnie widać
zróżnicowanie (od 8%- do 40%+): mieszkańcy województw podkarpackiego (8%-), śląskiego
(10%-), opolskiego (13%-), małopolskiego (16%-) oraz świętokrzyskiego (17%-) istotnie rzadziej
charakteryzują się poglądem, że Polska utraciła suwerenność w wyniku wejścia do Unii
Europejskiej.

Wręcz

przeciwnie

sytuacja

kształtuje

się

w

przypadku

mieszkańców

województwa dolnośląskiego (40%+) oraz Polski Centralnej: województwa mazowieckiego
(39%+), łódzkiego (38%+) oraz wielkopolskiego (38%+). p.p.
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5.2. WIZERUNEK I WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH
5.2.1. WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Polakom znane są pojęcia „Fundusze Europejskie” i „Fundusze Unijne”. Odsetek osób, które
spotkały się z co najmniej jednym z ww. określeń wynosi aż 91%, a 66% wszystkich osób wie, co
one oznaczają. Znajomość ta utrzymuje się na podobnym poziomie od 2010 roku i oscyluje
wokół 87%.
Osoby w wieku między 25 a 44 rokiem życia (94%+) istotnie częściej spotykały się
z określeniem „Fundusze Europejskie” oraz „Fundusze Unijne” niż osoby po 65 roku życia (84%). Wśród osób, które wiedziały, co powyższe określenia oznaczają, istotnie częściej znajdywały
się między 25 a 44 rokiem życia (74%+ i 73%+).
Poziom wykształcenia Polaków jest pozytywnie skorelowany z odsetkiem osób znających
określenie FE – wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia rośnie odsetek osób, które znają
pojęcie „Funduszy Europejskich” lub „Funduszy Unijnych”. Ponadto osoby z wykształceniem
wyższym (84%+) oraz średnim (70%+) istotnie częściej wiedzą czym są wyżej wspomniane
fundusze niż osoby z wykształceniem zasadniczym (59%-) oraz podstawowym (46%-). 13%
osób z wykształceniem podstawowym nigdy nie słyszało o FE.
Warszawa wyróżnia się wyraźnie na tle pozostałych mniejszych miejscowości – wszyscy jej
mieszkańcy (100%+) deklarują znajomość określenia „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze
Unijne”, a 56%- mieszkańców wie co one oznaczają.
Osoby pracujące charakteryzują się większą znajomością Funduszy niż osoby niepracujące,
emeryci lub renciści. Aż 98%+ właścicieli przedsiębiorstw lub osób prowadzących własną
działalność gospodarczą, 96%+ rolników oraz 94%+ pracujących na etacie lub dorywczo
posiada wiedzę na ten temat. Natomiast 17%+ osób niepracujących z innych powodów
nigdy nie słyszało omawianych określeń.
Na poziomie regionalnym pozytywnie wyróżniają się takie województwa jak lubelskie (97%+),
opolskie (97%+), łódzkie (95%+), mazowieckie (94%+) oraz podkarpackie (95%+), ponieważ
ich mieszkańcy istotnie częściej znają określenie „Funduszy Europejskich” i „Funduszy
Unijnych”. 15%+ mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i 11%+ mieszkańców
województwa pomorskiego nie spotkało się nigdy z określeniem FE.
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Wykres. (P4) Czy spotkał(a) się Pan(i) z określeniami „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze Unijne”?

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI. Odpowiadający: wszyscy respondenci.
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Wykres 4. (P4) Czy spotkał(a) się Pan(i) z określeniami „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze Unijne”?
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Rysunek 3. Rozpoznawalność pojęć „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze Unijne”, a cechy społecznodemograficzne: wiek, wykształcenie, status społeczno-zawodowy – analiza korespondencji.

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI. Odpowiadający: wszyscy respondenci.

Fundusze Europejskie w mniemaniu Polskiej społeczności, która przynajmniej słyszała to
pojęcie, to przede wszystkim pomoc finansowa: ogólnie pomoc finansowa, pomoc Unii
Europejskiej, fundusze\środki na rozwój kraju (33%) oraz pomoc finansowa\dotacje
skierowane na określony projekt, inwestycje (28%). Istotnie częściej mężczyźni (13%+) niż
kobiety (10%-) identyfikują FE z ogólnym wsparciem gospodarki. Mieszkańcy województw
kujawsko-pomorskiego (20%+), małopolskiego (16%+), dolnośląskiego (15%+), świętokrzyskiego
(15%+) oraz opolskiego (14%+) istotnie częściej nie potrafili odpowiedzieć na pytanie, czym są
Fundusze Europejskie, mimo znajomości tego określenia.
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Wykres 5. (P5) Czym Pana(i) zdaniem są Fundusze Europejskie?

W skali od 1 (nie wiem prawie nic o Funduszach Europejskich) do 6 (wiem bardzo dużo
o Funduszach Europejskich) Polacy średnio przedstawili swoją wiedzę na poziomie 2,84. Na
poziomie 4 istotnie częściej oceniały swoją wiedzę osoby w wieku między 15 a 24 rokiem
życia oraz między 25 a 34 rokiem życia (po 26%+), a ocenę 5 – osoby w wieku 25-34 lata
(10%+). Tak jak w przypadku ogólnej znajomości pojęcia „Funduszy Europejskich” oraz wiedzy
na ich temat, tak również ocena poziomu wiedzy na temat FE rośnie wraz w poziomem
wykształcenia. Osoby z wykształceniem średnim i wyższym istotnie częściej oceniają swoją
wiedzę na poziomie 3,4 i 5 niż osoby z niższym wykształceniem (średnia dla wykszt. wyższego:
3,32 w stosunku do średniej dla wykształcenia podstawowego: 2,28). Również mieszkańcy
Warszawy (średnia ocena: 3,19) uważają, że mają wiedzę o FE na wysokim poziomie. Rolnicy
oraz właściciele przedsiębiorstw lub osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
charakteryzują się wysokim poziomem wiedzy na temat FE (w obu grupach 16%+ na poziomie
5). W obu grupach średni poziom wiedzy kształtuje się na poziomie odpowiednio 3,29 oraz
3,41.
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Wykres 6. (P62) Jak by Pan(i) określił(a) swój poziom wiedzy na temat Funduszy Europejskich?
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Mieszkańcy aż 11 województw ocenili swoją wiedzę niżej niż wynosi średnia krajowa (między
2,51 – 2,78, średnia krajowa: 2,84), z czego najniżej swoją wiedzę ocenili mieszkańcy
województwa łódzkiego (2,51(, którzy aż w 23%+ zaznaczyli, że nie wiedzą prawie nic o FE.
Podobnie ma się sytuacja w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego (2,58), którego
25%+ mieszkańców oceniło swoją wiedzę najniżej.
Mieszkańcy 4 województw mogą pochwalić się relatywnie wysoką wiedzą (średnia ocena
powyżej

3)

na

temat

Funduszy

Europejskich

w

porównaniu

do

pozostałych,

tj.

zachodniopomorskie (śr. 3,06), mazowieckie (śr. 3,16), wielkopolskie (śr. 3,16) oraz pomorskie
(3,54). Mieszkańcy województwa pomorskiego deklarują swoją wiedzę na wysokim poziomie –
oceniają ją na poziomie 4 (29%+) oraz 5 (26%+) istotnie częściej niż mieszkańcy pozostałych
województw.
Mapa 3. (P62) Jak by Pan(i) określił(a) swój poziom wiedzy na temat Funduszy Europejskich? Średnia ocena na skali
ocen szkolnych 1-6.

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI. Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy,
n=5624
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5.2.2. ZAINTERESOWANIE FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
Tematyka Funduszy Europejskich jest interesująca dla 40% Polaków. W stosunku do roku 2016
odsetek tych, którzy są nimi zainteresowani zmniejszył się o 10p.p. Obecny wynik jest zbliżony
do tego z roku 2017. Największy spadek nastąpił pomiędzy 2016, a 2017 rokiem.
Wykres 7. (P6) Proszę powiedzieć, czy tematyka Funduszy Europejskich jest dla Pana(i) interesująca? Odpowiedź: tak.

Odsetek osób zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich jest istotnie wyższy wśród
osób w wieku 25-34 (46%+), a także wśród osób z wykształceniem średnim (45%+) i wyższym
(56%+), z Warszawy (49%+), jak również wśród osób pracujących (44%+), przedsiębiorców
(60%+) i rolników (53%+).
Najwięcej osób zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich jest w województwach:
zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim (po 57%), na kolejnej pozycji jest województwo
mazowieckie (48%), a najmniej w województwach: małopolskim (31%) i dolnośląskim (32%).
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Wykres 8. (P6) Proszę powiedzieć, czy tematyka Funduszy Europejskich jest dla Pana(i) interesująca? Odpowiedź: tak.
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Mapa 4. (P6) Proszę powiedzieć, czy tematyka Funduszy Europejskich jest dla Pana(i) interesująca?

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI.
Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy, n=5624

Wśród osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi najważniejsze są tematy dotyczące
tego, na co są przeznaczone środki europejskie (57%), kto może się o nie ubiegać (39%)
i w jaki sposób można się o nie ubiegać (38%).
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Wykres 9. (P7) A co Pana(ią) interesuje najbardziej jeśli chodzi o Fundusze Europejskie?
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5.2.3. POSTRZEGANIE WPŁYWU FUNDUSZY NA ROZWÓJ POLSKI
61% Polaków uważa, że Fundusze Europejskie w Polsce są dobrze wykorzystywane (istotny
statystycznie wzrost o 4 p.p. w stosunku do roku 2016). Pozytywna ocena wydatkowania
środków z funduszy charakteryzuje częściej ludzi w niższych grupach wiekowych (66%+ wśród
osób między 25 a 34 rokiem życia oraz wśród osób miedzy 35 a 44 rokiem życia). Najbardziej
krytyczne są w tym aspekcie osoby powyżej 65 lat (12%+ negatywnie ocenia wykorzystywanie
środków z FE).
Pozytywna ocena wykorzystywania środków unijnych w Polsce wzrasta wraz z wykształceniem
badanych (od 51%- u osób w wykształceniem podstawowym do 70%+ wśród osób
z wykształceniem wyższym). Najbardziej przekonani o właściwym wykorzystaniu środków
unijnych są mieszkańcy wsi (62%) i Warszawy (74%+). Osoby pracujące na etacie (66%+)
charakteryzują się istotnie częściej pozytywną oceną tego aspektu, niż pozostałe grupy
zawodowe.
Przekonanie o właściwym wykorzystywaniu środków unijnych w Polsce podzielają istotnie
częściej mieszkańcy województw: podkarpackiego (77%+), mazowieckiego (72%+), kujawskopomorskiego (70%+). Krytyczna opinia wobec wydatkowania FE istotnie częściej występuje
wśród mieszkańców pomorskiego i lubuskiego (13%+) oraz śląskiego (11%+).
Co piąty Polak ma ambiwalentny stosunek do tego, w jaki sposób wykorzystuje się FE (20%
odpowiedzi ani tak, ani nie).
Co istotne krytyczny osąd FE istotnie częściej charakteryzuje osoby, które nigdy nie
uczestniczyły w przedsięwzięciach dofinansowywanych ze środków europejskich (8%+).
Negatywna ocena łączy się także z ogólnym brakiem poparcia dla członkostwa Polski w Unii
Europejskiej. Wśród osób, które takiego poparcia nie wyrażają, 37%+ krytycznie ocenia
wykorzystywanie FE w Polsce.
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Wykres 10. (P43) Czy generalnie według Pana(i) Fundusze Europejskie są w Polsce dobrze wykorzystywane?
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Mapa 5. (P43) Czy generalnie według Pana(i) Fundusze Europejskie są w Polsce dobrze wykorzystywane? Dane wg
województw.

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI. Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy,
n=5624

Czterech na dziesięciu Polaków jest zdania, że dzięki Funduszom Europejskim najwięcej zyskali
rolnicy (40%), na drugim miejscu są wymieniani przedsiębiorcy (29% odpowiedzi). O tym, że
na Funduszach Europejskich zyskali wszyscy przekonanych jest 12% mieszkańców Polski, o tym,
że samorządy – 10%, szkoły – 8%, osoby bezrobotne – 7%.
O tym, że zyskali rolnicy istotnie częściej przekonane są osoby w wieku 45-54 (46%+),
mieszkające na wsi (47%+) oraz w Warszawie (50%+). Rolnicy częściej niż inne grupy
zawodowe wskazywali siebie (61%+), ale także przedsiębiorców (37%+) i samorządy (19%+).
Przedsiębiorcy również częściej wskazywali na siebie niż na inne grupy zawodowe (45%+),
uczniowie i studenci – na szkoły (12%+), a pracujący istotnie częściej wskazywali na to, że na
Funduszach zyskał każdy (13%+) i bezrobotni (8%+).
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Wykres 11. (P8). Kto, jakie grupy społeczne Pana(i) zdaniem najbardziej zyskały dzięki Funduszom Europejskim?
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5.2.3.1.

OCENA WPŁYWU FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ POLSKI

Pozytywna ocena wpływu FE na rozwój Polski utrzymuje się na zbliżonym poziomie od 2016 r.
87% Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że Fundusze Europejskie przyczyniają się do
rozwoju Polski. Także w tym przypadku, pozytywna ocena wzrasta wraz z poziomem
wykształcenia: wśród osób z wykształceniem podstawowym oscyluje na poziomie 77%-,
natomiast wśród osób z wykształceniem wyższym na poziomie 92%+. Zdanie to istotnie
częściej podzielane jest przez właścicieli firm (91%+), uczniów i studentów (90%+) oraz osoby
pracujące na etacie (89%+). Krytyczny osąd wpływu FE na rozwój Polski istotnie częściej
charakteryzuje emerytów i rencistów (zagregowane odpowiedzi zdecydowanie i raczej nie
stanowią w tej grupie 4%+).
Wpływ

funduszy unijnych

na

rozwój

Polski

istotnie

częściej

zauważają

mieszkańcy

województw: kujawsko-pomorskiego (94%+) i mazowieckiego (92%+), podkarpackiego
(91%+) oraz łódzkiego (90%+). Przeciwnego zdania są natomiast istotnie częściej mieszkańcy
warmińsko-mazurskiego (8%+).
Wykres 12. (P9) Jak Pan(i) sądzi, czy Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Polski? T2B
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Wykres 13. (P9) Jak Pan(i) sądzi, czy Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Polski?
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Mapa 6. (P9) Jak Pan(i) sądzi, czy Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Polski? T2B

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI. Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy,
n=5624

Wśród najczęściej wymienianych celów, na które zdaniem Polaków są przeznaczane
Fundusze Europejskie, znalazły się: infrastruktura drogowa i dopłaty dla rolników (po 37%),
infrastruktura przemysłowa (25%), infrastruktura edukacyjna (23%).
Infrastruktura przemysłowa była częściej wymieniana przez mężczyzn (26%), a infrastruktura
edukacyjna przez kobiety (25%+). Infrastruktura szkolna częściej była wymieniana przez osoby
w wieku 15-24 (29%+) i 25-34 (27%+), infrastruktura przemysłowa natomiast przez osoby
w wieku 35-44 (28%+). Na infrastrukturę przemysłową (32%+), edukacyjną (32%+), ogólną
(30%+) i szkolenia (13%+) częściej wskazywały osoby z wykształceniem wyższym. Na drogową
– rolnicy (47%+) i osoby mieszkające na wsi (42%+), które częściej niż pozostałe grupy
wskazywały także na (46%+) dopłaty dla rolników, podobnie jak beneficjenci tych dotacji
(67%+). Na infrastrukturę przemysłową najczęściej wskazywali zaś przedsiębiorcy (39%+),
a uczniowie i studenci – na infrastrukturę edukacyjną (36%+).
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Wykres 14. (P10) Jak Pan(i) sądzi, na jakie cele, obszary lub na jakie działania są przeznaczane Fundusze Europejskie
w Polsce?

Wymieniając konkretne przedsięwzięcia i projekty zrealizowane dzięki FE respondenci skupili
się przede wszystkim na tych, które dotyczyły infrastruktury drogowej, autostrad, obwodnic
(33%). 12% badanych wskazało na przedsięwzięcia związane z infrastrukturą miejską (place
zbaw, parki, ścieżki rowerowe), natomiast 9% wskazań dotyczyło infrastruktury edukacyjnej
(9%).
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Wykres 15. (P36). Czy mógłby(mogłaby) Pan(i) wymienić konkretne przedsięwzięcia, projekty zrealizowane dzięki
dofinansowaniu z Funduszy Europejskich?

W przypadku celów, na które zdaniem Polaków Fundusze Europejskie powinny być
przeznaczane, to najczęściej wymieniane były: infrastruktura przemysłowa (21%), edukacyjna
(19%), dopłaty dla rolników (17%), infrastruktura drogowa (16%), infrastruktura zdrowotną
(15%).
Mężczyźni częściej wskazywali na infrastrukturę przemysłową (23%+), a kobiety na
edukacyjną (21%+) i zdrowotną (17%+). Najmłodsi badani w wieku 15-24 częściej niż inni
wskazywali na infrastrukturę edukacyjną (25%+), osoby w wieku 25-34 na drogową (19%+),
osoby w wieku 35-44 – na edukacyjną (22%+) i drogową (20%+), w wieku 45-54 – zdrowotną
(18%+). Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym częściej wskazywały na dopłaty
dla rolników (20%+), z wykształceniem średnim – na infrastrukturę przemysłową (23%+)
i edukacyjną (21%+), a z wyższym na infrastrukturę edukacyjną (26%+) i zdrowotną (18%+).
Osoby mieszkające na wsi częściej wskazywały na infrastrukturę edukacyjną (21%+), dopłaty
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dla rolników (27%+) oraz infrastrukturę drogową (21%+). Mieszkańcy największych miast – na
infrastrukturę edukacyjną (28%+) i zdrowotną (24%+). Przedsiębiorcy istotnie częściej
wskazywali na infrastrukturę na infrastrukturę przemysłową (39%+), rolnicy na dopłaty dla nich
(58%+) oraz infrastrukturę drogową (26%+), a uczniowie – na edukacyjną (30%+).
Wykres 16. (P11). Na jakie cele, obszary lub na jakie działania, Pana (i) zdaniem powinny być przeznaczane Fundusze
Europejskie w Polsce?
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5.2.3.2.

OCENA WPŁYWU FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ REGIONÓW

W 2018 roku odnotowano spadek wiedzy związanej z przeznaczaniem pieniędzy z FE na
poszczególne województwa w porównaniu z wynikami uzyskanymi w roku 2016. Odsetek
osób, które ją posiadają spadł o 5 p.p. w stosunku do ubiegłego roku i wynosi obecnie 43%.
Wynik ten jest jednak istotnie wyższy niż w 2012.
Wiedza na temat przeznaczania pieniędzy unijnych jest istotnie wyższa wśród osób z wyższym
wykształceniem (53%+), niż w przypadku osób z wykształceniem podstawowym (35%-)
i zasadniczym zawodowym (40%-). Istotnie wyższym poziomem wiedzy w tym zakresie
charakteryzują się mieszkańcy wsi (46%+) oraz miast 200-499 tys. mieszkańców (49%+).
Świadomość przeznaczania pieniędzy ze środków unijnych dla województwa jest istotnie
wyższa wśród mieszkańców: kujawsko-pomorskiego (68%+), pomorskiego (57%+), podlaskiego
(53%+), lubuskiego (49%+). Z kolei brak wiedzy w tym zakresie częściej dotyczy mieszkańców
województw: opolskiego i śląskiego (po 49%+), a także warmińsko-mazurskiego (48%+).

Wykres 17. (P12) Jak Pan(i) sądzi, czy w ramach Funduszy Europejskich są pieniądze przeznaczone wyłącznie dla
Pana(i) województwa? Odpowiedź: tak.
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Wykres 18. (P12) Jak Pan(i) sądzi, czy w ramach Funduszy Europejskich są pieniądze przeznaczone wyłącznie dla
Pana(i) województwa?
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Mapa 7. (P12) Jak Pan(i) sądzi, czy w ramach Funduszy Europejskich są pieniądze przeznaczone wyłącznie dla
Pana(i) województwa? Odpowiedź: tak.

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI.
Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy, n=5624

Zdecydowana większość Polaków jest zdania, że środki unijne przyczyniają się do rozwoju
województwa, w którym mieszkają (84%). Odsetek ten utrzymuje się na podobnym poziomie
od roku 2016.
Wpływ środków unijnych na rozwój Polski najczęściej zauważają osoby z wykształceniem
wyższym (89%+ w stosunku do 73%- wśród osób z wykształceniem podstawowym). Rozwój
województwa dzięki wsparciu FE zauważają mieszkańcy: podkarpackiego (93%+), łódzkiego
(90%+), kujawsko-pomorskiego (91%+) i zachodniopomorskiego (89%+). Przeciwną opinię
podzielają natomiast najczęściej osoby z warmińsko-mazurskiego (8%+) i wielkopolskiego (6%+).
Dostrzeganie wpływu środków unijnych na rozwój województwa uzależnione jest od
uczestnictwa w szkoleniach lub przedsięwzięciach finansowanych z FE. 94%+ osób, które
uczestniczyły w takich przedsięwzięciach jest zdania, że regiony rozwijają się dzięki FE,
natomiast 4%+ osób, które w takich przedsięwzięciach nie uczestniczyły jest przeciwnego
zdania.

Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Raport końcowy z badania |50
Wykres 19. (P13) Jak Pan(i) sądzi, czy Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Pana(i) województwa? T2B

Mapa 8. (P13) Jak Pan(i) sądzi, czy Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Pana(i) województwa? T2B

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI. Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy,
n=5624
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Wykres 20. (P13) Jak Pan(i) sądzi, czy Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Pana(i) województwa?
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W opinii Polaków najczęściej środki z Funduszy Europejskich w ich województwach przeznaczane
są na inwestycje infrastrukturalne: infrastrukturę drogową (43%), edukacyjną (18%), przemysłową
oraz ogólną (po 16%). Oprócz infrastruktury często wymieniane było dofinansowanie rolników
(22%), a co za tym idzie wsparcie obszarów wiejskich. Potwierdza to fakt, że mieszkańcy wsi
(32%+) istotnie częściej wymieniali ten obszar dofinansowania w porównaniu do mieszkańców
większych miejscowości, w tym Warszawy (7%-). Ponadto to właśnie mieszkańcy obszarów
wiejskich (48%+) istotnie częściej wskazywali budowę dróg jako obszar wsparcia ze środków
unijnych.
Nieznajomość celów dofinansowywania z FE cechuje osoby starsze (powyżej 65 roku życia: 32%+)
i emerytów lub rencistów (30%+), osoby z wykształceniem podstawowym (35%+) i zasadniczym
(27%+) oraz mieszkańców miast do 20 tys. mieszkańców (30%+) oraz miast powyżej 500 tys.
mieszkańców (33%+) z wyłączeniem Warszawy.
Ponad połowa mieszkańców następujących województw wskazała, że obecnie środki
z Funduszy Europejskich przeznaczane są u nich w województwie na infrastrukturę drogową:
lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Jednak duża część
mieszkańców niektórych województw miała problemy ze wskazaniem, na jakie cele
przeznaczane są pieniądze unijne w ich regionach, wśród nich istotnie częściej znaleźli się
mieszkańcy województw: wielkopolskiego (34%+), kujawsko-pomorskiego (32%+), dolnośląskiego
(29%+) oraz małopolskiego i zachodniopomorskiego (po 31%+).
Oczekiwania wobec dystrybucji Funduszy Europejskich są zróżnicowane, jednak najczęściej
Polacy wskazują infrastrukturę: drogową (19%), edukacyjną (17%), przemysłową (17%), zdrowotną
(13%) oraz ogólną(12%). Wśród podawanych przykładów oczekiwanego wykorzystania pieniędzy
unijnych wysoko znajdują się również bezpośrednie dopłaty dla rolników (14%). Oprócz wyżej
wspomnianych inwestycji infrastrukturalnych i dopłat dla rolników Polacy oczekują, że Fundusze
Europejskie zostaną przeznaczone na dopłaty indywidualne oraz dla firm, w tym stworzenie
nowych miejsc pracy (9%). Należy jednak zwrócić uwagę, że wspomniane obszary są zbliżone do
obszarów, które według Polaków aktualnie są dofinansowywane.
Największe trudności ze wskazaniem obszarów, które powinny zostać dofinansowane ze środków
FE mają osoby z wykształceniem podstawowym (43%+), ale także mieszkańcy miast do 20 tys.
(42%+), 20-49 tys. mieszkańców (37%+) oraz miast powyżej 500 tys. mieszkańców (45%+)
z wyłączeniem Warszawy.
Na poziomie regionalnym zauważalne jest duże zróżnicowanie oczekiwań wobec dystrybucji
pieniędzy unijnych, jednak można zaobserwować podobną prawidłowość jak we wskazywaniu
celów, na które aktualnie przeznaczane są środki z FE. Największe problemy ze wskazaniem
oczekiwań obszarów wsparcia miały zaś osoby z następujących województw: kujawskopomorskiego (48%+) oraz wielkopolskiego (45%+).
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5.2.3.3.

OCENA WPŁYWU FUNDUSZY NA JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

Odsetek osób, które zauważają poprawę jakości życia Polaków dzięki funduszom unijnym jest
najwyższy od 2010 roku i wynosi 87%. Wzrost jakości życia istotnie częściej zauważają osoby od
35 do 54 roku życia (91%+ w grupie wiekowej 35-44 lata oraz 90%+ w grupie 45-54 lata). Wzrost
pozytywnych opinii na ten temat idzie w parze ze wzrostem wykształcenia: wśród osób
z wykształceniem podstawowym wynoszą one 78%-, natomiast wśród osób z wykształceniem
wyższym ukształtowały się na poziomie 92%+. Podobnie jak wcześniej omawiany wpływ FE na
rozwój Polski i województw, także jakość życia Polaków wzrasta przede wszystkim w opinii
osób zamieszkujących wsie (89%+). Co za tym idzie, wpływ funduszy na jakość życia Polaków
zauważalny jest przede wszystkim wśród rolników (93%+) oraz osób pracujących na etacie
(89%+). Wysoki odsetek utrzymuje się także wśród właścicieli firm (91%) Przeciwnego zdania
z kolei istotnie częściej są osoby bezrobotne (12%) oraz emeryci i renciści (12%+).
Przyglądając się opiniom na temat oddziaływania FE na jakość życia, warto wspomnieć, że
korzystny wpływ środków unijnych zauważają istotnie częściej mieszkańcy województw:
podkarpackiego (93%+), zachodniopomorskiego i łódzkiego (po 92%+) oraz kujawskopomorskiego (91%+). Przeciwnego zdania są z kolei osoby zamieszkujące: warmińskomazurskie (22%+), śląskie (14%+) oraz świętokrzyskie (12%+).
Wykres 21. (P16) Jak Pan(i) sądzi, czy dzięki Funduszom Europejskim jakość życia Polaków poprawia się? T2B
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Wykres 22. (P16) Jak Pan(i) sądzi, czy dzięki Funduszom Europejskim jakość życia Polaków poprawia się?
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Mapa 9. (P16) Jak Pan(i) sądzi, czy dzięki Funduszom Europejskim jakość życia Polaków poprawia się? T2B

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI. Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy,
n=5624

Odsetek osób, które dostrzegają zmiany w najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystaniu FE
utrzymuje się od lat na podobnym poziomie. W 2018 wzrósł o 3 p.p. w stosunku do 2016 r.
i wynosi 70%. Pozytywne opinie na ten temat częściej posiadają osoby z wykształceniem
średnim (72%+) i wyższym (80%+), rzadziej z podstawowym (53%-) i zasadniczym zawodowym
(67%-). Istotnie częściej niż średnia dla Polski takie zdanie podzielają osoby zamieszkujące
miasta od 200 do 499 tys. mieszkańców (77%+).
Dostrzeganie wpływu FE na najbliższe otoczenie częściej ma miejsce w przypadku
mieszkańców województw: podkarpackiego (80%+), łódzkiego, podlaskiego i dolnośląskiego
(po 76%+), kujawsko-pomorskiego (75%+). Istotnie częściej wpływu tego nie dostrzegają
mieszkańcy warmińsko-mazurskiego (39%+), pomorskiego (30%+), wielkopolskiego (27%+),
małopolskiego i opolskiego (26%+).
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Wykres 23. (P17) Czy dostrzega Pan(i) zmiany w swoim najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystywaniu Funduszy
Europejskich? Odpowiedź: tak.

Mapa 10. (P17) Czy dostrzega Pan(i) zmiany w swoim najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystywaniu Funduszy
Europejskich?

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI. Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy,
n=5624
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Wykres 24. (P17) Czy dostrzega Pan(i) zmiany w swoim najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystywaniu Funduszy
Europejskich?
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Zmiany dostrzegane przez Polaków w najbliższym otoczeniu związane są przede wszystkim
z infrastrukturą drogową – z budową nowych dróg, autostrad, mostów, ale także ścieżek
rowerowych i z modernizacją kolei (35%). Tego typu zmiany dostrzegane są istotnie częściej
przez osoby zamieszkujące obszary wiejskie (41%+) oraz osoby w wieku 35-44 lata (39%+).
Mieszkańcy obszarów wiejskich częściej niż statystyczny Polak zauważają też poprawę stanu
i modernizację dróg i kolei (35%+ w stosunku do 31% ogółu). Na trzecim miejscu wśród
zauważalnych zmian najbliższego otoczenia znajduje się budowa infrastruktury miejskiej (23%).
Zmiany w tym zakresie częściej zauważają osoby niepracujące i zajmujące się domem (32%+)
Wykres 25. (P18) Proszę powiedzieć, jakie zmiany Pan(i) zauważa w swoim najbliższym otoczeniu dzięki
wykorzystywaniu Funduszy Europejskich?
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Polacy dzięki Funduszom Europejskim mogą lepiej żyć – takiego zdania jest 16% badanych.
Poprawę jakości życia istotnie częściej zauważają osoby w wieku 25-34 lata (18%+),
z wykształceniem średnim (17%+), a także osoby zatrudnione na etacie (18%+). Na możliwość
korzystania z lepszej infrastruktury uwagę zwróciło 12% badanych. Najczęściej były to osoby
z najmłodszej grupy wiekowej – 15-24 lata (18%+). 11% respondentów podziela opinię, że
Fundusze Europejskie pozwalają im na lepsze i wygodniejsze podróże. Najczęściej na tę
odpowiedź wskazywały osoby z wykształceniem wyższym (14%+), mieszkańcy wsi (13%+) oraz
miast 200-499 tys. mieszkańców (16%+). Co trzecia osoba nie była w stanie wskazać rzeczy,
które umożliwiają jej Fundusze Europejskie (36%). Z tak zadanym pytaniem istotnie częściej
problem miały osoby pow. 65 r.ż. (50%+), osoby z podstawowym i zawodowym
wykształceniem (odpowiednio: 51%+ i 42%+), a także osoby bezrobotne (45%+) i emeryci
i renciści (49%+).
Wykres 26. (P19) Proszę dokończyć zdanie: dzięki Funduszom Europejskim mogę:
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5.2.4. OSOBISTE DOŚWIADCZENIE POLAKÓW W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
63% Polaków uważa, że osobiście korzysta z FE lub ze zmian, jakie dzięki nim zachodzą.
Odsetek ten spadł o 8 p.p. w stosunku do pomiaru z 2017 r., i jest taki sam jak ten, otrzymany
w 2016 r. (63%).
Poczucie korzystania z FE towarzyszy przede wszystkim osobom w wieku 25-34 lata (71%+) oraz
w wieku 35-44 lata (70%+). Osobiste korzyści płynące z FE najrzadziej zauważają osoby pow.
65 roku życia (48%-), w tej grupie wiekowej istotnie częściej niż w pozostałych pojawia się
także opinia o braku korzyści płynących ze środków unijnych (28%+). Pozytywne opinie
towarzyszą częściej osobom ze średnim i wyższym wykształceniem (odpowiednio: 68%+
i 75%+), rzadziej natomiast wśród grup o niższym wykształceniu (podstawowe: 45%-,
zasadnicze zawodowe: 58%-). Warto wspomnieć, że bezpośrednie korzyści płynące z FE
najczęściej zauważają właściciele firm (78%+), rolnicy (77%+) oraz osoby pracujące na etacie
(68%+).
Dostrzeganie korzyści płynących z FE jest związane z uczestniczeniem w przedsięwzięciach
i szkoleniach dofinansowanych ze środków unijnych. 87%+ osób, które uczestniczyło i tylko
51%- osób, które nie uczestniczyło w takich wydarzeniach, dostrzega korzyści płynące ze FE.
Wykres 27. (P21) Czy uważa Pan(i), że Pan(i) sam(a) osobiście korzysta z Funduszy Europejskich lub ze zmian, jakie
dzięki nim zachodzą? T2B
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Wykres 28. (P21) Czy uważa Pan(i), że Pan(i) sam(a) osobiście korzysta z Funduszy Europejskich lub ze zmian, jakie
dzięki nim zachodzą?
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Mapa 11. (P21) Czy uważa Pan(i), że Pan(i) sam(a) osobiście korzysta z Funduszy Europejskich lub ze zmian, jakie
dzięki nim zachodzą?

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI.
Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy, n=5624

Polacy korzystają z Funduszy Europejskich przede wszystkim poprzez lepszą infrastrukturę
i większy dostęp do obiektów użyteczności publicznej (65%). Na tę odpowiedź rzadziej
wskazywały osoby młode (15-24 lata, 60%-), z wykształceniem podstawowym (53%-) oraz
rolnicy (46%-). Na korzystanie z infrastruktury powstałej dzięki Funduszom Europejskim częściej
wskazują mieszkańcy województw: lubelskiego (74%+), lubuskiego (76%+), małopolskiego
(72%+), mazowieckiego (71%+), podkarpackiego (86%+). W przypadku województw
zachodniopolskiego

(49%-),

wielkopolskiego

(53%-),

warmińsko-mazurskiego

(42%-),

opolskiego (57%-), łódzkiego (53%-) i kujawsko-pomorskiego (51%-) istotnie mniejszy odsetek
mieszkańców deklaruje korzystanie z infrastruktury powstałej dzięki FE.
Znacznie rzadziej badani wymieniali jako sposób korzystania z Funduszy Europejskich lepsze
wyposażenie obiektów użyteczności publicznej (9%). Częściej zwracali na nie uwagę młodsi
respondenci (do 24 r.ż. – 14%+), uczniowie (18%+), a także kobiety (11%+). Można sądzić, że
ma to związek z faktem, że stosunkowo dużą grupę beneficjentów FE stanowią szkoły
i uczelnie, a więc ich uczniowie jak i ich matki mogą bezpośrednio obserwować efekty
projektów.
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Korzystanie z Funduszy Europejskich w formie szkoleń zadeklarowało 5% badanych, częściej
były to osoby z wyższym wykształceniem (10%). Na dalszym miejscu znalazły się takie
odpowiedzi jak szybsza wygodniejsza podróż (4%) i dopłaty dla rolników (4%), które były
wymieniane istotnie częściej właśnie przez rolników (50%+).
Odpowiedź „lepsza edukacja” jako sposób korzystania ze zmian, które zaszły dzięki
Funduszom Europejskim, była wymieniona przez 3% badanych. Jednak była ona istotnie
częściej wskazywana przez osoby młode (do 24 r.ż. – 12%+)) oraz uczniów (18%+), co
wskazuje na odpowiedni sposób komunikowania efektów do tych grup docelowych.
Ze wsparcia dla przedsiębiorczości korzystało 2% badanych, istotnie częściej byli to
przedsiębiorcy (20%+). Pozostałe odpowiedzi to lepsze warunki pracy (3%), większa estetyka
(2%), większe bezpieczeństwo (2%).
Odsetek osób, które znają kogoś, kto skorzystał z FE wzrósł od 2014 roku i wynosi obecnie 46%.
Rozkład odpowiedzi ze względu na wykształcenie badanych po raz kolejny wskazuje, że
największy odsetek osób, które znają kogoś kto korzysta z FE znajduje się wśród osób
z wykształceniem wyższym (62%+). W przypadku wielkości miejscowości zamieszkania
badanych, to osoby zamieszkujące obszary wiejskie częściej deklarują posiadanie takiej
znajomości (54%+), co bezpośrednio może być związane też z tym, że największy odsetek
twierdzących wskazań w tym pytaniu dotyczy rolników 74%+. Na drugim miejscu znaleźli się
właściciele firm (66%+), a na kolejnym osoby pracujące na etacie (47%+). Emeryci i renciści
najczęściej wskazywali, że nie znają ani jednej osoby, która korzysta z omawianych zmian
(52%+).
Wykres 29. (P23) A czy zna Pan(i) może kogoś, kto skorzystał lub korzysta z Funduszy Europejskich lub ze zmian, jakie
dzięki nim zachodzą? Odpowiedź: tak.
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Wykres 30. (P23) A czy zna Pan(i) może kogoś, kto skorzystał lub korzysta z Funduszy Europejskich lub ze zmian, jakie
dzięki nim zachodzą?
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Osoby, które same nie korzystają z FE, ale znają kogoś, kto korzysta, wskazują że ich znajomi
korzystają przede wszystkim z dopłat dla rolników (38%). Dotyczy to w szczególności
mieszkańców wsi (61%+), osób starszych pow. 65 r.ż. (56%+), z wykształceniem podstawowym
(63%+), mieszkańców województw podlaskiego (73%+) i podkarpackiego (56%+). W drugiej
kolejności znajomi badanych korzystają ze wsparcia przedsiębiorczości (29%). Częściej takie
osoby znają kobiety (34%+), osoby w wieku 24-35 lat (42%+) i właścicieli firm (88%+). Na
dalszych miejscach respondenci wymieniali: ogólnie dotacje (7%), szkolenia (7%), lepszą
infrastrukturę (6%), lepsze wyposażenie obiektów użyteczności publicznej (2%) i inne.
Odsetek osób, które uczestniczyły w przedsięwzięciach lub w szkoleniach dofinansowanych
z FE, utrzymuje się na istotnie wyższym poziomie niż w 2016 r. (18% w stosunku do 16%
z pomiaru 2016 r). Odsetek ten jest istotnie niższy niż uzyskany pod koniec poprzedniej
perspektywy finansowej w 2014 r, kiedy wynosił 22%.
Uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciach dotyczy przede wszystkim osób w wieku 25-34
lata (22%+) oraz w wieku 35-44 lata (22%+). W wydarzeniach dofinansowywanych ze środków
unijnych istotnie częściej niż pozostałe grupy korzystają osoby z wyższym wykształceniem
(34%+) oraz osoby z dużych miast: 200-499 tys. mieszkańców (23%+). Najwyższy odsetek
odpowiedzi wskazujących na tego typu doświadczenia dotyczy rolników (40%+), właścicieli
firm (39%+) oraz osób pracujących na etacie (20%+).
Wykres 31. (P25) Czy kiedykolwiek uczestniczył(a) Pan(i) w przedsięwzięciu dofinansowanym z Funduszy Europejskich,
lub korzystał(a) z bezpłatnego lub dofinansowanego z FE szkolenia? Odpowiedź; tak.
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Wykres 32. (P25) Czy kiedykolwiek uczestniczył(a) Pan(i) w przedsięwzięciu dofinansowanym z Funduszy Europejskich,
lub korzystał(a) z bezpłatnego lub dofinansowanego z FE szkolenia?
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Mapa 12. (P25) Czy kiedykolwiek uczestniczył(a) Pan(i) w przedsięwzięciu dofinansowanym z Funduszy Europejskich,
lub korzystał(a) z bezpłatnego lub dofinansowanego z FE szkolenia?

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI. Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy,
n=5624

5.3. WIZERUNEK I ZNAJOMOŚĆ PROCESÓW ORAZ MECHANIZMÓW UBIEGANIA SIĘ
O FUNDUSZE EUROPEJSKIE
5.3.1. ZNAJOMOŚĆ PROCESÓW
O FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ORAZ

MECHANIZMÓW

UBIEGANIA

SIĘ

Poziom wiedzy Polaków o podmiotach i typach osób, które mogą ubiegać się o Fundusze
Europejskie należy ocenić pozytywnie. Tylko 8% nie potrafiło wskazać prawidłowo żadnej
grupy (w roku 2016 było to 11%). Zdecydowanie częściej kłopoty we wskazaniu jakiejkolwiek
z grup potencjalnych beneficjentów miały osoby starsze (powyżej 65 r.ż, 35%+) oraz
z wykształceniem podstawowym (16%), zasadniczym zawodowym (9%), a także osoby
bezrobotne (14%+).
Trzy i więcej typów potencjalnych beneficjentów potrafiło wymienić aż 57% badanych,
podczas gdy w roku 2016 odsetek ten wynosił tylko 29%. Liczba prawidłowo wymienianych
grup potencjalnych beneficjentów rośnie wraz z wykształceniem, a także wraz z wielkością
zamieszkiwanego miasta (mieszkańcy miast do 20 tys. mieszkańców przeciętnie wskazują 2,9
grupy, a największych – powyżej miliona 4,8). Mieszkańcy wsi przeciętnie wymieniają 3,1
typów potencjalnych beneficjentów.
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Dwiema najczęściej wymienianymi grupami osób/podmiotów, które mogą otrzymać
dofinansowanie, są przedsiębiorcy (57%) i rolnicy (51%). W dalszej kolejności wymieniano:
placówki

edukacyjne

–

przedszkola,

szkoły,

uniwersytety,

uczelnie

(44%),

władze

samorządowe – gmin, starostwa powiatowe (41%), osoby planujące rozpocząć działalność
gospodarczą (35%), placówki służby zdrowia – przychodnie, szpitale (33%), osoby bezrobotne
(30%). Na siebie samego – jako potencjalnego beneficjenta FE – wskazało 30% badanych –
o 11 p.p. więcej niż w roku 2016. Może to świadczyć o tym, że wizerunek FE staje się coraz
bardziej egalitarny.
Wykres 33. (P38) Jakie grupy osób lub podmiotów mogą ubiegać się o dotację z Funduszy Europejskich?

O ile świadomość Polaków, kto może ubiegać się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich,
jest stosunkowa wysoka, o tyle wiedza o instytucjach, do których można składać wnioski
o dofinansowanie z Funduszy Europejskich jest już znacząco niższa. Co piąty badany(22%) nie
potrafi wskazać żadnej instytucji, do której można składać wnioski o dotację, natomiast
najczęściej wymieniany urząd gminy (45% badanych) nie posiada takich zadań w swoich
kompetencjach. Należy podkreślić, że w obecnej edycji badania był on wymieniany istotnie
częściej niż w latach ubiegłych (wzrost o 6 p.p. w stosunku do roku 2016).
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W drugiej kolejności jako instytucje, do których można składać wnioski o dofinansowanie,
respondenci wymieniali powiatowe urzędy pracy (25%), które są dysponentami części
środków dla osób bezrobotnych i planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą 3.
19% badanych błędnie sądzi, że dofinansowanie można uzyskać w starostwie powiatowym.
Wojewódzkie urzędy pracy w wielu województwach pełniące rolę instytucji pośredniczących
zostały wskazane przez 18% badanych Polaków, urzędy marszałkowskie odpowiedzialne za
wdrażanie regionalnych programów operacyjnych zaś przez 16%. Wyniki dla obu tych
instytucji nie odbiegają od wyników pomiaru z roku 2016.
Wymieniana jako szósta Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dysponująca
środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego została wybrana przez 17% badanych. Co
wydaje się zrozumiałe, tę odpowiedź wybrało 54%+ rolników biorących udział w badaniu.
Miejscem kojarzącym się Polakom z uzyskiwaniem dofinansowania są również Punkty
Informacyjne Funduszy Europejskich, które po raz pierwszy zostały zauważone przez
respondentów w roku 2016 i uzyskały 10% wskazań, podobnie jak w roku 2018. Ośrodki
pomocy społecznej, jako miejsca uzyskania dofinansowania wymieniło 5% respondentów.

Mimo iż z punktu widzenia systemu zarządzania i wdrażania FE PUP-y nie są podmiotami, do których można składać
wnioski o dofinansowanie, to z punktu widzenia przeciętnego Polaka, to właśnie te instytucje mogą mieć dla nich
ofertę finansowaną z FE (m.in. szkolenia, ale również dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej)
3
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Wykres 34. (P37) Do jakich instytucji można składać wnioski o dotację z Funduszy Europejskich w Pana(i)
województwie?
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5.3.2. OCENA PROCESÓW ORAZ MECHANIZMÓW UBIEGANIA SIĘ O FUNDUSZE
EUROPEJSKIE
W porównaniu do poprzednich edycji badania wzrósł odsetek osób przekonanych
o równości szans w pozyskiwaniu dofinansowania z Funduszy Europejskich (39%). Częściej taką
opinię podzielają osoby z wykształceniem średnim (44%+) i wyższym (50%+) oraz mieszkańcy
Warszawy (59%+). Opinię przeciwną prezentuje 31% badanych, częściej mieszkańcy miast do
20 tys. (34%+) oraz – co jest niepokojące – właściciele firm (41%+) i osoby bezrobotne (44%+).
Brak równości szans w uzyskaniu dofinansowania jest zauważany w szczególności przez osoby
niepopierające członkostwa Polski w UE (65%+).
Wykres 35. (P39) Czy każdy uprawniony ma, Pana(i) zdaniem, takie same szanse na uzyskanie dofinansowania
w ramach Funduszy Europejskich?

Zdaniem

badanych

największe

szanse

na

otrzymanie

dofinansowania

mają

firmy/przedsiębiorstwa prywatne i państwowe (45%, wzrost o 8 p.p. w porównaniu do 2016 r.).
W następnej kolejności wymieniane są władze samorządowe (42%, wzrost o 6 p.p.
w porównaniu do 2016), placówki edukacyjne (30%, wynik zbliżony do roku 2016) oraz
placówki służby zdrowia (24%, wzrost o 6 p.p. w stosunku do roku 2016).
Generalnie, Polacy nie mają sprecyzowanej opinii o tym, czy proces pozyskiwania środków
unijnych jest trudny czy łatwy – odpowiedź na pytanie „różnie – raz łatwo, raz trudno”
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wybrało 41% badanych, a „nie wiem” kolejne 21%. Widać jednak wyraźnie, że zmniejsza się
odsetek osób, które postrzegają proces pozyskiwania środków unijnych jako trudny (zmiana
aż o 24 p.p. w stosunku do roku 2011). Wzrost odsetka osób, które uważają, że uzyskanie
dofinansowania jest łatwe nie jest jednak aż tak znaczący – 9 p.p. w stosunku do roku 2012.
Przepływ osób postrzegających uzyskanie dofinansowania jako trudne nastąpił do grupy
osób z postawą ambiwalentną – nie mających zdania lub zdających sobie sprawę, że
proces pozyskiwania środków może być w niektórych sytuacjach łatwy, a w niektórych
trudny.
Wykres 36. (41) Czy, Pana(i) zdaniem, łatwo jest uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej?

Proces ubiegania się o środki unijne wydaje się prostszy osobom z wykształceniem średnim
(16%+) i wyższym (18%+), pracującym na etacie (17%+), a także osobom mieszkającym
w województwach podkarpackim (20%+), wielkopolskim (21%+) i warmińsko-mazurskim
(21%+). Proces jawi się jako trudny częściej osobom starszym powyżej 65 r. ż. (27%+),
z wykształceniem zasadniczym zawodowym (27%+) oraz z miast o wielkości 50-199 tys. (28%+).
Ubieganie się o środki unijne jest trudne w postrzeganiu osób, które nie pracują: osób
bezrobotnych (38%+), emerytów (27%+) i nie pracujących z innych powodów (31%+).
Najważniejszym czynnikiem wpływającym na postrzeganie uzyskiwania dofinansowania jako
trudne jest biurokracja i konieczność wypełniania dużej liczby dokumentów (38%), a także
duże wymagania formalne trudne do spełnienia (24%) czy potrzeba posiadania wiedzy
o procedurach (12%). Część osób postrzega proces ubiegania się o środki jako trudny ze
względu

na

doświadczenia

swoich

znajomych,

którym

nie

udało

się

otrzymać

dofinansowania (11%). Duża konkurencja w ubieganiu się o środki jest wymieniana przez 7%
badanych.
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Wykres 37. (41) Czy, Pana(i) zdaniem, łatwo jest uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej?
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Mapa 13. (41) Czy, Pana(i) zdaniem, łatwo jest uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej?

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI. Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy,
n=5624

Wyraźnie widać, że w porównaniu do roku 2016 spadła liczba osób zgadzających się ze
stwierdzeniem,

że

korzystanie

z

Funduszy

Europejskich

wymaga

znajomości

wielu

skomplikowanych procedur (79% w 2016 vs 62% w 2018). Podobnie spadł odsetek osób
uważających, że do pozyskania środków europejskich potrzebne są znajomości (z 54% w 2016
do 36% w 2018), jak i przekonanie, że do składania wniosków o dofinansowanie niezbędne
jest korzystanie z usług firm pośredniczących/doradczych (spadek z 65% do 49%). Mniejszy
odsetek badanych w roku 2018 (37%) niż w 2016 (46%) zgadza się ze stwierdzeniem, że zwykły
człowiek nie ma możliwości skorzystania z funduszy unijnych.
Niepokoić może natomiast spadek odsetka osób przekonanych, że Polska otrzymuje z UE
więcej niż do niej wpłaca (w 2016 – 61%, w 2018 – 50%).
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Wykres 38. (P44) Na ile się Pan(i) zgadza z poniższymi stwierdzeniami.
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5.3.3. OSOBISTE DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O FUNDUSZE
EUROPEJSKIE
Co drugi Polak wie, że może ubiegać się o środki z FE (53%). Wiedza ta wzrasta wraz
z wykształceniem respondentów – wśród osób z wykształceniem podstawowym wynosi 29%-,
natomiast

wśród

osób

z

wykształceniem

wyższym

64%+.

Najwyższym

wskaźnikiem

świadomości w tym zakresie charakteryzują się rolnicy (83%+), właściciele firm (78%+) oraz
osoby pracujące na etacie (60%+). Wysoki poziom wiedzy na ten temat charakteryzuje też
osoby zamieszkujące tereny wiejskie (56%+). Brak wiedzy na temat możliwości ubiegania się
o środki unijne jest domeną osób bezrobotnych (41%-) oraz emerytów i rencistów (32%-).
O wsparcie z FE ubiegało się do tej pory 8% badanych. Istotnie częściej były to osoby
z wykształceniem wyższym (13%+), mieszkańcy wsi (11%+), a więc rolnicy (46%+), ale również
właściciele przedsiębiorstw (34%+).
Osoby, które posiadają doświadczenie w ubieganiu się o FE chętnie poleciłyby ubieganie się
o wsparcie swoim znajomym, 46% osób można uznać za promotorów FE. Wskaźnik NPS4
uplasował się na wysokim poziomie 30 pkt., a jego wartość różnicuje się w zależności od
wykształcenia badanych – najwyższy jest wśród osób z wykształceniem zawodowym (33)
i wyższym (38). Proces ubiegania się o środki unijne został oceniony pozytywnie przez trzech
na czterech wnioskujących (76%). Najlepiej oceniono go w województwach małopolskim
(96%+) oraz w warmińsko-mazurskim. 21 osób, które negatywnie oceniło proces ubiegania się
o Fundusze Europejskie zwróciło uwagę na zbyt dużą liczbę dokumentów do wypełnienia
(14 osób), konieczność spełnienia dużej liczby warunków (13 osób) oraz na długotrwałą
procedurę (10 osób).
Wśród głównych celów na jakie ubiegano się o dofinansowanie wymieniono dopłaty dla
rolników (30%), dofinansowanie nowych firm (14%), wsparcie już istniejących (13%) oraz
szkolenia i edukację (13%).

Wskaźnik służący do pomiaru lojalności klientów. Wykorzystywany jest głównie w sektorze usług, ale używa się go
również do oceny np. użyteczność stron internetowych, imprez masowych czy lojalności wobec marek. NPS opiera
się na jednym pytaniu: „W skali od zera do dziesięciu, na ile prawdopodobne jest, że polecisz firmę/markę/
wydarzenie X swojemu znajomemu?” Badany zaznacza odpowiedź na 11 stopniowej skali: 0 – w ogóle nie polecę, 10
– polecę z pewnością. Następnie wszystkich uczestników badania dzieli się na 3 grupy:
•
Promotorzy (ocena 9-10) – entuzjastycznie nastawieni uczestnicy wydarzenia, które są chętne to wyrażania
pozytywnej opinii i polecania innym udziału w podobnym wydarzeniu,
•
Neutralni (ocena 7-8) – osoby stosunkowo zadowolone, nie możemy jednak liczyć, że będą chętnie jest
stosunkowo zadowolonych polecać udział w wydarzeniu
•
Krytycy (ocena 0-6) – prawdopodobieństwo polecenia z ich strony jest niskie. Często są również źródłem
negatywnych opinii. Mogą służyć natomiast do zebrania informacji na temat co można ulepszyć
w organizacji wydarzenia.
W następnej kolejności liczona jest różnica między udziałem „promotorów” i „krytyków”. Uzyskany w ten sposób wynik
to właśnie Net Promoter Score. Może przybierać wartości z zakresu -100 do 100. Podstawowa interpretacja jest
prosta: im wyższa i dodatnia wartości wskaźnika tym lepiej. Przeciętna wartość NPS dla firm mieści się w przedziale 1015.
4
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Spośród osób, które nigdy nie składały wniosku o dofinansowanie tylko 6% rozważało
zrobienie tego w przeszłości. Taki pomysł pojawiał się głównie wśród przedsiębiorców (34%+)
i rolników (16%+). Nie zdecydowali się na ten krok ponieważ nie spełniali wszystkich kryteriów
(25%), wymagało to zbyt dużej biurokracji (19%) lub nie posiadali wiedzy o tym, w jaki sposób
przygotować wniosek (18%).
Rysunek 4. Doświadczenia związane z ubieganiem się o Fundusze Europejskie (P20, P26, P27, P28, P31, P32)

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI.
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5.3.4. PLANY ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O FUNDUSZE EUROPEJSKIE
W tegorocznym badaniu, 8% Polaków deklarowało, że zamierza się starać o pozyskanie
wsparcia z Funduszy Europejskich. Jest to wynik zbliżony do pomiarów w latach 2016 i 2012,
ale zarazem najniższy spośród wszystkich dotychczasowych pomiarów. Najwyższe wyniki
odnotowano w latach 2014 (16%+) oraz 2009 (17%+).
Wykres 39. (P33) Czy zamierza Pan(i) ubiegać się o wsparcie w ramach Funduszy Europejskich? Odpowiedź: tak

O dofinansowanie częściej zamierzają się ubiegać osoby z wyższym wykształceniem(13%+),
mieszkańcy wsi (11%+), rolnicy (39%+), przedsiębiorcy (25%+), uczniowie i studenci (12%+).
Spośród tych, którzy deklarują, że nie zamierzają ubiegać się o wsparcie w ramach Funduszy
Europejskich, 39% jako powód podaje, brak potrzeby i zainteresowania FE. W dalszej
kolejności jako powód wymieniany jest fakt, że taką dotację otrzymał już wcześniej (15%);
warto zauważyć, że jest to odpowiedź, która nie pojawiała się w poprzednich pomiarach.
Wymieniane były również takie odpowiedzi jak: brak pomysłu na dotację (10%) i brak
uprawnień do otrzymania dotacji (9%).
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Wykres 40. (P33) Czy zamierza Pan(i) ubiegać się o wsparcie w ramach Funduszy Europejskich? | P34. Z jakich
powodów nie zamierza się Pan(i) starać o wsparcie w ramach Funduszy Europejskich?

Badani, którzy zamierzają ubiegać się o fundusze, najczęściej wymieniają następujące cele:
dofinansowanie

nowych

firm

(20%),

dofinansowanie

dla

rolników

przedsiębiorstwa (16%).
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Wykres 41. (P35) Na jakie cele zamierza ubiegać się Pan(i) o wsparcie ze środków Funduszy Europejskich?

5.4. ZNAJOMOŚĆ NARZĘDZI KOMUNIKACYJNYCH STOSOWANYCH W DZIAŁANIACH
PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH
5.4.1. ROZPOZNAWALNOŚĆ LOGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Ponad połowa Polaków (52%) deklaruje, że widziała logo Funduszy Europejskich. Częściej jest
ono rozpoznawane przez osoby w wieku 15-44 lata niż przez osoby w wieku 45+. Również
osoby z wykształceniem średnim i wyższym, a także osoby pracujące, prowadzące
działalność gospodarczą, rolnicy, uczniowie i studenci częściej od pozostałych rozpoznają
logo Funduszy Europejskich.
Badani, którzy widzieli wcześniej logo Funduszy Europejskich, w większości widzieli je na
tablicach informacyjnych (35%) lub w telewizji(24%), natomiast blisko co piąty (17%) nie
pamięta, gdzie je widziało.
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Wykres 42. (P45). Czy widział(a) Pan(i) wcześniej ten znak? | P46. Gdzie widział(a) Pan(i) ten znak?
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5.4.2. ROZPOZNAWALNOŚĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY
EUROPEJSKICH
W porównaniu lat 2016 i 2017, w roku 2018 istotnie zwiększyła się grupa osób (50%+), które nie
słyszały o Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Istotnie częściej o tego typu
Punktach nie słyszały osoby w wieku 65+ (63%+), z wykształceniem podstawowym (66%+)
i zasadniczym zawodowym (56%+) i emeryci (62%+).
Wykres 43. (P60). Proszę powiedzieć, czy słyszał(a) Pan(i) o Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich,
w których można bezpłatnie dowiedzieć się m.in. o możliwościach uzyskania dofinansowania lub wzięcia udziału
w dofinansowanych szkoleniach?

Z Punktów informacyjnych najczęściej korzystają właściciele firm (20%+) oraz ich znajomi
(20%+), a także rolnicy (12%+) oraz osoby, które znają (29%+). Punkty Informacyjne najbardziej
popularne są w grupie wiekowej 35-44 lata – 6%+ osób korzystało z nich, 13% zadeklarowało,
że korzystał z nich ktoś ze znajomych, natomiast 36%+ słyszało o nich.
Analizując popularność Punktów informacyjnych w podziale na regiony należy stwierdzić, że
najbardziej zaznajomieni z nimi są mieszkańcy warmińsko-mazurskiego (4% korzystało z nich,
12% zna kogoś, kto korzystał, a 47%+ zna je ze słyszenia). Punkty Informacyjne najmniej
popularne są z kolei w województwie dolnośląskim, gdzie 4% korzystało z nich, 12% zna kogoś,
kto korzystał, a 17% zna je ze słyszenia).
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Mapa 14. Rozpoznawalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (P60) w regionach. Suma odpowiedzi:
tak, słyszałem(am) i sam korzystałem(am) z usług takiego Punktu; tak, słyszałem(am) i ktoś z moich
bliskich\znajomych korzystał z usług takiego Punktu; tak, słyszałem(am), ale ani ja, ani nikt z moich
bliskich\znajomych nie korzystał z usług takiego Punktu.

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI. Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy, n=5624

5.4.3. ROZPOZNAWALNOŚĆ STRONY INERNETOWEJ
W odniesieniu do pomiaru z 2016, w roku 2018 istotnie zwiększyła się grupa osób, które nie
słyszały (52%) o Portalu Funduszy Europejskich. O stronie Internetowej istotnie częściej nie
słyszały osoby w wieku 55+ (55-64 lata: 58%+, 65+: 71%+), z wykształceniem podstawowym
((68%+) i zasadniczym zawodowym (62%+), a także osoby bezrobotne (63%+) i emeryci
(70%+).
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Wykres 44. (P61). Proszę powiedzieć, czy słyszał(a) Pan(i) o stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
zwanej Portalem Funduszy Europejskich, na której można znaleźć informacje m.in. o możliwościach uzyskania
dofinansowania z Unii Europejskiej?

Osoby, które korzystają ze strony internetowej FE to istotnie częściej 25-44 latkowie (7%+ osób
wieku 25-34 lata i 8%+ osób w wieku 35-44 lata), a także osoby z wykształceniem wyższym
(15%+) oraz przedsiębiorcy (28%+) i rolnicy (14%+).
Znajomość strony internetowej funduszy zróżnicowana jest też ze względu na województwo
zamieszkania respondentów. Także i w tym przypadku, najlepiej poinformowani są
mieszkańcy warmińsko-mazurskiego (8%+ korzystało ze strony, 13% zna kogoś, kto korzystał
i 43% zna ją ze słyszenia). Strona funduszy najmniej popularna jest natomiast wśród osób
z województwa dolnośląskiego (4%- korzystało z niej, 9% zna kogoś, kto korzystał i 16%- słyszało
o niej).
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Mapa 15. Rozpoznawalność strony internetowej (P61) w regionach. Suma odpowiedzi: tak, słyszałem(am) i sam
korzystałem(am) z tej strony; tak, słyszałem(am) i ktoś z moich bliskich\znajomych korzystał z tej strony, tak,
słyszałem(am), ale ani ja, ani nikt z moich bliskich\znajomych nie korzystał z tej strony.

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI. Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy, n=5624
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5.5. ANALIZA MEDIALNOŚCI MARKI FUNDUSZE EUROPEJSKIE
5.5.1. METODOLOGIA PRZEPROWADZONEJ ANALIZY
Analiza wizerunku medialnego Funduszy Europejskich obejmuje okres od września 2017 do
sierpnia 2018 i obejmuje materiały gromadzone równolegle z następujących źródeł:

 ponad 1100 tytułów prasowych,
 5 mln polskojęzycznych portali internetowych (w tym serwisów społecznościowych),
 100 stacji radiowych i telewizyjnych.
Zebrane publikacje zostały skategoryzowane według następujących kryteriów: wydźwięku
medialnego (komunikaty pozytywne, negatywne, neutralne), wielkości (artykuły, notki,
wzmianki), rodzaju medium (Internet, prasa, radio, TV, social media), profilu kanału
komunikacji (medium ogólnoinformacyjne lub specjalistyczne), a także ze względu na
wytypowane ramy tematyczne, które występują w przekazie.
Aby poddać zebrane treści analizie wykorzystane zostały techniki używane w badaniu
efektywności działań PR. Opierają się one na analizie wskaźnika dotarcia komunikatu do
odbiorcy. Dotarcie publikacji to miara opisująca liczbę potencjalnych kontaktów odbiorców
z komunikatem, który pojawił się w mediach. Zasięg nie definiuje liczby osób, które zetknęły
się z przekazem medialnym, ale określa liczbę potencjalnych kontaktów z przekazem.
W różnych kanałach komunikacji wskaźnik ten definiowany jest w inny sposób. Na przykład
w Internecie wyraża go suma unikatowych użytkowników danego portalu, z kolei w radiu
i telewizji zasięg definiowany jest jako suma oglądalności lub słuchalności danej stacji.
W prasie zasięg to suma nakładów pisma.
Analityk czytając komunikat oceniał jego tematykę, a następnie przypisywał jej tagi. Drzewko
kategorii i podkategorii powstałe na koniec analizy stanowiło klucz kategoryzacyjny wspólny
dla

wszystkich

typów

mediów.

Analiza

wyselekcjonowanych

treści

bazowała

na

następujących tematach oraz kategoriach:

 szczegółowe tematy:
o

Przedsiębiorczość,
dedykowanych

innowacje

–

przedsiębiorstwom,

informacje

na

temat

wspomagających

i

projektów

rozwijających

gospodarkę regionu, kraju.
o

Budżet unijny – informacje o pracach nad budżetem unijnym, podziale
środków unijnych na poszczególne kraje i programy, powiązaniu kwestii
praworządności z wypłatą środków unijnych.

o

Edukacja, nauka – informacje na temat budowy/modernizacji szkół, uczelni,
programach stypendialnych, kształceniu zawodowym itp.
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o

Informacje, zasady działania funduszy – informacje na temat działania,
podziału środków, możliwości ubiegania się o dotacje.

o

Infrastruktura – informacje na temat budowy/remontów dróg, mostów, lotnisk,
stoczni, torów kolejowych i tramwajowych; rewitalizacji budynków; doniesienia
o budowach/remontach oczyszczalni ścieków, zakładów utylizacji itp.

o

Inicjatywy społeczne – informacje na temat projektów mających na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu kobiet, społecznemu seniorów;
aktywizacja bezrobotnych; szkolenia antymobbingowe, antyprzemocowe itp.

o

Kultura, sztuka – informacje na temat renowacji i rewitalizacji zabytków,
rozbudowy muzeów, filharmonii, dofinansowania bibliotek itp.

o

Ochrona środowiska – informacje o projektach związanych z energią
odnawialną, ograniczeniem spalin, smogu, czystym powietrzem; rewitalizacje
parków, akwenów wodnych, itp.

o

Rolnictwo, rybołówstwo – informacje na temat funduszy przeznaczonych na
modernizację terenów wiejskich; dofinansowanie dla rolników, rybaków itp.

o

Służba zdrowia – informacje o dotacjach unijnych dla szpitali, placówek
medycznych, wsparciu dla programów zdrowotnych, badawczych z zakresu
medycyny, opiece medycznej i asystentach dla seniorów.

o

Wykorzystanie funduszy – informacje o wykorzystaniu środków unijnych,
rankingi gmin, województw pod względem wykorzystania funduszy.

o

Wyłudzenia środków unijnych – doniesienia o śledztwie, zatrzymaniach
w sprawie wyłudzeń dotacji unijnych i oszustwach na „środki unijne”.

o

Festiwale, dni otwarte/szkolenia – informacje na temat organizowania spotkań
informujących jak pozyskać środki unijne na działalność gospodarczą i inne
projekty; konferencje, spotkania, debaty na temat funkcjonowania UE.

 kategorii materiału:
o

Artykuł/post - wypowiedź publicystyczna na tematy polityczne, społeczne,
kulturalne - występuje w prasie, internecie oraz mediach społecznościowych;

o

Wiadomości w serwisach informacyjnych – materiał w bloku informacyjnym
(występuje w radio, internecie, telewizji);

o

Reportaż – dłuższy materiał informacyjny na temat jednego zjawiska,
prezentujący głosy uczestników opisywanego wydarzenia;

o

Opinie na forach i w mediach społecznościowych;

o

Wywiady - rozmowa pomiędzy dwiema osobami, lub prowadzącym i grupą
osób;

o

Debata

publicystyczna

–

sformalizowana

dyskusja,

służąca

wymianie

poglądów na dany temat, prowadzona w większym gronie co najmniej trzech
osób.
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5.5.2. ANALIZA STATYSTYCZNA MARKI FUNDUSZE EUROPEJSKIE
W poniższym podrozdziale znajduje się podsumowanie ilościowe informacji medialnych na
temat Funduszy Europejskich we wszystkich zmonitorowanych publikacjach w analizowanym
okresie.
Analizie poddanych zostało 150 334 publikacji dotyczących Funduszy Europejskich. Większość
z nich znaleziona została w Internecie (68%), część w mediach społecznościowych (14%), 12%
w prasie oraz po 3% w TV oraz w radiu. Blisko połowa treści pochodziła z mediów
ogólnopolskich (47%), a reszta (53%) z regionalnych źródeł. Najczęściej o Funduszach
Europejskich w mediach lokalnych informowano w województwie wielkopolskim. Kolejne pod
względem częstotliwości przekazu były: małopolskie, śląskie i dolnośląskie. Należy zaznaczyć,
że różnica liczby publikacji pomiędzy województwem wielkopolskim, a regionami które
uplasowały się na kolejnych miejscach jest znacząca.
Rysunek 5. Podsumowanie przekazu medialnego.

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów

O Funduszach Europejskich najczęściej informowały następujące media regionalne:
echodnia.eu, ngo.krakow.pl, „Dziennik Polski” i „Gazeta Krakowska”. Najczęściej w mediach
ogólnopolskich temat dotacji unijnych pojawiał się z kolei na Facebooku oraz Twitterze. Poza
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mediami społecznościowymi, w Internecie najwięcej opracowań na temat Funduszy
znajdowało się na portalach: stooq.com, portalsamorzadowy.pl i rp.pl.

Rysunek 6. Media według największej liczby publikacji.

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów

5.5.3. ANALIZA WIZERUNKOWA FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W podrozdziale skupiono się na podsumowaniu jakościowym 1000 wylosowanych informacji
medialnych na temat Funduszy Europejskich. Materiały zostały skompilowane zgodnie
z poniższym kluczem:

 Internet (200 treści)
 media społecznościowe (200 treści)
 radio (200 treści)
 telewizja (200 treści)
 prasa (200 treści)
Materiały, które zostały ocenione jako nieistotne z perspektywy analizowanego zagadnienia
zostały odrzucane w toku prac. Usunięte zostały np. komunikaty tworzone przez urzędy,
a w szczególności przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Urzędy Marszałkowskie.
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5.5.3.1.

PODSTAWOWE DANE LICZBOWE DOT. PRZEKAZU MEDIALNEGO

53% wybranych losowo publikacji zostało zamieszczonych w mediach ogólnokrajowych, 12%
w regionalnych, a 35% w lokalnych. Biorąc pod uwagę media regionalne i lokalne,
najczęściej o Funduszach Europejskich informowały media z województwa wielkopolskiego.
Najczęściej występujące treści były związane z zagadnieniem finansowania infrastruktury
polskich miast i wsi ze środków unijnych. Często informowano również o wykorzystaniu
Funduszy Europejskich przez poszczególne podmioty. . Pojawiały się opracowania dotyczące
oceny tego jak poszczególne gminy i województwa radzą sobie z wykorzystywaniem
środków, które z nich osiągnęły najlepsze rezultaty.
W opracowaniach często zwracano uwagę na to jak konkretna inwestycja z Funduszy
Europejskich wpłynęła na zwiększenie możliwości rozwoju samorządów. Wskazywano na
istotny związek pomiędzy dotacjami, a powstawaniem nowych, innowacyjnych firm, a także
na pozytywny wpływ jaki środki unijne mają na przedsiębiorstwa już obecne na rynku. 64%
przeanalizowanych

materiałów

charakteryzowało

się

pozytywną

oceną

zagadnień

związanych z dotacjami unijnymi.
Bardzo niewielki odsetek (1%) analizowanych treści miało negatywny wydźwięk. Opinie te
pojawiały się najczęściej na portalu społecznościowym Facebook. Osoby publikujące te
treści zwracały uwagę na to, że dofinansowania unijne są niewielkie w porównaniu
z ogromem wkładu Polski do budżetu Unii Europejskiej, a także z wysokimi kosztami obsługi
dokumentacji związanej z Funduszami Europejskimi. Pojawiały się także stwierdzenia, że
samorządy zadłużają się po to, żeby uzyskać środki z Unii.
Tabela 2. Podstawowe dane liczbowe dotyczące przekazu medialnego

Liczba publikacji

Wskaźnik dotarcia

1 000

168 635 602

Negatywne

11

505 288

Neutralne

345

69 390 520

Pozytywne

644

98 739 794

Ogólnoinformacyjne

896

155 855 781

Specjalistyczne

104

12 779 821

Internet

200

47 930 162

Prasa

200

5 502 940

Radio

200

88 339 503

Telewizja

200

26 862 997

Internet social

200

-

Ogólnopolskie

533

144 142 360

Regionalne

121

8 741 981

Lokalne

346

15 751 261

Suma
Wydźwięk

Profil medium

Rodzaj medium

Zasięg medium

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów
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Rysunek 7. Podsumowanie przekazu medialnego

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów
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5.5.3.2.

WYDŹWIĘK ANALIZOWANYCH PUBLIKACJI

W wybranym do analizy okresie największa część publikowanych treści miała charakter
pozytywny. Największa liczba komunikatów pojawiła się we wrześniu 2017 roku. Publikacje
o negatywnym charakterze pojawiły się w październiku (1) i grudniu (3) 2017 roku, a także
w lutym, marcu i kwietniu 2018 (po jednym komunikacie) oraz w czerwcu i sierpniu 2018 (po
dwa komunikaty).
Wykres 45. Rozkład publikacji w czasie ze względu na wydźwięk komunikatów wydźwięk.

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów
Rysunek 8. Przekaz w podziale na rodzaj i profil medium wg wydźwięku

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów
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5.5.3.3.

MEDIA WEDŁUG RODZAJU I ZASIĘGU

Media o zasięgu ogólnopolskim najczęściej publikowały treści dotyczące Funduszy
Europejskich. Odwrotna zależność widoczna jest w przypadku radia, gdzie materiały częściej
pojawiały się w rozgłośniach o zasięgu lokalnym (115).
Wykres 46. Media według rodzaju i zasięgu

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów

Facebook zalicza się do najbardziej aktywnych mediów o zasięgu ogólnopolskim (157
komunikatów). Twitter wykazywał ponad pięciokrotnie słabszą aktywność, ale plasuje się na
drugim miejscu po FB. Jeżeli chodzi o media regionalne to najbardziej aktywne okazało się
Polskie Radio PiK (11), które działa w województwie kujawsko-pomorskim oraz telewizja WTK
z Poznania (9). W czołówce mediów lokalnych uplasowała się telewizja TVP 3 Poznań, która
działa na terenie Wielkopolski (29).
Rysunek 9. Media według największej liczby publikacji

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów
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Poniższe mapy prezentują rozkład liczby publikacji we wszystkich rodzajach mediów
w poszczególnych regionach. Województwo wielkopolskie wyraźnie odznacza się jako
najbardziej aktywne. Opublikowano tam 71 komunikatów, z którymi odbiorcy mieli kontakt
potencjalnie ponad 3 mln razy.
Rysunek 10. Aktywność mediów regionalnych (wszystkie rodzaje mediów)

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów

5.5.3.4.

TEMATYKA PUBLIKACJI

Infrastruktura finansowana z Funduszy Unijnych była najczęściej przewijającym się tematem
wśród wszystkich przeanalizowanych publikacji. Media tworzyły treści opisujące środki na
nowe autobusy, tramwaje, pociągi, a także remonty dworców. Kanały komunikacji
o tematyce lokalnej oraz regionalnej opublikowały 60% treści na ten temat. W omawianym
obszarze odnotowywano największą liczbę pozytywnych publikacji. W mediach zwracano
uwagę na fakt, że Fundusze Europejskie wpływają na poprawę infrastruktury samorządów.
Drugim tematem z kolei, pod względem częstotliwości publikacji, były treści dotyczące
wykorzystywania

funduszy

przez

konkretne

podmioty.

Prezentowano

zestawienia

województw oraz gmin, które osiągnęły najlepsze rezultaty w wykorzystywaniu środków
unijnych. Dziennikarze prezentowali także opracowania prezentujące pozycję Polski na tle
innych krajów Europy w tym zakresie.
Na trzecim miejscu pod względem popularności w mediach plasowały się tematy związane
z dotacjami unijnymi dla firm. Zwracano uwagę, że dzięki Funduszom Europejskim
przedsiębiorstwa mogą rozwijać się, wspierać swój potencjał konkurencyjny, a także
z większym prawdopodobieństwem rozszerzać działalność o nowe produkty.
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Pod względem liczby publikacji kolejne były doniesienia dotyczące dotacji unijnych
w kontekście przyszłego budżetu Unii Europejskiej. Przeważały materiały dotyczące nowej
inicjatywy Brukseli, która podejmowała problem powiązania wypłat dotacji unijnych z tym
czy w danym kraju przestrzegane jest prawo. W lutym 2018 r. trzy liczące się na rynku dzienniki
opublikowały artykuły: „Czy Polska straci fundusze unijne?” („Gazeta Wyborcza”), „Unijne
pieniądze tylko dla praworządnych” („Rzeczpospolita”), „Nie ma praworządności, nie będzie
funduszy” („Dziennik Gazeta Prawna”). Omawiano problem związany ze zmianami w polskim
sądownictwie w kontekście możliwych sankcji UE w postaci niższych wypłat z kolejnego
budżetu.
Jeden z tematów - „Informacje, zasady działania funduszy” sprowokował największą liczbę
negatywnych publikacji. W sześciu wpisach w mediach społecznościowych (pięć postów na
Facebooku i jeden w serwisie Wykop) internauci dowodzili, że nie opłaca się korzystać
z unijnych dotacji. Zaznaczali, że Polska musi wpłacać do budżetu UE znaczne kwoty, koszt
biurokracji obsługującej proces jest gigantyczny, a ponadto gminy muszą się najpierw
zadłużyć, żeby otrzymać fundusze z UE. Wpisy tego typu pojawiły się w grudniu 2017 roku
(3 posty), kwietniu 2018 roku (1 post) i sierpniu 2018 roku (2 posty).
W okresie objętym analizą pojawiały się również komunikaty medialne dotyczące wyłudzania
środków unijnych. W 2017 roku w listopadzie pojawiły się doniesienia o śledztwie katowickiej
Delegatury CBA i Prokuratury Okręgowej w Gliwicach dotyczącym wyłudzania dotacji
unijnych na budowę sieci szerokopasmowych dostępu do Internetu. W marcu 2018 roku
pojawił się kolejny zarzut wyłudzenia unijnych dotacji w oparciu o nierzetelne dokumenty postawiła go prokuratura Okręgowa w Rzeszowie 7 osobom zatrzymanym przez rzeszowską
delegaturę CBA.
Wykres 47. Liczba publikacji o określonej tematyce.

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów
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Rysunek 11. Liczba publikacji o danej tematyce w podziale na wydźwięk.

TEMAT
Szczególowy temat

Negatywne

Neutralne

Pozytywne

Suma

Infrastruktura

0

35

225

260

Wykorzystanie funduszy

0

130

98

228

Przedsiębiorczość, innowacje

0

23

84

107

Budżet unijny

3

65

8

76

Służba zdrowia

0

4

49

53

Festiwale, dni otwarte, szkolenia

0

28

14

42

Edukacja, nauka

1

4

37

42

Ochrona środowiska

0

5

34

39

Informacje, zasady działania funduszy

6

10

21

37

Wyłudzenia środków unijnych

0

26

10

36

Kultura, sztuka

0

4

30

34

Inicjatywy społeczne

0

5

20

25

Rolnictwo, rybołówstwo

1

6

14

21

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów
Rysunek 12. Liczba publikacji o danej tematyce w podziale na rodzaj medium.
TEMAT

Szczególowy temat

Internet

Prasa

Radio

Telewizja

Internet social

Infrastruktura

70

49

49

51

41

Wykorzystanie funduszy

19

39

67

32

71

Przedsiębiorczość, innowacje

30

26

14

21

16

Budżet unijny

3

17

11

31

14

Służba zdrowia

6

16

13

11

7

Festiwale, dni otwarte, szkolenia

11

9

2

6

14

Edukacja, nauka

10

15

6

7

4

Ochrona środowiska

11

9

5

6

8

Informacje, zasady działania funduszy

20

2

1

6

8

Wyłudzenia środków unijnych

4

0

18

8

6

Kultura, sztuka

2

9

9

9

5

Inicjatywy społeczne

10

6

4

2

3

Rolnictwo, rybołówstwo

4

3

1

10

3

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów
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5.5.4. PODSUMOWANIE
Analiza medialności marki Fundusze Europejskie pozwoliła w największym stopniu na
eksplorację źródeł online oraz ich zawartości (82% publikacji to Internet lub social media).
Spośród źródeł ogólnopolskich wyodrębniła ogromny wpływ takich kanałów social media jak
Facebook i Twitter. To na tych platformach pojawiło się najwięcej treści o FE. Najbardziej
aktywnym

komunikacyjnie

województwem

była

Wielkopolska,

a

spośród

mediów

regionalnych portale: echodnia.eu, ngo.krakow.pl czy mazovia.pl.
Najczęściej komunikowaną na temat Funduszy ideą było prezentowanie zakresu inwestycji
infrastrukturalnych polskich miast i wsi. Komunikaty na ten temat prezentowały dane
o finansowanych przedsięwzięciach podkreślając jednocześnie ich pozytywny wpływ na
rozwój samorządów oraz lokalnego biznesu. Jedynie 1% analizowanych komunikatów miał
negatywny wydźwięk. Jednocześnie, w analizowanym okresie pojawiło się 36 publikacji
opisujących przypadki wyłudzania środków unijnych. Większość informacji prezentowana
była w formie artykułów i pojawiała się w niemal równych proporcjach zarówno w mediach
ogólnopolskich (53%), jak i lokalnych/regionalnych (47%).
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5.6. OBECNE I PREFEROWANE ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
5.6.1. STYCZNOŚĆ ZE ŹRÓDŁAMI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

I

OCENA

DOSTĘPNYCH

INFORMACJI

Dane dotyczące wykorzystywanych przez różne grupy społeczne źródeł komunikacji
medialnej o Funduszach, jak i wskazywany przez respondentów rodzaj napotkanych
materiałów promocyjnych, pozwalają wnioskować, że określone grupy demograficzne mają
skłonność do lepszego zapamiętywania różnych typów źródeł informacji. Pozyskana wiedza
w tym obszarze może posłużyć, jako punkt wyjściowy do przyszłego planowania budżetów
promujących informacje o Funduszach Europejskich wśród określonych grup odbiorców.
W 2018 roku 14% Polaków spotkało się z jakąś formą informacji (reklamą, programem,
artykułem) o Funduszach Europejskich. Większość respondentów (78%) nie miało styczności
z żadnym przekazem dotyczącym Funduszy. Blisko 1 na 13 osób nie potrafiła jednoznacznie
udzielić odpowiedzi na pytanie o kontakt z informacjami o FE (8%). Istotnie rzadziej styczność
z materiałami deklarowały osoby w wieku 65 lat wzwyż (11%-), osoby z wykształceniem
podstawowym i zawodowym (odpowiednio: 8%- i 10%-), a także mieszkańcy wsi (11%_) oraz
emeryci i renciści (11%-). Z informacjami o Funduszach Europejskich istotnie częściej styczność
miały osoby posiadające wyższe (22%+) i średnie (15%+) wykształcenie.
Poza wsią, wielkość miejsca zamieszkania nie wpływa istotnie na zróżnicowanie szansy
kontaktu z informacjami na temat Funduszy Unijnych. Warto jednak zaznaczyć, że mieszkańcy
średniej wielkości miast (50-199 tys. obywateli) istotnie rzadziej byli niezdecydowani
odpowiadając na to pytanie (tylko 5%- nie wie, czy miało styczność z materiałami
o Funduszach Europejskich).
Dwie grupy zawodowe wyraźnie wyróżniają się na tle próby w zakresie kontaktu
z materiałami promocyjnymi dot. Funduszy Europejskich. Są to przedsiębiorcy oraz studenci.
27%+ przedsiębiorców oraz 18%+ studentów deklarowało, że miało styczność z informacjami
o Funduszach.
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Wykres 48. [P47] Czy spotkała się Pan(i) ostatnio z jakąś reklamą, programem, artykułem, informacjami o Funduszach
Europejskich?
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Dwa najczęstsze kanały komunikacji informujące o Funduszach Europejskich to telewizja
(41%) i Internet (19%). W porównaniu do ubiegłego roku odsetek respondentów
wskazujących, że dotychczas spotkali się z informacjami o FE w telewizji, istotnie spadł –
w 2017 wynosił 72%. p.p.
Osoby, które dotąd spotkały się z

reklamą, programem, artykułem, informacjami

o Funduszach Europejskich w telewizji to istotnie częściej emeryci i renciści (50%+) oraz osoby
niepracujące (71%+). Na Internet istotnie częściej wskazywały osoby z najmłodszej grupy
wiekowej 15-24 lata (30%+), a także osoby z wykształceniem wyższym (26%+).
Wykres 49. (P48) Gdzie ostatnio spotkał(a) się Pan(i) z reklamą, programem, artykułem, informacjami o Funduszach
Europejskich?

W 2018 roku badani najczęściej kojarzyli ostatni zapamiętany przekaz dotyczący Funduszy
Europejskich z telewizją. Uzyskała ona znaczącą przewagę nad wszystkimi pozostałymi
drogami komunikacji (48%). Na drugim miejscu uplasował się Internet wskazany przez 17%
badanych. p.p.
Telewizja była istotnie częściej wskazywana przez osoby w wieku od 45 do 54 lat (59%+),
a także przez osoby z zasadniczym poziomem wykształcenia (59%+) oraz pochodzące z miast
zamieszkiwanych przez mniej niż 20 tys. mieszkańców (61%+). Istotnie rzadziej z informacją
o funduszach w telewizji spotkały się osoby młode, wieku 15-24 (33%-) oraz osoby
z wykształceniem wyższym (40%-).
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Internet był dużo częściej wskazywany, jako źródło wiedzy o Funduszach w grupie osób
z wyższym wykształceniem (28%+), a także mieszkających w średniej wielkości ośrodkach
miejskich liczących 50-199 tys. mieszkańców (26%+).
Z danych wyłoniła się także prawidłowość dotycząca jednej z grup zawodowych. Rolnicy
istotnie częściej niż ogół próby kojarzyli przekazy dotyczące Funduszy Europejskich z radiem
(21%+). Prawdopodobnie specyfika ich pracy powoduje, że słuchanie radia jest jedną
z najbardziej dostępnych metod pozyskiwania bieżących informacji.
Wykres 50. [P49] A teraz proszę przypomnieć sobie jedną konkretną reklamę, program, artykuł, informację
o Funduszach Europejskich, którą widział(a) lub słyszał(a) Pan(i) jako ostatnią. Gdzie się z nią / nim Pan(i)
zetknął(ęła)?

Ponad połowa respondentów zdeklarowała, że materiał dotyczący Funduszy, z którym
zetknęli się w mediach miał charakter reklamy (55%). Rzadziej uczestnicy badania wskazywali
na wiadomości w serwisie informacyjnym, jako źródło wiedzy o Funduszach Europejskich
(20%). Jedynie ok. 1 na 10 osób deklarowała, że spotkała się z takim przekazem w debacie
publicystycznej (9%).
Na styczność z informacją o Funduszach w reklamie, istotnie częściej wskazywały osoby
z wykształceniem zawodowym (69%+), a istotnie rzadziej z wyższym (46%-). Osoby z wyższym
wykształceniem istotnie częściej wskazywały na kontakt z informacją o Funduszach
w artykułach (14%+). Z kolei reportaże Funduszach były najczęściej kojarzone przez osoby
starsze – w wieku 65+ (15%+), a co za tym idzie także przez emerytów (14%+).
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Respondenci zapytani o treść zapamiętanej reklamy/przekazu o Funduszach Europejskich
w dużej mierze (48%) nie potrafili określić z czym były one związane. Osoby, które pamiętały
przekaz komunikatów dotyczących Funduszy najczęściej wspominały o inwestycjach
sfinansowanych ze środków unijnych (17%) oraz o zachęcaniu do skorzystania ze środków
unijnych (11%). Osoby z najmłodszej grupy wiekowej (15-24 lata) istotnie częściej kojarzyły
ostatni napotkany przekaz o Funduszach z informacją o źródle finansowania (11%+).
Wykres 51. [P51] Co zapamiętał(a) Pan(i) z tej ostatnio spotkanej reklamy, programu, artykułu, informacji
o Funduszach Europejskich?

Respondenci, którzy mieli styczność z reklamą lub przekazem dotyczącym Funduszy
Europejskich, w większości oceniali, że były one zaprezentowane w pozytywnym świetle
(81%). Istotnie częściej na neutralny stosunek do napotykanych materiałów wskazywały
osoby w wieku od 35 do 44 lat (brak jednoznacznej oceny wskazało 25%+). W związku z tym
jest również istotnie mniej osób w tej grupie wiekowej, które oceniały informacje
o Funduszach pozytywnie (69%-). Osoby starsze, w wieku 65+, istotnie częściej deklarowały
pozytywną ocenę reklam i informacji o Funduszach Europejskich – 9 na 10 osób oceniło je
dobrze (91%+). Analizując odpowiedzi respondentów reprezentujących różne kategorie
wykształcenia można zaobserwować, że osoby, które posiadają wykształcenie zawodowe
istotnie częściej oceniały pozytywnie przekazy o Funduszach (87%+).
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Wykres 52. [P52] Czy ta reklama, program, artykuł, informacja prezentowała Fundusze Europejskie w pozytywnym,
negatywnym czy neutralnym świetle?
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Co drugi badany zadeklarował, że kontakt z informacją o Funduszach Europejskich zwiększył
jego zainteresowanie tym zagadnieniem (49%).
Deklaracje, że informacje o Funduszach zdecydowanie skłaniają do zainteresowania tym
tematem istotnie rzadziej padały wśród mieszkańców średnich miast 50-199 tys. osób (38%-)
Zainteresowanie Funduszami najbardziej wzrosło wśród mieszkańców miast o wielkości 20-49
tys. mieszkańców (62%+).
Co drugi badany (50%) deklarował, że rzadko spotyka się z informacjami o Funduszach
Europejskich. Blisko 1/3 wskazała, że kontakt z przekazami na ten temat zdarza się
sporadycznie – ani często ani rzadko. Jedynie 16% respondentów zdeklarowało częsty
i bardzo częsty kontakt z analizowanymi treściami.
Widoczna jest zależność pomiędzy deklarowaną częstością kontaktu z informacjami
o Funduszach a wiekiem. Osoby z najstarszej kategorii wiekowej, czyli 65+, istotnie rzadziej
natrafiały na komunikację dotyczącą FE (56%+ odpowiedzi wskazujących na rzadki kontakt
z takimi treściami).
W przypadku wyksztalcenia - im wyższy jest jego poziom, tym wskaźnik deklaracji częstego lub
bardzo częstego kontaktu z informacjami o Funduszach Europejskich wzrasta. Osoby
z wyższym wykształceniem istotnie częściej wskazywały, że bardzo często (3%+) lub często
(22%+) spotykają się z informacjami nt. FE. Także osoby ze średnim wykształceniem istotnie
częściej wskazywały częsty kontakt z komunikacją dotyczącą Funduszy (15%+), a także na
umiarkowaną częstotliwość (32%+). Z kolei osoby posiadające podstawowe wykształcenie
istotnie częściej odpowiadały, że bardzo rzadko zdarza im się napotkać komunikaty
dotyczące FE (32%+).
Analizując odpowiedzi przez pryzmat sytuacji zawodowej respondentów, warto wskazać, że
osoby posiadające własne przedsiębiorstwo istotnie częściej wskazywały, że mają częsty
kontakt z informacjami o FE (30%+). Z kolei istotnie rzadziej z treściami o Funduszach stykają się
osoby bezrobotne (62%+) oraz emeryci i renciści (57%+).
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Wykres 53. [P54] Jak często spotyka się z Pan(i) z informacjami o Funduszach Europejskich?
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W 2018 roku 82% respondentów, a więc stanowcza większość, deklarowała, że napotkane
informacje dotyczące Funduszy Europejskich są dla nich zrozumiałe. 14% respondentów
wskazało, że nie potrafi jednoznacznie ocenić przekazów o funduszach, a jedynie 3%
zdeklarowało, że informacje są raczej niezrozumiałe.
Na przestrzeni ostatnich 10 lat widać, że komunikaty dotyczące Funduszy Europejskich
oceniane są jako coraz bardziej zrozumiałe. W roku 2012 respondenci istotnie częściej dobrze
oceniali zrozumiałość informacji o FE (56% - suma odpowiedzi „zdecydowanie zrozumiałe”
i „zrozumiałe”). Jednak szczególną uwagę należy zwrócić na ogromną poprawę stosunku
respondentów do analizowanego problemu w roku 2016 oraz 2018. To w ostatnich latach
badani w większości (78% w 2016 oraz 82% w 2018) ocenili pozytywnie przystępność dostępnej
komunikacji dotyczącej Funduszy Europejskich. Wynik jest istotnie wyższy w porównaniu do
wszystkich pozostałych analizowanych lat.
Wykres 54. [P55] A proszę powiedzieć, czy informacje o Funduszach Europejskich, z którymi się Pan(i) spotyka, są
Pana(i) zdaniem przekazywane zrozumiałym językiem? T2B

Nieco mniej entuzjastyczne były osoby w wieku od 55 do 64 lat, które istotnie częściej
wskazywały, że nie potrafią jednoznacznie ocenić języka informacji o FE (25%+). Istotnie
rzadziej wskazywały także na kategorię „raczej zrozumiałe” (51%-). Podobną prawidłowość
zauważyć można w przypadku respondentów z zasadniczym wykształceniem. Oni także
istotnie częściej wskazywali, że nie potrafią się odnieść jednoznacznie do oceny zrozumiałości
języka komunikatów o Funduszach (25%+). Napotkane informacje o FE jako zrozumiałe ocenili
mieszkańcy średnich miast 50-199 tys. mieszkańców (88%+) oraz dużych ośrodków pow. 500
tys. mieszkańców (95% oraz 100% mieszkańców Warszawy).
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Wykres 55. [P55] A proszę powiedzieć, czy informacje o Funduszach Europejskich, z którymi się Pan(i) spotyka, są
Pana(i) zdaniem przekazywane zrozumiałym językiem?
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Stanowcza większość respondentów (84%) deklarowała, że w ich odczuciu komunikowane
w mediach informacje o Funduszach Europejskich są wiarygodne. Najbardziej entuzjastyczni
byli respondenci z najmłodszej kategorii wiekowej 15-24 lata (92%+), osoby z wykształceniem
wyższym (89%+) oraz mieszkańcy Warszawy (100%+).
Bardzo pozytywnie wiarygodność informacji o funduszach unijnych oceniali przedsiębiorcy.
36%+ respondentów z tej kategorii zawodowej wskazywało na odpowiedź „zdecydowanie
wiarygodne”. Ma to z pewnością związek z większą aktywnością przedsiębiorców w zakresie
pozyskiwania funduszy i planów związanych z pozyskaniem ich w przyszłości. Przedsiębiorcy
istotnie częściej niż pozostałe grupy mają doświadczenie w osobistym ubieganiu się o FE
(34%+), a także istotnie częściej rozważają ubieganie się o dofinansowanie (25%+).
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Wykres 56. [P56] Czy informacje o Funduszach Europejskich, z którymi się Pan(i) spotyka, są Pana(i) zdaniem
wiarygodne?
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5.6.2. POSZUKIWANIE INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
43% respondentów zdeklarowało, że nie zamierza szukać informacji o Funduszach
Europejskich w ogóle. Istotnie częściej nie mają potrzeby zgłębiać tego tematu osoby
z podstawowym i zawodowym wykształceniem (odpowiednio: 59%+ i 53%+) oraz osoby
starsze, w wieku 65+ (66%+). Wśród osób, które są zainteresowane zagadnieniem Funduszy
głównym źródłem informacji jest Internet – nieco ponad 1/3 respondentów wskazała na to
medium (34%). Najczęściej z Internetu w celu wyszukania informacji o Funduszach korzystaliby
uczniowie i studenci (55%+), osoby z wyższym wykształceniem (55%+) oraz osoby młode (od
15 do 24 lat: 53%+). Warto dodać, że rolnicy chętnie korzystają z pomocy urzędów miasta,
gminy lub dzielnicy (24%+), natomiast przedsiębiorcy częściej niż pozostałe grupy wskazywali
na punkty informacyjne (6%+).
Wykres 57. [P57] Gdyby chciał(a) się Pan(i) dowiedzieć więcej o Funduszach Europejskich, gdzie szukał(a)by Pan(i)
informacji?

Ponad połowa respondentów (52%) uważa, że informacje o Funduszach Europejskich są
łatwo dostępne. O dostępności materiałów dotyczących funduszy unijnych bardziej
przekonani byli respondenci reprezentujący młodsze grupy wiekowe: 61%+ osób w wieku od
15 do 24 lat, 60%+ osób w wieku 25-34 lata oraz 58%+ osób w wieku 35-44 lata. Przeciwnego
zdania istotnie częściej są natomiast osoby po 55 roku życia (19%+ osób w wieku 55-64 lata
oraz 21%+ osób w wieku 65%+).

Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Raport końcowy z badania |111
W porównaniu do ogółu próby negatywna ocena dostępności wystąpiła istotnie częściej
wśród osób starszych. Wynik ten idzie w parze z opisaną we wcześniejszym rozdziale nieco
słabszą oceną zrozumiałości informacji o Funduszach w tej grupie oraz częstszą deklaracją
braku styczności z informacjami o dotyczącymi tego tematu. Może to wskazywać na zjawisko
wykluczenia informacyjnego w obszarze wiedzy o Funduszach Europejskich w tej grupie,
może to także potwierdzać że osoby z tej kategorii wiekowej są dużo mniej zainteresowane
tematem dofinansowań.
W porównaniu z pozostałymi grupami zawodowymi, osoby bezrobotne, a także emeryci
i renciści istotnie gorzej oceniają dostępność informacji o

funduszach. 27%+ osób

bezrobotnych wskazało, że informacje te są raczej lub zdecydowanie niełatwe do zdobycia.
Takiego samego zdania było 23%+ emerytów i rencistów. Interpretując ten wynik warto mieć
na uwadze zmienną, która pokazuje, że osoby bezrobotne istotnie częściej wskazują na brak
styczności w informacjami o Funduszach. Można wnioskować, że osoby bezrobotne ze
względu na specyfikę swojej codziennej aktywności (podobnie jak osoby starsze) mają
utrudniony dostęp do wiedzy na temat funduszy. Nie poruszają się w środowisku
wspierającym styczność z wiedzą o inicjatywach europejskich w Polsce.
Grupy zawodowe, które istotnie częściej wskazały łatwy dostęp do informacji o funduszach
unijnych to: pracownicy etatowi i dorywczy (57%+), przedsiębiorcy (66%+), rolnicy (61%+) oraz
uczniowie i studenci (63%+), a także osoby żyjące w miastach zamieszkiwanych przez 200 do
499 tys. mieszkańców (58%+).
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Wykres 58. [P58] Czy Pana(i) zdaniem informacja na temat Funduszy Europejskich są łatwo dostępne?

Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Raport końcowy z badania |113
Wyniki badania dotyczące poszukiwania informacji o dotacjach unijnych przez osoby
zainteresowane skorzystaniem z tej formy wsparcia, są bardzo podobne do wyników
dotyczących poszukiwania informacji o Funduszach Unijnych.
Tutaj także Internet jest podstawowym źródłem wiedzy (51%) i jest częściej używany przez
osoby ze średnim i wyższym wykształceniem (odpowiednio: 59%+ oraz 75%+). Istotnie częściej
informacji na ten temat w Internecie poszukiwaliby mieszkańcy miast 200-499 tys.
mieszkańców (60%+) oraz miast pow. 500 tys. mieszkańców z wyłączeniem Warszawy (57%+).
Blisko 1/3 respondentów wskazała, że w ich opinii, dobrym miejscem do zgłębienia tematu
dotacji unijnych są urzędy gmin, miast i dzielnic (31%). Z tego źródła istotnie częściej chcieliby
korzystać rolnicy (51%+). Rolnicy są także istotnie częściej niż inne grupy zainteresowani
szukaniem pomocy w agencjach rolnych (34%+). Z kolei urzędy pracy są istotnie częściej
wymieniane przez osoby mieszkające w Warszawie (28%+).
Przedsiębiorcy istotnie częściej niż pozostałe analizowane grupy kierowali swoją uwagę
w kierunku punktów informacyjnych (23%+). Osoby starsze, podobnie jak w przypadku innych
wskaźników analizowanych w tym rozdziale, odstają od reszty populacji. Reprezentanci tej
grupy najczęściej deklarowali, że nie są w ogóle zainteresowani otrzymaniem dotacji z Unii
Europejskiej (31%+).
Wykres 59. [P59] A proszę powiedzieć, gdyby Pan(i) chciał(a) uzyskać dotację unijną - gdzie szukał(a)by Pan(i)
informacji?
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5.7. KONSUMPCJA WYBRANYCH RODZAJÓW MEDIÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW
POLSKI I POSZCZEGÓLNE GRUPY DOCELOWE
Niemal dwóch na trzech mieszkańców Polski (64%+) nie czyta ogólnopolskich dzienników lub
innych gazet codziennych. W porównaniu do roku 2016 odsetek ten wzrósł o 9 p.p.
Przynajmniej raz w tygodniu tego typu gazety czyta 24% Polaków. Do najpopularniejszych
tytułów należą: Gazeta Wyborcza (spadek z 46% w roku 2016 na 38% w roku 2018), Fakt
(spadek z 48% w roku 2016 na 36% w 2018), Super Express (25%) i Rzeczpospolita (wzrost z 7%
na 11%). Zdecydowana większość czytelników (70%) wciąż wybiera wersję papierową.
Ogólnopolskie dzienniki codziennie lub prawie codziennie czytają mężczyźni (12%+), osoby
w wieku 55+ (14%+ osoby w wieku 55-64 lata i 17%+ w wieku 65+), osoby z wykształceniem
wyższym (17%+) oraz mieszkańcy dużych miast (200-499 tys. mieszkańców: 14%+, 500-999 tys.:
18%+). Dzienniki istotnie częściej codziennie czytają właściciele firm (19%+) i emeryci i renciści
(16%+).
Najstarsi badani w wieku 65+ istotnie częściej niż pozostali czytają Fakt (43%+), istotnie rzadziej
natomiast Gazetę Wyborczą (33%-). Na trzeciej pozycji w tej grupie wiekowej znalazł się Super
Ekspres (29%).
Wśród osób z wykształceniem podstawowym, które czytają ogólnopolską prasę codzienną,
48%+ deklaruje czytanie Faktu, a wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym
Fakt czytany jest przez 47%+. Gazeta Wyborcza jest z kolei czytana przez 50%+ osób
z wykształceniem wyższym.
Mieszkańcy polskich wsi czytają głównie Fakt (40%+), a mieszkańcy miast 200 tys. i więcej
Gazetę Wyborczą (46%+ osób z miejscowości 500-999 tys. mieszkańców oraz 54%+ osób
zamieszkujących miasta 200-499 tys. mieszkańców oraz Warszawę).
Dla czytelników Gazety Wyborczej Fundusze Europejskie istotnie częściej są interesującą
tematyką (45%+) i częściej popierają oni członkostwo Polski w Unii Europejskiej (44%+). Osoby
zainteresowane

tematyką

FE

istotnie

częściej

czytają

Gazetę

Wyborczą

(42%+),

Rzeczpospolitą (13%+), Dziennik Gazeta Prawna (7%+) oraz Puls Biznesu (2%+).
Osoby młodsze (15-44 lat) oraz osoby z wykształceniem wyższym (31%+) częściej niż pozostałe
deklarują korzystanie z codziennej prasy w wersji elektronicznej.
W porównaniu do roku 2016 istotnie wzrósł odsetek Polaków, którzy wcale nie czytają gazet
regionalnych lub lokalnych. W roku 2016 wynosił on 48%, a w roku 2018 już 76%.
Popularność lokalnych i regionalnych gazet widoczna jest częściej wśród osób po 55 roku
życia (55-64 lata: 29%+ oraz 65+: 28%+) oraz wśród osób wykształceniem wyższym (32%+).
W porównaniu z rokiem 2016 odnotowano istotnie wyższy wskaźnik osób, które nie czytają
tygodników i miesięczników (z 42% w roku 2016 do 63%+ w roku 2018). Wśród tych, którzy je
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czytają, największą popularnością cieszy się prasa kobieca i rozrywkowa – np. Gala, Viva,
Party, Życie na Gorąco, Twój Styl (44%), Teletydzień (19%), Wprost i Newsweek (po13%),
Angora i Polityka (11%).
W przypadku tego typu czasopism w dalszym ciągu dominują ich wersje papierowe (75%).
Na wersje elektroniczne istotnie częściej decydują się mężczyźni (13%+), osoby z młodszych
grup wiekowych (15-24 lata: 22%+ oraz 25-34 lata: 18%+), a także osoby z wykształceniem
wyższym (19%+).
Popularność miesięczników i tygodników dominuje wśród kobiet – czyta je 45%+ kobiet
w stosunku do 30%- mężczyzn. Częściej sięgają po nie także osoby z wykształceniem wyższym
(55%+ w stosunku do 23%- osób z wykształceniem podstawowym).
Kobiety istotnie częściej od mężczyzn czytają tzw. prasę kobiecą i rozrywkową, jak Gala, Viva,
Party, Życie na Gorąco, Twój Styl (65%+). Prasa społeczno-polityczna z kolei czytana jest
istotnie częściej przez mężczyzn. Wyjątek stanowią takie tytuły jak: Gość Niedzielny, Sieci
i Tygodnik Powszechny, które są czytane w równej mierze przez kobiety, jak i przez mężczyzn.
Prasa kobieca i rozrywkowa czytana jest istotnie częściej przez osoby z wykształceniem
średnim (48%+), Gość Niedzielny przez osoby z wykształceniem podstawowym (11%+)
i zawodowym (9%+). Również Teletydzień jest czytany istotnie częściej przez osoby
z wykształceniem zawodowym (26%+).
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Rysunek 13 Czytelnictwo ogólnopolskich dzienników i gazet codziennych, gazet lokalnych oraz tygodników i miesięczników (P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69).

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI.
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Nieco ponad 2/3 mieszkańców Polski słucha radia codziennie lub prawie codziennie (67%).
Cieszy się ono ogromną popularnością wśród przedsiębiorców (89%) oraz rolników (90%).
Do najpopularniejszych stacji radiowych należą RMF FM (47% w roku 2018 wobec 49% w roku
2016), Radio Zet (39%), Eska (19% w roku 2018 wobec 17% w roku 2016), Program I Polskiego
radia (15% w roku 2018 w stosunku do 19% w roku 2016), Program III Polskiego Radia (9%+
w roku 2018 wobec 7% w roku 2016). Rozgłośnie regionalne są słuchane przez 10% Polaków
(wyniki te rozkładają się po ok 1% dla każdej z poszczególnych rozgłośni regionalnych).
Osoby, które popierają członkostwo Polski w UE istotnie częściej słuchają trzech topowych
stacji radiowych: RMF FM (51%+), Radia Zet (42%+) oraz Eski (20%+). Z kolei osoby, które są
bardziej sceptycznie nastawione do tego tematu istotnie częściej słuchają Programu
I Polskiego Radia (28%+) oraz Radia Maryja (28%+).
Telewizję ogląda codziennie lub prawie codziennie zdecydowana większość Polaków (87%
w roku 2018 wobec 90% w roku 2016). Najczęściej wybierane kanały, to TVN (74% w roku 2018
wobec 79% w roku 2016), Polsat (73% w roku 2016 w stosunku do 78% w roku 2016), TVP 1 i TVP
2 (po 58%- w roku 2018 w stosunku do 71% dla TVP 1 i 69% dla TVP 2 w roku 2016), TVN 24
(23%), TVP Info (20% w roku 2018 wobec 23% w roku 2016).
Wśród osób, które nie popierają członkostwa Polski w UE, istotnie częściej są widzowie telewizji
publicznej: TVP 1 (70%+), TVP 2 (69%+), TVP 3 (13%+), a także TV Trwam (19%+). Osoby, które je
popierają, oglądają natomiast istotnie częściej od pozostałych: TVN (78%+), Polsat (75%+),
TVN 24 (26%+), TVN 7 (19%+).
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Rysunek 14 Słuchalność radia i oglądalność telewizji (P73, P74, P75, P76).

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI.
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W stosunku do pomiaru w roku 2016 istotnie wzrósł odsetek mieszkańców Polski, którzy
korzystają z Internetu codziennie lub prawie codziennie (61% w roku 2018 wobec 54% w roku
2016). Do najczęściej odwiedzanych stron należą: wyszukiwarka Google (61%), Facebook
(59%), YouTube (51%), Onet (40%), Allegro (34%), WP (32%).
Wraz z wiekiem spada częstotliwość korzystania z Internetu. Wśród najmłodszych badanych
(15-24 lata) codziennie lub prawie codziennie z Internetu korzysta 95%+, w wieku 35-44 – 82%+,
a wieku 65 lat i więcej już tyko 13%-.
Rysunek 15. Korzystanie z Internetu (P75, P76).

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI.

Wzrasta odsetek osób deklarujących posiadanie konta w serwisach społecznościowych (46%
w roku 2018 wobec 39% w roku 2016). Zdecydowana większość z nich (82%) korzysta z nich
codziennie lub prawie codziennie. Najczęściej wymieniane są: Facebook (97%), Instagram
(17%), YouTube (15%), Snapchat (9%), Nasza Klasa (7%) oraz Twitter (7%).
Posiadanie konta w serwisie społecznościowym jest zależne od wieku – młodsze osoby
częściej mają takie konto niż starsi. Wśród osób w wieku 15-24 takie konto posiada 88%+ osób,
a w wieku 65+ - 6%-. Niemal wszyscy badani posiadający konto w serwisie społecznościowym,
w wieku 15-54 korzystają z Facebooka (97%-98%), a w wieku 55+ odsetek ten wynosi 90%-91%.
Najmłodsi badani istotnie częściej korzystają także z Instagrama (32%+), YouTube’a (27%+),
Snapchata (22%+), Twittera (12%+).
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Rysunek 16. Korzystanie z serwisów społecznościowych (P75, P76, P77).

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI.
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5.8. SEGMENTACJA
Przez wykorzystanie hierarchicznej analizy skupień5 wyodrębniono cztery segmenty Polaków,
w oparciu o ich stosunek do Unii Europejskiej oraz postrzeganie Funduszy Unijnych. Analiza
została przeprowadzona na grupie osób, które przynajmniej ze słyszenia znały pojęcie
Fundusze Europejskie. Do segmentacji wybrano następujące zmienne:
[1] Poparcie członkostwa Polski w UE (P1)
[2] Dostrzeganie zależności pomiędzy Funduszami Europejskimi a rozwojem Polski (P9)
[3] Dostrzeganie zależności pomiędzy Funduszami Europejskimi a rozwojem województwa

(P13)
[4] Dostrzeganie zależności pomiędzy Funduszami Europejskimi a poprawą jakości życia (P16)
[5] Dostrzeganie zależności pomiędzy Funduszami Europejskimi a zmianami w otoczeniu (P17)
[6] Odczuwanie osobistych korzyści płynących z Funduszy Europejskich lub ze zmian, jakie

dzięki nim zachodzą (P21)
[7] Znajomość osoby, która skorzystała ze zmian, które są efektem Funduszy Europejskich

(P23)
[8] Zainteresowanie tematyką Funduszy Europejskich (P6)
[9] Postrzeganie równości szans w uzyskaniu Funduszy Europejskich (P39)
[10] Uczestnictwo przedsięwzięciu dofinansowanym z Funduszy Europejskich (P25)
[11] Ubieganie się o Fundusze Europejskie (P26)
[12] Zamiar ubiegania się Fundusze Europejskie (P33)
[13] Postrzeganie stopnia skomplikowania w ubieganiu się o Fundusze Europejskie (P41)

Dodatkowym, „sztucznie”6 wyłonionym segmentem są osoby, które zadeklarowały, że nigdy
nie spotkały się z tymi określeniami „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze Unijne” lub wskazały
na odpowiedź nie wiem, trudno powiedzieć. Respondentów tych przypisano do segmentu
Nieświadomych.
Segmentacja z wyników tegorocznego badania została stworzona na nowo i nie jest
odtworzeniem segmentacji z roku 2017 i 2016. Badanie realizowane w ubiegłym roku
zrealizowane było na blisko 5-krotnie mniejszej liczebności obecnej próby badawczej, co
uniemożliwiało stworzenie większej liczby segmentów. Z kolei badanie w 2016 roku bazowało
na bardziej obszernym kwestionariuszu składającym się dodatkowego bloku pytań, na
których oparto segmentację (pytania dot. wyznawanych wartości i postaw życiowych).

metoda Warda
Nie na podstawie analizy skupień, a na podstawie odpowiedzi na pytanie P4. Czy spotkał(a) się Pan(i) z
określeniami „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze Unijne”?
5
6
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Rysunek 17. Udział poszczególnych segmentów w próbie.

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI, n=6193.
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pozyskiwaniem środków z FE. Osoby te najbardziej ze wszystkich grup interesują się tematyką
pozyskiwania funduszy (61%+). Jako jedyni posiadają doświadczenie w ubieganiu się o środki
europejskie – taką aktywnością wykazał się co drugi Praktyk (52%+). Niemal połowę
Praktyków można uznać za promotorów marki Fundusze Europejskie (47%). Jak wskazuje
przeprowadzone

badanie

jakościowe

za

pozytywnym

odbiorem

działań

Funduszy

Europejskich stoi bardzo silny, pozytywny ładunek emocjonalny: radość ze zmian.
Respondentka reprezentująca segment Praktyków, zwróciła uwagę na potencjał FE do
dalszych zmian. Uzyskane środki pozwalają zaopatrzyć się w bazę infrastrukturalną, która
z kolei umożliwia dalszy rozwój działalności.
58%+ z Praktyków w przeszłości rozważało ubieganie się o środki z UE. Co czwarta osoba, która
jednak tego nie zrobiła, nie spełniała odpowiednich kryteriów udziału w konkursie (25%).
Co trzeci Praktyk rozważa ubieganie się o fundusze w przyszłości (36%+). Praktycy – jako jedyny
doświadczony w pozyskiwaniu FE segment, dostrzega też słabe strony ubiegania się o środki
unijne. Wśród krytycznych uwag związanych z ubieganiem się o wsparcie należy wspomnieć
o długim czasie rozpatrywania wniosków, co jest szczególnie istotne w przypadku branż
innowacyjnych, gdzie pomysły które mogą zostać sfinansowane szybko ulegają dezaktualizacji.
Warto dodać, że Praktycy dostrzegają zmiany w najbliższym otoczeniu dzięki Funduszom
Europejskim (82%+), osobiście korzystają (83%+) lub znają kogoś, kto korzysta ze zmian, które
są efektem Funduszy Europejskich (76%+). Co druga osoba uczestniczyła w przedsięwzięciu
dofinansowanym z Funduszy Europejskich lub korzystała z bezpłatnego lub dofinansowanego
z FE szkolenia (52%+).
Praktycy to osoby w wieku 25-54 lata, z wykształceniem wyższym, a także osoby mieszkające
na wsi, będące rolnikami, jak również przedsiębiorcy. Z gazet codziennych częściej niż
pozostali czytają oni Dziennik Gazetę Prawną, z tygodników głównie Wprost i Angorę.
Spośród stacji radiowych częściej niż pozostali słuchają oni RMF FM, Radia Zet i Trójki.
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Rysunek 18. Charakterystyka segmentów – Praktycy.

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI, segment Praktycy: n=868 | czytelnicy dzienników: n=363 | czytelnicy
tygodników/miesięczników: n=416 | słuchacze radia: n=868 | oglądający telewizje: n=835.
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Niezaangażowani optymiści to najmłodszy segment osób, które pomimo niewielkiego stopnia
korzystania

z

efektów

FE

(22%+

uczestniczyło

w

przedsięwzięciach/szkoleniach

dofinansowanych z FE) mają najbardziej pozytywne nastawienie do FE. Dostrzegają zmiany
w najbliższym otoczeniu dzięki Funduszom Europejskim (98%+), osobiście korzystają (97%+) lub
znają kogoś, kto korzysta ze zmian, które są efektem Funduszy Europejskich (64%+). Wyniki
badania ilościowego znajdują potwierdzenie w przeprowadzonym wywiadzie jakościowym.
Niezaangażowany optymista dostrzega wyraźnie zmiany ze względu na spektrum inwestycji
w swoim otoczeniu.
„Na pewno jeśli chodzi o rozwój miast to widać, że jest dużo bardziej europejsko teraz właśnie
w Polsce. (…)Teraz są koleje zmodernizowane na przykład, jest to właśnie sfinansowane
z Funduszy. No i super po prostu! Wszyscy są bardzo zadowoleni. Jest teraz bardzo
wygodnie.”(IDI)
Niezaangażowani optymiści są zdania, że każdy ma równe szanse uzyskania FE (90%+). Dla
około połowy z nich FE są interesującą tematyką (56%+).
Osoby z tego segmentu nie ubiegały się o FE, ani nie zamierzają się ubiegać (97%+), ale 25%+
z nich ocenia, że uzyskanie dofinansowania z UE jest bardzo łatwe i łatwe. Jak wskazuje
przeprowadzone badanie jakościowe optymiści życzyliby sobie większej obecności reklam FE
w Internecie – najlepiej w krótkiej formie ułatwiającej przyswojenie informacji.
Częściej niż w pozostałych segmentach, optymistami są osoby młode, w wieku 15-24 lat,
z wykształceniem średnim lub wyższym, z miast powyżej 999 tys. mieszkańców, a także osoby
pracujące na etacie lub dorywczo. Z dzienników częściej niż pozostałe segmenty czytają
Gazetę Wyborczą, słuchają RMF FM lub Eski. Jeśli chodzi o kanały telewizyjne, to oglądają oni
TVN, Polsat, TVP1, TVN24, TVP INFO, TVN7.
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Rysunek 19. Charakterystyka segmentów – Niezaangażowani optymiści.

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI, segment Niezaangażowani optymiści: n=1360 | czytelnicy dzienników: n=502 |
czytelnicy tygodników/miesięczników: n=575 | słuchacze radia: n=1165 | oglądający telewizje: n=1312.
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Niezaangażowani pesymiści także dostrzegają zmiany w najbliższym otoczeniu dzięki
Funduszom Europejskim (97%+), osobiście korzystają ze zmian, które są efektem Funduszy
Europejskich (88%+). Około połowa osób z tego segmentu zna kogoś, kto korzysta ze zmian,
które są efektem FE (49%+). Pomimo tak pozytywnej oceny wpływu funduszy na najbliższe
środowisko Niezaangażowani pesymiści uważają, że szanse na uzyskanie FE nie są równe
(34%+). W badaniu jakościowym uzyskano pogłębione informacje na ten temat. W praktyce,
na wsparciu Funduszy korzystają duże firmy, a także rolnicy, którzy mają duże i nowoczesne
gospodarstwa. Osoby ubogie lub z ograniczonym dostępem do Internetu nie mają szans
skorzystać z pomocy.
„Korzystają duzi przedsiębiorcy, Fundusze Unijne na początku kojarzyły mi się głównie
z rolnictwem, ale nie mam przekonania… Uważam, że trzeba zainwestować, i żeby móc
dostać jakieś Fundusze, to trzeba mieć zmechanizowane, duże gospodarstwa i myśleć
bardzo szeroko o swojej działalności.” (IDI)
Osoby te nie uczestniczyły w żadnym przedsięwzięciu dofinansowanym z FE (85%+), nie
ubiegały się o takie środki (98%+), ani nie zamierzają się ubiegać (68%+). Dodatkowo są
zdania, że uzyskanie dofinansowania z UE jest trudne (33%+). Na ogół osoby z tego segmentu
deklarują, że tematyka FE nie jest dla nich interesująca (61%).
Częściej niż w pozostałych segmentach, to osoby w wieku 25-34 lat, z wykształceniem
średnim, z miast 50-199 tys. mieszkańców, a także osoby pracujące na etacie lub dorywczo.
Częściej niż w pozostałych segmentach znajdziemy tam osoby, które nie czytają dzienników,
a wśród tych, którzy czytają dominuje Fakt, zaś wśród tygodników tzw. prasa kobieca.
Z rozgłośni radiowych częściej wybierane jest Radio Zet, a wśród stacji telewizyjnych TVN,
Polsat i TVP1.

Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Raport końcowy z badania |127
Rysunek 20. Charakterystyka segmentów – Niezaangażowani pesymiści.

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI, segment Niezaangażowani pesymiści: n=1276 | czytelnicy dzienników: n=420 |
czytelnicy tygodników/miesięczników: n=509 | słuchacze radia: n=1073 | oglądający telewizje: n=1238.
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Wyłączeni charakteryzują się istotnie niższym niż pozostałe grupy poparciem dla Unii
Europejskiej (66%-). Istotnie rzadziej widzą też wpływ funduszy na rozwój Polski (71%-) oraz na
rozwój województw (65%-). Istotnie częściej niż pozostałe segmenty Wyłączeni znają pojęcie
Fundusze Europejskie i Fundusze Unijne jedynie ze słyszenia (44%+). Nie interesują się też
tematyką FE (77%+). Badanie jakościowe potwierdziło, że Wyłączeni nie zwracają uwagi na
komunikację dotyczącą Funduszy Europejskich ponieważ mają poczucie, że ich nie dotyczy.
Uważają, że dotacje i wsparcie unijne należy się osobom młodym i to im należy
w największym stopniu poświęcić uwagę. Istnieje przekonanie, że ludzie mało wiedzą o Unii.
Wiedzą, że jest dostęp do pewnej puli pieniędzy, ale nie są świadomi tego jak z nich
korzystać. Jej zdaniem brakuje dyskusji na ten temat.
Wyłączeni nie dostrzegają zmian w swoim otoczeniu dzięki FE (45%+), deklarują również, że
osobiście nie korzystają ze zmian jakie niosą FE (40%+), ani nie znają takich osób, które by
skorzystały (67%+).
„Nie jestem ani rolnikiem, ani kierowcą, więc to oczywiste, że nie korzystam z Funduszy!”(IDI)
W związku z niską stycznością Wyłączonych z FE, są oni zdania, że nie każdy ma takie same
szanse na ich uzyskanie (odpowiedź nie: 39%+, odpowiedź nie wiem/trudno powiedzieć:
36%+). Nie uczestniczyli w przedsięwzięciach dofinansowanych z FE (89%+), nie ubiegali się
o takie środki (96%+), ani nie zamierzają się ubiegać (77%+). Dodatkowo są zdania, że nie jest
łatwo uzyskać takie dofinansowanie (25%). Badanie jakościowe wykazało, że zdaniem
reprezentantki segmentu pieniądze z Unii są w jednych sektorach wykorzystywane lepiej, a w
innych gorzej. Pojawiła się także ocena dotychczasowego wsparcia – zdaniem respondentki
powinno być ono większe. Więcej pieniędzy jest potrzebne na obszary takie jak np. służba
zdrowia, która w ocenie badanej nie została wystarczająco zmodernizowana i usprawniona.
W tej grupie częściej niż w pozostałych znajdziemy osoby w wieku 55+, z wykształceniem
podstawowym i zawodowym, a także mieszkających w najmniejszych miastach poniżej
20 tys. mieszkańców i tych największych – powyżej 999 tys. mieszkańców. Częściej niż do
innych segmentów, do Wyłączonych zaliczyć należy bezrobotnych, emerytów i rencistów. Na
ogół nie czytają oni dzienników ani tygodników, a wśród tych, którzy je czytają częściej
występują tytuły takie jak: Gość Niedzielny i Gazeta Polska. Częściej niż w pozostałych
grupach znajdziemy tam osoby, które nie słuchają radia, a ci którzy słuchają istotnie częściej
wybierają takie radiostacje jak: Program I Polskiego Radia (Jedynka) i Radio Maryja. Spośród
kanałów telewizyjnych wybierają oni TVP1, TVP2, TV Trwam. Częściej niż w pozostałych
grupach znajdziemy tam osoby, które nie korzystają z Internetu.
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Rysunek 21. Charakterystyka segmentów – Wyłączeni.

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI, segment Wyłączeni: n=2120 | czytelnicy dzienników: n=637 | czytelnicy
tygodników/miesięczników: n=685 | słuchacze radia: n=1709 | oglądający telewizje: n=2025.
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Nieświadomi stanowią najmniej liczny segment spośród wszystkich zidentyfikowanych (9%).
Jest to grupa osób, która nie zna określeń Fundusze Europejskie lub Fundusze Unijne. Jest to
grupa podobna w swej charakterystyce do segmentu Wyłączonych. Są to częściej niż
w pozostałych grupach osoby w wieku 65+, z wykształceniem podstawowym lub
zawodowym, z miast poniżej 20 tys. mieszkańców, a także emeryci i renciści. Częściej niż
w pozostałych segmentach nie czytają oni dzienników ani tygodników, a ci którzy je czytają
sięgają po Super Express, Teletydzień lub Wprost. Częściej znajdziemy tam też osoby, które nie
słuchają radia, nie oglądają telewizji ani nie korzystają z Internetu. Ci którzy to robią, istotnie
częściej słuchają na ogół Programu I Polskiego Radia (Jedynki) lub Radia Maryja, oglądają
TVP2, TVP3 lub TV Trwam.
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Rysunek 22. Charakterystyka segmentów – Nieświadomi.

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI, segment Praktycy: n=569 | czytelnicy dzienników: n=165 | czytelnicy
tygodników/miesięczników: n=172 | słuchacze radia: n=390 | oglądający telewizje: n=518.
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Tabela 3. Podsumowanie postaw względem FE w podziale na segmenty. Znaki +, +/-, - zostały nadane wg reguł dla
odsetka odpowiedzi twierdzących: 0-39% -, 40-60% +/-, 61-100% +.

Źródło: Ogólnopolskie badanie CAPI
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Podsumowanie i rekomendacje
Zgodnie z zapisami Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-20207 do właściwej
realizacji zadań wynikających z Umowy Partnerskiej niezbędna jest właściwa komunikacja,
która wskazuje możliwości i efekty funkcjonowania Funduszy Europejskich, a także wspiera
realizację finansowanych z nich projektów.
Działania komunikacyjne powinny zatem dostarczać rzetelną wiedzę potencjalnym
beneficjentom i beneficjentom8, a także upowszechniać osiągnięcia polityki spójności
i funduszy, tak aby utrzymać wysoki poziom świadomości na temat działania Funduszy
Europejskich w społeczeństwie9.
Przeprowadzone badania wskazują na wysoki poziom poparcia dla członkostwa Polski w Unii
Europejskiej w społeczeństwie. 78% osób wyraża swoje poparcie w tym zakresie, a odsetek
ten jest o 4 p.p. wyższy niż w roku 2016. Polacy doceniają przede wszystkim możliwość
otrzymania dotacji na rozwój kraju (47%), możliwość pracy za granicą i łatwego
przemieszczania się miedzy krajami (42%) oraz rozwój gospodarczy (41%). Polakom znane są
także pojęcia „Fundusze Europejskie” i „Fundusze Unijne”. Odsetek osób, które spotkały się
z co najmniej jednym z ww. określeń wynosi aż 91%, a 66% wszystkich osób wie, co one
oznaczają. Poziom znajomości pojęcia Fundusze Europejskie charakteryzuje delikatna
tendencja wzrostowa od 2010 roku i oscyluje wokół 90%. Fundusze Europejskie i Unijne
kojarzone są przede wszystkim z ogólną pomocą finansową Unii Europejskiej przeznaczaną na
rozwój kraju.
Analizując ogólny odbiór Funduszy Europejskich przez Polaków stworzono indeks bazujący na
postrzeganiu FE z trzech perspektyw: indywidualnej, społecznej i zewnętrznego otoczenia.
Każda z tych perspektyw odwołuje się do innego punktu widzenia i innego postrzegania
wpływu FE10 przez badanych. Do indeksu włączono pięć pytań z kwestionariusza:
 (P9) Jak Pan(i) sądzi, czy Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Polski?
 (P13) Jak Pan(i) sądzi, czy Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Pana(i)
województwa?
 (P16) Jak Pan(i) sądzi, czy dzięki Funduszom Europejskim jakość życia Polaków poprawia się?
 (P17) Czy dostrzega Pan(i) zmiany w swoim najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystywaniu Funduszy
Europejskich?

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/5832/Strategia_komunikacji_PS_2014_2020_30_06_2015.pdf, s.1
Tamże
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
10 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/5832/Strategia_komunikacji_PS_2014_2020_30_06_2015.pdf, s.14
7
8
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 (P21) Czy uważa Pan(i), że Pan(i) sam(a) osobiście korzysta z Funduszy Europejskich lub ze zmian,
jakie dzięki nim zachodzą?

Po wystandaryzowaniu kafeterii odpowiedzi na te pytania powstał indeks przyjmujący
wartości od 0 do 10, gdzie 0 oznacza minimalny odczuwalny wpływ FE na badanego i jego
postrzeganie regionu i Polski, natomiast 10 – wpływ maksymalny. Wartość indeksu od 2014
roku stale rośnie i obecnie wynosi 8.39 pkt. Oznacza to, że badani w kolejnych latach z coraz
większą częstotliwością wskazywali na pozytywną ocenę wpływu Funduszy Europejskich na
analizowane wymiary: rozwój regionu i kraju oraz wpływ na jakość życia. Co istotne,
znacząco wzrósł też odsetek badanych dostrzegających wysoki wpływ Funduszy na nich
samych i otoczenie (9 i 10 pkt. otrzymało 64% badanych, w stosunku do 55% w 2016).
Wykres 60. Indeks ogólnego odbioru FE (skala 1-10).

Wartość indeksu różnicuje się także pomiędzy regionami. Największy wpływ FE dostrzegany
jest w województwie kujawsko-pomorskim (8,89), łódzkim (8,84) i podkarpackim (8,81).
Najniższy natomiast w warmińsko-mazurskim (7,13).
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Mapa 16. Indeks ogólnego odbioru FE (skala 1-10).

Źródło: Ogólnopolskie
przynajmniej z nazwy.

badanie

CAPI.

Odpowiadający:

znający

pojęcie

Fundusze

Europejskie

Przytoczone wyniki badania pozwalają przyjąć, że rozpoznawalność FE i efektów ich
funkcjonowania jest wysoka.
Badani są ostrożni w subiektywnej ocenie głębszej wiedzy na temat Funduszy Europejskich.
Na skali ocen szkolnych (1-6) średnio ocenili ją na poziomie 2,84. Jednocześnie jako niewielki
można uznać poziom zainteresowania funduszami. Tematyka ta jest interesująca dla 40%
osób, co stanowi istotny – 10 punktowy – spadek w stosunku do roku 2016.
Osoby zainteresowane tematem funduszy chciałyby przede wszystkim wiedzieć:


Na co przeznaczane są środki? (57%)



Kto może ubiegać się o środki? (39%)



W jaki sposób można ubiegać się o środki? (38%)

Analizując wyniki badania można stwierdzić, że istnieje pewna bariera informacyjna.
Ogranicza ona zdolność przeciętnej zainteresowanej osoby do zgłębienia tematu, a także
może zniechęcać (lub nie aktywizować) dużą grupę osób do zainteresowania się
funduszami.
Dodatkowo, jedynie 15% badanych uznaje, że otrzymanie dofinansowania z UE jest łatwym
zadaniem. Ubieganie się o środki z FE jawi się jako wymagające wielu skomplikowanych
procedur (62%) oraz wymagające skorzystania z usług firm pośredniczących\doradczych\
konsultingowych (49%). Odsetek osób posiadających takie zdanie spadł w porównaniu 2016,
ale wciąż dotyczy około połowy społeczeństwa. Trudność w ubieganiu się o środki z UE wiąże
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się zdaniem badanych z biurokracją i koniecznością wypełnienia wielu dokumentów,
wysokimi wymaganiami formalnymi, przekonaniem, że środki otrzymują nieliczni oraz
z koniecznością znajomości procedur.
W związku z powyższym należy zastanowić się nad przeformułowaniem i uzupełnieniem
dotychczasowej strategii komunikacyjnej Funduszy Europejskich w sposób, który pozwoli wyjść
naprzeciw potencjalnym beneficjentom i ich potrzebom informacyjnym.

6.1. ZIDENTYFIKOWANE BARIERY KOMUNIKACYJNE
Przeprowadzona

analiza

materiałów

informacyjnych

o

Funduszach

Europejskich

(przekazanych przez MIIR, a także znajdujących się na stronach www) pozwoliła
zidentyfikować osiem podstawowych barier, jakie występują w komunikacji o funduszach:
[1] Nadmiar dostępnych źródeł informacji podawanych w niektórych materiałach
promocyjnych, co wprowadza dezinformację wśród odbiorców i może stanowić
barierę (np. „Z czym tak naprawdę mam się zapoznać!?”)
Przykład 1. Wycinek z artykułu z portalu "W sieci prawdy" pt. "Nauka zawsze w cenie".

Źródło: Portal "W sieci prawdy" pt. "Nauka zawsze w cenie".

[2] Nadmierne rozproszenie informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach
analizowanych źródeł (np. Portal Funduszy Europejskich, w tym Wyszukiwarki Dotacji).
Zbyt chaotyczna struktura: konieczność „przekopania się” przez liczne zakładki, aby
poznać możliwości oferty.
[3] Nadmiar długich, opisowych i skomplikowanych treści na ww. portalach, co
powoduje, że prezentacja zagadnień związanych z korzystaniem ze wsparcia z FE jest
postrzegana jako bardzo skomplikowana i nieprzystępna.
[4] Brak bezpośredniego dostępu do doradców online, co powoduje, że potrzeba więcej
wysiłku i starań, aby skorzystać z pomocy (w Punktach Informacyjnych). Doradcy
online (w formie Live Chat’u) byliby tańszą i wygodniejszą alternatywą do spotkań na
żywo.
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[5] Niewystarczające wykorzystanie wizualnych form przekazu, takich jak infografiki,
animowane infografiki, schematy.
[6] Nieprzystępna forma dużej części materiałów promocyjnych o FE w prasie i radio, np.
zbyt długa i skomplikowana treść artykułów, zbyt długa i skomplikowana treść audycji
radiowych, brak treści angażujących (brak wyraźnego „call to action”, odsyłanie do
źródeł nie zawsze jest obecne lub dobrze widoczne).

Przykład 2. Artykuł dotyczący wsparcia FE dla osób z niepełnosprawnościami

Źródło: funduszeeuropejskie.gosc.pl/
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[7] Niedostatek treści angażujących emocjonalnie i budujących pozytywne skojarzenia
z Funduszami

Europejskimi,

a

mnogość

treści

o

charakterze

stricte

opisowym/informacyjnym.
[8] Komunikacja odstaje od aktualnych trendów w reklamie i marketingu – brakuje
spójności pomiędzy analizowanymi kanałami komunikacji, treść wielu komunikatów
promocyjnych jest zbyt skomplikowana, zbyt duży nacisk położony jest na
wykorzystywanie prasy jako kanału komunikacji. Brakuje większego nacisku na
promocję Funduszy za pomocą treści o stricte marketingowym charakterze –
krótszych, nastawionych na wywołanie emocjonalnych reakcji i wywarcie wpływu na
postawy odbiorców (w odróżnieniu od treści o charakterze informacyjnym). Brakuje
intensywniejszej promocji w kanałach digitalowych (poza oficjalnymi kanałami
Funduszy Europejskich – chodzi o szeroko zakrojoną i spójną kampanię Funduszy
Europejskich

w

najpopularniejszych

w

Polsce

serwisach

online),

a

także

w ogólnopolskiej telewizji.

6.2. REKOMENDACJE STRATEGICZNE
Wymienione niżej propozycje to idee zmian, jakie powinny zachodzić w ogólnopolskiej
strategii komunikacji wiedzy o Funduszach Europejskich. Z tych koncepcji mogą skorzystać
zarówno kanały ogólnopolskie, ale

także

powinny opierać

się

na

nich

strategie

komunikacyjne poszczególnych regionów. W kolejnym rozdziale, dot. Rekomendacji
operacyjnych, opisane poniżej rozwiązania zostały doprecyzowane.
[REKOMENDACJA 1] Ujęcie całości komunikacji w jedną parasolową ideę (na poziomie
ogólnopolskim, jak i regionalnym)
[REKOMENDACJA 2] Ułatwienie i poszerzenie dostępu do informacji o Funduszach
Europejskich w kanałach online
o

Zmiana powinna opierać się na idei wyjścia naprzeciw potrzebom użytkowników,
poprzez skrócenie i uproszczenie drogi dotarcia do źródła informacji.

o

Obecnie informacje o oferowanej pomocy finansowej są rozproszone lub wymagają
od użytkowników portalu Funduszy Europejskich lub serwisów regionalnych dużego
zaangażowania w eksplorację źródła. Aby poznać dokładnie informacje dot.
pozyskania dotacji wymagane jest rozeznanie się w treści kilku kolejnych zakładek na
stronie.

o

Takie nieprzystępne doświadczenie z poszukiwaniem opcji wsparcia z FE może
zniechęcać zainteresowane osoby. Niektórzy użytkownicy nie są wystarczająco
zdeterminowani lub obeznani w tematyce dotyczącej działania Funduszy, aby
skorzystać w wystarczający sposób z informacji dostępnych online.
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o

Materiały dotyczące różnych istotnych zagadnień na temat Funduszy Europejskich spójne wizualnie, wyczerpujące, a przy tym napisane przystępnym językiem
(z wykorzystaniem elementów graficznych) powinny być także promowane za
pomocą najpopularniejszych, ogólnopolskich serwisów internetowych, takich jak:
Onet.pl, WP.pl, Interia.pl, Gazeta.pl, itp.. Zalecamy rozpatrzenie pomysłu na
stworzenie specjalnych zakładek, zawierających kluczowe informacje o Funduszach
oraz odsyłających do bardziej oficjalnych źródeł, które będą stale obecne w ramach
danego portalu. Zawiązanie takiej współpracy z najpopularniejszymi w Polsce
portalami online zaowocowałoby istotnie większym ruchem na docelowych stronach
Funduszy. Poza tym, budowałoby w użytkownikach Internetu poczucie, że Fundusze
Europejskie w Polsce są obecnie bardzo istotną i wartą zainteresowania się kwestią
(w innym wypadku nie kładziono by takiego nacisku na ich stałą komunikację
w najpopularniejszych kanałach online).

[REKOMENDACJA 3] Poszerzenie

zasobu

informacji

dostępnych

w

ogólnopolskich,

ujednoliconych kanałach online dot. Funduszy Europejskich
o

Idea,

która

przyświeca

tej

rekomendacji

to

wyjście

naprzeciw

potrzebom

informacyjnym użytkowników poprzez oferowanie dostępu do pełnego zasobu
wiedzy o aktualnych inicjatywach Funduszy Europejskich w jednym miejscu, bez
potrzeby eksplorowania stron poszczególnych programów/projektów lub regionów.
[REKOMENDACJA 4] Kontynuowanie komunikacji TV, a także położenie większego
nacisku na komunikację poprzez kanały telewizyjne
o

Telewizja

nadal

pozostaje

kanałem

docierającym

do

stanowczej

większości

użytkowników, z różnych kategorii demograficznych i społecznych (w odróżnieniu od
Internetu, który jest w istotnie mniejszym stopniu używany przez osoby starsze,
bezrobotne lub pochodzące ze wsi). Jej pozycja jest od lat niesłabnąca, na co
wskazują najnowsze wyniki badań dotyczące konsumpcji mediów przez Polaków.
Spędzamy przez telewizorem coraz więcej czasu11. Od trzech lat odsetek gospodarstw
domowych posiadających dostęp do telewizji utrzymuje się na wysokim poziomie
ponad 95%12.

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/przecietny-polak-oglada-telewizje-przez-4-godz-i-36-mindziennie?fbclid=IwAR2XlQZVQlikEvTmRDYpHVrSc3Wofmu19nNa89TRPGqmvBoo_l31D2Gc4No
12 „RYNEK TELEWIZYJNY W 2017 ROKU” Raport KRRiT, Warszawa 2018
11
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[REKOMENDACJA 5] Uproszczenie i modyfikacja języka komunikatów o FE
o

Rekomendujemy dalsze i bardziej konsekwentne uproszczenie przekazywanych treści,
aby uniknąć zniechęcenia do zapoznawania się z długimi i skomplikowanymi
opracowaniami (obecnie zauważalny się nadmiar rozwlekłych, opisywanych treści
opisowych).

o

Uproszczenie komunikatów pozwoli wpłynąć na zmianę postrzegania Funduszy
Europejskich. Umożliwi wpłynięcie na redefinicję postrzegania Funduszy – odejście od
odbioru zagadnienia jako bardzo skomplikowanego, nieprzystępnego i nużącego, na
rzecz bardziej pozytywnych skojarzeń.

o

Obecnie

w

obliczu

ogromnego

przesycenia

informacjami,

zróżnicowanymi

tematycznie i docierającymi z wielu kanałów (TV, Internet, Social Media), mówi się
o wzrastającej trudności odbiorców do przyswojenia zalewającego ich morza
danych. Tym bardziej ważne jest, aby uniknąć tworzenia opracowań o wysokim
stopniu

skomplikowania

i

sprawiających

wrażenie

wiedzy

stricte

eksperckiej.

Dodatkowym utrudnieniem jest rozproszenie źródeł informacji, które powoduje, że
użytkownicy mediów nie wiedzą, na których z dostępnych opracowań powinni się
koncentrować. W rezultacie czują się przytłoczeni, co często prowadzi do
zniechęcenia i może spowodować porzucenie eksplorowanie zbyt skomplikowanych
tematów (ze względu na brak czasu na zapoznanie się z obszernym zbiorem
publikacji, a także ze względu na brak motywacji do podjęcia takiego wysiłku).
Mnogość źródeł i ich rozproszenie powoduje także trudność w podjęciu decyzji, które
z nich są faktycznie najlepsze, najlepiej opracowane, aktualne i zgodne z merytoryką
omawianego tematu. Dlatego tak istotne jest udostępnianie informacji o spójnym
charakterze, za pomocą jasno zdefiniowanych źródeł, które będą budzić zaufanie
odbiorców i nie będą wymagały szczególnego wysiłku intelektualnego oraz dużych
nakładów czasu.
[REKOMENDACJA 6] Wykorzystanie

w

istotnie

większym

stopniu

informacji

opracowywanych w spójnej i charakterystycznej formie wizualnej (infografiki, schematy,
animowane infografiki)
o

Uproszczona prezentacja informacji pozwoli na uniknięcie ryzyka, że treści zostaną
pominięte przez osoby, które nie mają czasu lub ochoty zapoznawać się z obszernymi
artykułami/tekstami.

o

Forma wizualna jest lepiej przyswajalna i pozwala w szybszym tempie zorientować się
w dużej porcji danych/informacji.
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[REKOMENDACJA 7] Odejście od wkomponowywania akcentów politycznych w przekaz
o

Dodaje to dodatkowy, zbędny wymiar komunikatu, który może być w skrajnie różny
sposób odbierany przez widzów ze względu na ich poglądy polityczne. Jest to
potencjalnie element zakłócający przekaz.

o

Taka forma komunikatu może w zwolennikach prezentowanej opcji politycznej
wzbudzić pozytywną reakcję. Jednak w tym samym czasie może zrazić równie dużą
część widzów, którzy nie identyfikują się z przedstawioną opcją polityczną.

[REKOMENDACJA 8] Ułatwienie bezpośredniego kontaktu z doradcami reprezentującymi
Fundusze Europejskie wszystkim potencjalnym beneficjentom
o

Wzorując się na innych organizacjach rządowych, a także podmiotach komercyjnych
(np. na sektorze bankowym) należy zwrócić uwagę, że bezpośrednia dostępność
doradców oraz infolinii informacyjnej jest obecnie standardem na rynku.

6.3. REKOMENDACJE OPERACYJNE (WDROŻENIE)
[REKOMENDACJA 1] Ujęcie całości komunikacji w jedną parasolową ideę (na poziomie
ogólnopolskim, jak i regionalnym)

 Ujęcie całości komunikacji w jedną parasolową ideę pozwalającą sukcesywnie
rozwijać i dobudowywać niezbędne dla brandu Fundusze Europejskie dobre
skojarzenia.

 Odejście od prezentowania dużej liczby różnorodnych treści o charakterze
publicystycznym i informacyjnym, na rzecz stworzenia spójnych treści o charakterze
reklamowym/marketingowym.

 Budowanie idei parasolowej dla Funduszy Europejskich powinno odbywać się przez
określenie tożsamości i unikalnych cech marki, a jednocześnie przez zdefiniowanie
z jakimi wartościami, przekonaniami, obrazami, dźwiękami ma się marka kojarzyć. Na
tym

etapie

należy

również

dookreślić

poszczególnych grup docelowych
W ramach
dookreślona

strategii

parasolowej

Identyfikacja

tożsamości

marki

parasolowej

(np. przedsiębiorców lub osób
komunikacji

wizualna

oraz

dla

językowa,

Funduszy
która

starszych).

powinna

będzie

dla

zostać

definiować

przewodnie elementy graficzne oraz językowe (w tym hasło przewodnie) wspólnie
generujące pożądany wizerunek FE.

 W tym celu konieczna jest praca koncepcyjna i kreatywna, która umożliwi
wyodrębnienie tożsamości i charakteru marki parasolowej, jej pozycjonowania,
a także umożliwi zdefiniowanie jej atrybutów, takich jak: kolory, symbole, obrazy,
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muzyka, język) na podstawie danych na temat Funduszy Europejskich zgromadzonych
do tej pory.

 Idea komunikacyjna powinna zostać tak skonstruowana, aby stała się pojemną
platformą pozwalającą mówić o Funduszach w perspektywie kilku lat i do różnych
odbiorców. Zaś strategia na poziomie operacyjnym powinna umożliwiać delikatne
różnicowanie przekazu oraz jego optymalizowanie się w zależności od grupy
docelowej, jej zainteresowań i potrzeb.

 Komunikacja powinna być spójna wizualnie i być atrakcyjna graficznie.
 Spójna kampania promocyjna, poza swoim „core message”, powinna uwzględniać
także instrukcje na temat dostępnych źródeł wsparcia merytorycznego: aktualnie
działających punktów informacyjnych, ale także ujednoliconych i usprawnionych
portalach Funduszy Europejskich online (rekomendacja 2 & 3).

 Wykorzystanie haseł reklamowych + stworzenie chwytliwego call to action dla FE.
 Wykorzystanie testimoniali (Success Stories) beneficjentów FE, kładąc nacisk na
emocjonalny i angażujący aspekt takiej formy komunikatu.

 Rozpatrzenie zatrudnienia w tym celu agencji strategiczno-kreatywnej lub
zaangażowania do przeprowadzenia tego procesu specjalistów z domu mediowego,
celem równoległego pracowania nad ideą komunikacyjną oraz wypracowania
optymalnych kierunków dotarcia kanałami mediowymi do odbiorców. Agencja lub
dom

mediowy

odpowiadałby

w

takiej

sytuacji

także

za

zaproponowanie

zniuansowanej i długofalowej kampanii informacyjnej.
[REKOMENDACJA 2] Ułatwienie i poszerzenie dostępu do informacji o Funduszach
Europejskich w kanałach online

 Przez uproszczony dostęp do informacji mamy na myśli uporządkowanie zarówno
materiałów

dostępnych

w

serwisie

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

poprzez przeprowadzenie audytu UX oraz przeprowadzenie audytu mediowego
pozwalającego określić, jakich treści szukają potencjalni beneficjenci oraz jakich
treści, w tym słów kluczowych pozwalających właściwie pozycjonować serwis
w wyszukiwarce Google brakuje na stronie www. Działania w obszarze search
poprawią pozycjonowanie serwisu, a w obszarze ux poprawią jego czytelność
i architekturę podawanych tam informacji.

 Kolejnym sposobem na uproszczenie podawania treści jest – w przypadku
młodszych odbiorców zainwestowanie we współpracę z YouTube ze szczególnym
wskazaniem na influencerów. Na YouTube, jak już pisaliśmy wcześniej, możliwe jest
przeprowadzenie zasięgowej kampanii (z wykorzystaniem płatnych pre-rolli
i bumper

adsów

jak

również

niepomijalnych

formatów)
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komunikowaniu najważniejszych benefitów wynikających z korzystania z FE jak
również może to być platforma w prosty sposób tłumacząca ważne terminy
i procesy związane z FE. Pod warunkiem, że będzie to kampania zaprojektowana
centralnie i pomyślana jako działanie długofalowe.

 Kolejnym działaniem byłaby współpraca z wybraną i pasującą do założeń
kampanii grupą infuencerów. Rekomendowalibyśmy dobranie kilku różnych,
reprezentujących
przygotowałyby

odmienne
kilku,

światy

i

narracje

kilkunastoodcinkowy

format

osób,

które

poświęcony

wspólnie
Funduszom

Europejskim. Jego charakter oraz szczegółowe scenariusze również powinny
zostać opracowane w oparciu o wcześniej wypracowaną centralną ideę
komunikacji i strategię jej implementacji tak, żeby zachowały spójność oraz
znalazły się w odpowiednim miejscu i czasie na mapie touchpointów.

 Content marketing oparty o treści publikowane online również będzie przydatny.
Aby wykorzystać w pełni potencjał tej metody promocji rekomendujemy
współpracę z liczącymi się blogerami i blogerkami celem zgromadzenia jak
największego audytorium czytelniczego dla takich treści. Jeśli na odpowiednio
wczesnym etapie uwzględni się możliwie szerokie spektrum autorów mamy szanse
na uzyskanie autorskich "case studies" opartych o własne doświadczenia
i komentarze

ujmujące

problematykę

z

możliwie

szerokiej

perspektywy

i w różnorodny sposób. W rezultacie dotrzemy z treściami na temat FE do dużej
grupy odbiorców w różnym wieku.
[REKOMENDACJA 3] Poszerzenie

zasobu

informacji

dostępnych

w

ogólnopolskich,

ujednoliconych kanałach online dot. Funduszy Europejskich

 Stworzenie „portfolio produktowego” Funduszy Europejskich.
 „Portfolio” to strona internetowa, która w wizualnej formie prezentować będzie
wszystkie dostępne formy wsparcia (typy działań, np. szkolenia, dofinansowanie na
cele biznesowe, pożyczki etc.). Taka szeroka klasyfikacja pozwoli zainteresowanym
zorientować się w pełnej strukturze oferty FE. Owa strona powinna zostać
przygotowana w zgodzie ze wszystkimi najnowszymi standardami i rekomendacjami
SEO, UX i performance tak by maksymalnie uprościć jej konsumowanie oraz
podawanie odpowiednich treści, jak również zoptymalizować jej pozycjonowanie
w wyszukiwarce.

 „Portfolio produktowe” powinno być zbudowane na bazie wyczerpującej klasyfikacji
form wsparcia i inicjatyw Funduszy Europejskich, która umożliwi wybranie konkretnego
rodzaju działań FE, którym zainteresowany jest beneficjent. Będzie to swoisty przegląd
oferty FE dla osób, które do tej pory nie miały świadomości o tym jakie obszary
pokrywa oferta wsparcia oraz jak jest szeroka.
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 Eksploracja kolejnych kategorii w „portfolio produktowym” odsyłałaby użytkownika do
krótkich opracowań prezentujących główne cele danej formy wsparcia, jej zakres
i dane nt. dotychczasowych rezultatów działania.

 W ramach owego „portfolio produktowego” powinna powstać sekcja portalu
(o charakterze kompendium wiedzy) zawierającego prostą i czytelną wyszukiwarkę
oferowanych form wsparcia/projektów, aktualnie dostępnych w ramach Funduszy
Europejskich, obejmująca informacje na
i wszystkich

regionów).

Przykładem

poziomie ogólnopolskim (dla kraju

takiego

rozwiązania

może

być

panel

wyszukiwania dostępny w serwisie https://www.vogue.pl/ po najechaniu na ikonkę
(szkło powiększające) w prawym górnym rogu alternatywnym rozwiązaniem może
być ekspozycja tych treści w ramach jednej strony z czytelnym zaznaczeniem
przejścia pomiędzy sekcjami vide http://polskabezgotowkowa.pl/.

 Portal taki powinien pełnić rolę centrum agregującego wszystkie formy komunikacji
nt. oferty Funduszy Europejskich, na zasadzie – „cała wiedza w jednym miejscu”.

 Rekomendujemy, aby portal powstał w ramach przebudowy aktualnie istniejącej
oficjalnej strony Funduszy Europejskich w Polsce (Portalu Funduszy Europejskich).
Alternatywą, którą można rozpatrzyć w przyszłej perspektywie finansowej jest
stworzenie nowego serwisu Funduszy, zawierającego wszystkie opisane w tym
opracowaniu rozwiązania.

 Wyszukiwarka stanowiłaby redefinicję dotychczas oferowanych źródeł poprzez
przekształcenie sposobu działania. Użytkownicy nie byliby zmuszeni do specyfikacji
kryteriów wyszukiwania samodzielnie. Wyszukiwarka zapraszałaby użytkownika do
wprowadzenia swoich danych socjo-demograficznych. Na ich podstawie silnik
wyszukiwarki przedstawiałby aktualną ofertę działań FE, które są dopasowane do
charakterystyk danego użytkownika (bez potrzeby samodzielnego eksplorowania).
[„ASYSTENT INNOWACJI” NCBR jest podobnym rozwiązaniem dla MŚP]

 Po wybraniu docelowej formy wsparcia w wyszukiwarce użytkownik docierałby do
informacji opracowanych w oparciu o założenia z rekomendacji numer 1, tj.:


szczegółowych informacji nt. kroków, jakie należy wykonać, aby uzyskać
dotację/wziąć udział w projekcie (np. w formie interaktywnych schematów
i infografik lub video).



Szczegółowych danych nt. wybranej formy wsparcia.



Danych

kontaktowych

do

podmiotów

odpowiedzialnych

za

obsługę

beneficjentów w wybranym zakresie wsparcia.


Opcji kontaktu z infolinią lub doradcą na Live-Chat.

 W ramach przebudowy aktualnie istniejącej oficjalnej strony Funduszy Europejskich
w Polsce (lub w ramach nowopowstałej strony w przyszłej perspektywie finansowej)
rekomendujemy przeniesienie w bardziej widoczne miejsce zakładki „Serwisy
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Programów” odsyłającej do wszystkich oficjalnych źródeł lokalnych nt. Funduszy
Europejskich. Każdy region powinien posiadać swoje logo (mogą to być aktualnie
wykorzystywane logotypy i hasła z identyfikacji wizualnej regionu). Po kliknięciu na
symbol regionu użytkownik docierałby do strony prezentującej dostępne, oficjalne
źródła lokalne wraz z możliwością kliknięcia w aktualny link odsyłający do opracowań.
Taka forma prezentacji lokalnych źródeł wiedzy na głównej, ogólnopolskiej platformie
pozwoli lepiej wykorzystać efekty ogólnopolskiej komunikacji nt. FE. Część ruchu
w Internecie wygenerowana przez ogólnopolskie kampanie i materiały promocyjne
będzie miała szansę trafić do odpowiednich lokalnych inicjatyw za wynikiem
stworzenia dobrze widocznej i intuicyjnej w działaniu zakładki poświęconej regionom.
W rezultacie ruch w regionalnych portalach i social media ma szansę stać się większy.
[REKOMENDACJA 4] Kontynuowanie komunikacji TV, a także położenie większego
nacisku na komunikację poprzez kanały telewizyjne

 W prezentowanej w dalszej części dokumentu tabeli zaprezentowane zostały główne
kanały TV, które gwarantują dotarcie do najszerszej rzeszy odbiorców (w przekroju
wszystkich analizowanych grup demograficznych). Z badań wynika, że telewizję
nadal ogląda stanowcza większość Polaków i robi to często. Jest ona bardzo ważnym
źródłem wiedzy o aktualnych wydarzeniach w Polsce, ofertach i produktach na rynku
i w tym kontekście powinna zostać mocno uwzględniona w nadchodzących
kampaniach Funduszy Europejskich.

 W ramach komunikacji w TV rekomendujemy ponowne stworzenie filmów
promocyjnych

w

formie

„testimoniali”

(„Success

Stories”),

opartych

na

wypowiedziach prawdziwych beneficjentów Funduszy Unijnych, opisujących ich
pozytywne doświadczenie z FE oraz dobry wpływ na sytuację życiową i zawodową.
Przykładowo:

 https://www.youtube.com/watch?v=WG1qyRnVltk
 https://www.youtube.com/watch?v=3hkEWn-jjWs
 Opcjonalną metodą będzie przygotowanie wyreżyserowanych zdarzeń, ale
opowiadających o realnych sytuacjach bliskich naszym odbiorcom. Przykładowo:
https://www.youtube.com/watch?v=y6Rie65ApWQ
https://www.youtube.com/watch?v=lUh7bVv5la0

 Filmy powinny w dalszym ciągu pokazywać osoby z różnych grup społecznych,
a także (idealnie) z określonego regionu w przypadku kampanii lokalnej.

 Filmy powinny zawierać krótki przekaz, wywierający pozytywny efekt emocjonalny
(np. poprzez dodanie akcentów humorystycznych).
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 W TV ogólnopolskiej film może stanowić montaż kilku wypowiedzi różnych osób, aby
podkreślić ogromny zakres wsparcia, jaki Polacy uzyskali dzięki FE (w różnych
regionach, w różnych kategoriach zawodowych i społecznych).

 Rekomendujemy

wykorzystanie

content

marketingu

do

promocji

Funduszy

Europejskich w telewizji, w oparciu o relacje dotyczące rozwoju nowych usług lub
technologii (interesujących i stanowiących czynnik „wow” dla odbiorców). Osadzenie
prezentacji takich nowatorskich rozwiązań w kontekście tego, że są to Polskie lub
lokalne sukcesy, a dopiero w drugiej kolejności wzmianki o Funduszach.

 Rekomendujemy niezawężanie stosowania promocji w formie content marketingu
tylko do telewizji lub jedynie publikacji internetowych. Myśląc o content marketingu
rekomendujemy szerokie podejście. Działania realizowane za pomocą np. lokowania
produktulub dedykowanych tematyce FE fragmentów odcinków seriali (np. historia
danego bohateralub cały wątek dotyczący FE wpleciony w fabułę danego serialu)
powinny mieć swoje przełożenie we wszystkich potencjalnych punktach styku
z odbiorcami. Jeżeli w telewizji pojawia się bohater lub wątek dotyczący Funduszy
Europejskich

to

warto

rozważyć

wykorzystanie

wizerunku

postaci

z danych seriali do przedłużenia komunikacji w mediach digitalowych (online).
Na przykład poprzez zaoferowanie możliwości obejrzenia dodatkowych materiałów,
w których bohaterowie z serialu, w specjalnie nagranych materiałach wideo (na
potrzeby Internetu), czy w specjalnych audycjach (na potrzeby radia), tłumaczą krok
po kroku niuanse związane z pozyskiwaniem Funduszy. Przedstawiane przez nich wątki
dotyczące FE mogą być kontynuowane przez prezentację dedykowanych bannerów
reklamowych online, retargetowanych na ludzi którzy weszli w kontakt z materiałem
wideo, bądź są w grupie osób potencjalnie zainteresowanych FE. Przykładem takich
działań była kampania "Doctors of America", w której znani z seriali "lekarze" zostali
zaangażowani

do

zachęcenia

ludzi

do

ubezpieczania

się

na

wypadek

nieszczęśliwych zdarzeń. Postaci grające lekarzy w serialach uświadamiały ludzi
zarówno w reklamie telewizyjnej,

jak i w licznych kreacjach przygotowanych na

potrzeby digitalu. Były to zarówno materiały wideo jak i dedykowane posty do social
mediów, bannery reklamowe online mówiące o potrzebie ubezpieczenia się.
Przykładowo:

 reklama TV
https://www.youtube.com/watch?v=0pYoyQCau5k

 krótsza forma wykorzystana w Internecie
https://www.youtube.com/watch?v=Yu_XmqYEo5E
https://www.youtube.com/watch?v=XflNfXZYenA
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[REKOMENDACJA 5] Uproszczenie i modyfikacja języka komunikatów o FE

 Podzielenie dotychczasowych treści na tzw. „single minded messages”, czyli
serwowanie mniejszych porcji informacji skupionych na przekazaniu jednego
zagadnienia zamiast zasypywania odbiorcy szeregiem bardzo szczegółowych
danych, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego balansu między treścią
angażującą a stricte informacyjną. Kampanie i działania promocyjne powinny
być

konstruowane

wokół

węzłowych

i

potencjalnie

niezrozumiałych

(zidentyfikowanych jako niezrozumiałe) zagadnień celem ich jak najlepszego
wyklarowania w umysłach potencjalnych odbiorców. Przy czym należy zauważyć,
że komunikaty poszczególnych działań kampanijnych powinny być dostosowane
do odbiorców, w tym kanałów, w których zwykli oni komunikować treści. Warto
przemyśleć

rozpisanie przetargu strategiczno-kreatywnego oraz równolegle

mediowego. A następnie zaangażować obie te organizacje do równoległego
i wspólnego wypracowania parasolowej idei komunikacyjnej wraz z szeregiem
taktycznych działań nastawionych na wzmacnianie świadomości odbiorców na
temat obszarów wiedzy o FE uznanych za niezadowalająco wyjaśnione, bądź
skomplikowane. Idea kreatywna, jak i wszystkie taktyczne działania powinny mieć
swoje pokrycie w dopasowanym do danej grupy odbiorców media planie ze
szczególnym

naciskiem

na

budowanie

zasięgu

i

częstotliwości

kontaktu

z komunikatem. Działania te powinny być rozpisane na przynajmniej kilka lat do
przodu z równolegle prowadzonym badaniem efektywności całej komunikacji i jej
bieżącą optymalizacją w oparciu o zaobserwowane trendy w zachowaniu
odbiorców.

 Odejście od stosowania długich artykułów, które zawierają obszerne, jednolite
opisy na rzecz (info i wideo) case studies w krótkiej punktowej i infograficznej
formie prezentować będą skrótowo najważniejsze zagadnienia. Takie treści można
potem eksploatować zarówno w formie prostych animowanych infografik
umieszczanych w serwisie poświęconym FE oraz jako animowane i niepomijalne
pre-rolle na YouTube. Rolą pre-rolli będzie zainteresowanie danym zagadnieniem
widza i przekierowanie, albo do dłuższej formy wideo, albo do strony www
prezentującej w sposób nieco bardziej pogłębiony dane zagadnienie.

 Odejście od specjalistycznego żargonu oraz języka eksperckiego, który sprawia,
że

użytkownicy

mają

poczucie

nadmiernego

skomplikowania

zagadnień

związanych z Funduszami oraz nieprzystępności.

 Wkomponowanie w materiały prasowe oraz internetowe większej ilości
komunikatów o charakterze wizualnym (infografiki/schematy/infografiki video) →
patrz rekomendacja 6.
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 Niezależnie od podejścia opisanego w poprzednich punktach, do promocji
w kanałach prasowych
współpracy

z

warto wykorzystać

merytorycznymi

i

content

cieszącymi

się

marketing

oparty na

rzeczywistym

uznaniem

dziennikarzami oraz autorami rozmaitych artykułów. Tacy rozpoznawalni autorzy
będą mogli zasilić pulę publikacji na temat Funduszy szeregiem ciekawych
informacji, artykułów i inspirujących odbiorcę reportaży. Wysokiej jakości treści
o charakterze publikacji prasowych i internetowych będą zachęcały odbiorców
i umiejętnie krok po kroku wyjaśniały zarówno zalety wsparcia z Funduszy jak
i mechanizmy związane ze zgłaszaniem się po FE.

 Zastosowanie większej liczby komunikatów o bardziej angażującym charakterze,
bazujących na wzbudzeniu pozytywnych emocji oraz zawierających wyraźne
„call to action” (np. testimoniale/success stories w radio lub w formie video
w materiałach online). Kiedy myślimy o angażujących treściach do radia to
przychodzi na myśl akcja zbudowana wokół cyklu dziennikarskich reportaży
prowadzonych na antenach najbardziej zasięgowych stacji, w których to
reportażach

dziennikarz

będzie

podróżował

po

Polsce

w

ramach

programu/radiowej audycji o ustalonym formacie. W jej ramach może reportersko
odwiedzać beneficjentów FE i na miejscu w rozmowach z nimi sprawdzać, jak
wpłynęły one na ich życie. Program ten może przyjąć formułę, w której dziennikarz
będzie odwiedzał osoby, które się uprzednio zgłoszą chęć wzięcia udziału w takiej
audycji. Żeby taka forma była ciekawa i zachęcająca warto by było
pomyśleć o znanej i przyciągającej twarzy (głosie), którego spotkanie mogłoby
być wartością, która zwiększy chęć zaangażowania się słuchaczy. Aby akcja tego
typu miała pełne dotarcie to musiałaby zostać przeprowadzona jednocześnie na
dwóch, trzech antenach przez odpowiednio dobranych do udziału w niej
prowadzących tak aby za jednym zamachem docierać do maksymalnie szerokiej
grupy słuchaczy i zagwarantować jednocześnie, że taka formuła ich zainteresuje.
Warto rozpatrzyć udział jakiegoś influencera w roli reportera, osoby znanej
z kanału na YouTube, co pozwoliłoby uzyskać efekt synergii różnych kanałów
(radio + digital/social media + ewentualnie, gdyby kampania była prowadzona
bardzo szeroko to i TV) dotarcia w przypadku odbiorców młodszych. Na stacjach
komercyjnych mogłaby to być formuła bardziej reporterska, natomiast na
antenach publicznych mogłaby mieć ona formę słuchowiska lub audycji łączącej
słuchowisko z elementami reportaży. Tak by treści owe były jednocześnie
interesujące i urozmaicone.
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[REKOMENDACJA 6] Wykorzystanie

w

istotnie

większym

stopniu

informacji

opracowywanych w spójnej i charakterystycznej formie wizualnej (infografiki, schematy,
animowane infografiki)

 Rekomendujemy wykorzystanie tej formy zarówno w promocji online, w telewizji,
w prasie lub na plakatach (zarówno „outdoor”, jak i lokalizacje, takie jak urzędy,
samorządy,

etc.),

ale

także

udostępnianie

tych

materiałów

w

ramach

proponowanych wyżej źródeł wiedzy o Funduszach Europejskich online.

 Infografiki i schematy stosowane jako komunikaty promocyjne w mediach powinny
także odsyłać do głównych, ogólnopolskich stron zawierających wiedzę o FE
(tj. portfolio produktowego i wyszukiwarki dotacji).

 Rekomendujemy tworzenie infografik prezentujących kluczowe dane dotyczące
Funduszy

Europejskich,

osobno

dla

różnych

grupy

docelowych,

grup

demograficznych, a także dla regionów. Przy założeniu, że zostanie opracowana
spójna rekomendacja (brandbook) co do zasad stosowana danych zestawień
kolorystycznych

można

poczynić

próby

stworzenia

materiałów

operujących

wspólnym dla całej marki FE kodem wizualnym przy jednoczesnym subtelnym ich
zróżnicowaniu w obszarze stylu pisania treści oraz pewnych nowoczesnych smaczków
wizualnych, które mogą okazać się ciekawsze dla np. młodszych odbiorców,
a bardziej stonowanych i bardziej klasycznych form dla odbiorców starszych.
Ta intuicja powinna zostać zweryfikowana na etapie przygotowania materiałów
poprzez przeprowadzenie badań fokusowych na odpowiednich grupach, celem
wypracowania optymalnej komunikacji.

 Taka forma prezentacji umożliwi skuteczniejsze rozpowszechnienie wiedzy na temat
dotychczasowego wykorzystywania wsparcia z Funduszy oraz ich postrzegania
w określonych grupach demograficznych oraz regionach.

 Komunikat tego rodzaju jest bardziej intuicyjny, a także może zainspirować osoby do
tej pory niezwiązane z ofertą FE do zainteresowania się dotacjami (poprzez
prezentację danych o grupach w podobnej sytuacji społeczno-ekonomicznej lub
w podobnej lokalizacji).

 Uproszczona i lepiej przyswajalna forma prezentacji pozwoli na uniknięcie ryzyka, że
treści zostaną pominięte/odrzucone przez osoby, które nie mają czasu lub ochoty
zapoznawać się z obszernymi artykułami/tekstami.

 Rekomendujemy

dodatkowo

tworzenie

infografik/schematów

prezentujących

instrukcje działania (krok po kroku) jakie musi wykonać potencjalny beneficjent, aby
zdobyć wsparcie z FE (z danej grupy społecznej, lub w ramach konkretnego projektu
skierowanego

do

określonej

grupy

docelowej).

Taka

infograficzna

forma

pokazywania, co jak i gdzie powinna być spójna (by tak było powinna być
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przebadana i dopracowana i dostosowana do odbiorców) i systemowo umieszczana
we wszystkich miejscach, w których mogą pojawić się beneficjenci.

 Chodzi o podkreślenie kluczowych formalności i zarysowanie drogi, którą beneficjent
musi przejść, aby uzyskać dotację (np. od czego zacząć? Co zrobić? Jak? Gdzie?).

 Materiały online powinny mieć interaktywny charakter (po najechaniu myszką na
infografikę lub określony krok w schemacie oferowany byłby dostęp do pogłębionych
informacji).

 Rekomendujemy stworzenie także krótkich video z animowanymi infografikami do
użycia w kanałach online oraz TV, pokazującymi w schematyczny, uproszczony
sposób główne informacje dot. oferty FE dla określonych grup społecznozawodowych lub regionów (mogą także zawierać schemat z instrukcją pozyskania
dotacji). Przykładowo: https://norbertmikolajczyk.pl/Bilo-Rachunki-z-glowy
[REKOMENDACJA 7] Odejście od wkomponowywania akcentów politycznych w przekaz
W związku z tym, że przekaz polityczny zawarty w komunikatach może być odbierany
w różny sposób, uzależniony od poglądów politycznych widzów, staje się on
elementem potencjalnie zakłócającym informację. W przypadku zwolenników
prezentowanej opcji politycznej wzbudza pozytywną reakcję, z kolei w przypadku
przeciwników - może zrazić i wywrzeć negatywne emocje. Z tego powodu
rekomendujemy ograniczenie lub nieumieszczanie wizerunku polityków lub ich
wypowiedzi

w

materiałach

promujących

Fundusze

Europejskie,

a także prezentowanie Funduszy Europejskich jako inicjatywy wspólnej, europejskiej,
nie związanej z żadną ideologią lub frakcją polityczną.
[REKOMENDACJA 8] Ułatwienie bezpośredniego kontaktu z doradcami reprezentującymi
Fundusze wszystkim potencjalnym beneficjentom, zainteresowanym tematem

 Udostępnienie zainteresowanym podmiotom i użytkownikom dostępu do doradców
online (w czasie rzeczywistym) na zasadzie „Live-Chat” na stronach ogólnopolskich
omawianych w punkcie 2 i 3. W kontekście grupy młodszych odbiorców warto
rozważyć reklamy serwowane za pomocą Messengera oraz przetestowanie chat bota dostępnego na Messengerze:
https://www.facebook.com/business/marketing/messenger
https://www.clearvoice.com/blog/build-facebook-chatbot-10-minutes/

 Stworzenie i udostępnienie ogólnopolskiej infolinii Funduszy Europejskich, gdzie
dedykowani doradcy mogliby pomóc osobom zgłaszającym się z różnych regionów
oraz w sprawie różnych form wsparcia. W razie skomplikowanych zapytań obsługa
infolinii miałaby dodatkowe 24h na rozwiązanie problemu, który został zgłoszony przez
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użytkownika infolinii (doradca zwracałby się następnie w formie mailowej lub
telefonicznej do zainteresowanego).

6.4. SZCZEGÓŁOWE

REKOMENDACJE

DLA

ANALIZOWANYCH

GRUP

DEMOGRAFICZNYCH
Dla

wszystkich

grup

z

tabeli

rekomendowana

jest

kampania

telewizyjna

(w najpopularniejszych stacjach TV), radiowa (w najpopularniejszych stacjach radiowych)
oraz w szeroko rozumianym internecie (należy rozważyć szersze wypromowanie obecności
Funduszy Europejskich na Facebook’u.

[1] PRZEDSIĘBIORCY
97% przedsiębiorców spotkało się z określeniem Fundusze Europejskie lub Unijne (88% wie, co
oznacza ta nazwa). Dla 60% przedsiębiorców tematyka FE jest interesująca (to 20p.p. więcej
niż w ogół Polaków). 91% respondentów w tej grupie uważa, że FE przyczyniają się do rozwoju
Polski.
Rekomendowane kanały:
Najczęściej czytaną gazetą przez przedsiębiorców jest Gazeta Wyborcza (czytana przez 60%
osób z tej grupy). Regionalne dzienniki czyta 37% - jest to więcej niż w przypadku większości
pozostałych grup zawodowych. Dwa najczęściej czytane rodzaje magazynów to Newsweek
(29%+) oraz prasa kobieca/rozrywkowa (24%-). Zarówno wersje papierowe jak i elektroniczne.
77% osób w tej grupie słucha radia codziennie lub prawie codziennie. Najczęściej jest to RMF
FM (53%) i Radio ZET (51%). 81% codziennie lub prawie codziennie ogląda telewizję.
Najczęściej: TVN (72%), Polsat (60%-), TVP 1 (43%-), TVP 2 (42%-) i TVN24 (31%+). Natomiast 84%
korzysta z Internetu. Najczęściej z Google (67%), Facebook’a (54%) i Youtube (49%).
Regionalne portale internetowe są używane istotnie częściej niż w całej próbie.
Najlepszym kanałem budowania pozycji FE będą programy o charakterze informacyjnym
i gospodarczym. Warto rozpatrzyć przygotowanie we współpracy z TV i Radio cyklu spotkań
z ekspertami z różnych branż, którzy na antenie będą tłumaczyć na przykładach zalety FE
oraz krok po kroku objaśniać ewentualne niezrozumiałe aspekty.
Komunikację tę można rozszerzyć o Internet celem przypomnienia i dobudowania
częstotliwości i zasięgu.
Wartym rozpatrzenia działaniem byłby też dedykowany serial telewizyjny, w którym jednym
z ważniejszych wątków byłaby historia bohaterów osadzona w kontekście rozwoju ich
życia/biznesów/możliwości dzięki FE. Taki zaprojektowany od samego początku serial nie musi
od razu być kilkudziesięciominutową produkcją, może to być program o wiele krótszy np. 3-5
minutowy pomyślany tak, żeby można go było emitować zarówno w ogólnopolskiej telewizji,
jak również w kanałach internetowych (YouTube, VOD, ewentualnie jakaś platforma
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dostarczająca treści wideo). Żeby zwiększyć atrakcyjność takiego serialu można do niego
zaangażować znanych aktorów i o ich twarze oprzeć następnie kampanie informacyjną
zarówno o serialu jak i o FE.
Przykładowo:


https://www.youtube.com/channel/UCjJFfvMFt-LTskEpdsI0TTg



https://www.youtube.com/watch?v=clg22N9rlTw&t=382s

Alternatywą dla opisanej powyżej produkcji jest lokowanie treści dotyczących Funduszy
Europejskich w już istniejących, popularnych serialach TV. Możliwe jest stworzenie całego
wątku fabularnego opartego na scenariuszu stworzonym specjalnie w celu wypromowania
określonego tematu dotyczącego funkcjonowania Funduszy Europejskich w Polsce, zgodnie
z zapotrzebowaniem informacyjnym grupy docelowej, lub aktualnymi działaniami FE.
Komunikacja pożądana – tematyka:
To, czego nieustannie będzie potrzebowała ta grupa odbiorców to bodźców i możliwie
konkretnie podanych informacji o tym, jakie środki może pozyskać, na jaki rodzaj działalności
gospodarczej. Poza tym, jak owe środki może wykorzystać do pozyskania nowych
pracowników lub rozwijania kompetencji tych, których już zatrudnia. Tutaj także zalecamy
korzystanie w komunikacji z tzw. testimoniali (success stories), gdyż w tej grupie, jak w żadnej
innej, pragmatyczny język korzyści przeważa nad emocjami.
Rekomendujemy:


Prezentację case-study (testimoniale) rzeczywistych przykładów przedsiębiorców,
którzy z sukcesem skorzystali z oferty dofinansowania – jak to zrobili, jak oceniają cały
proces i jego efekty (video online lub TV).



Stworzenie portfolio produktowego FE dla przedsiębiorców.



Schematyczne i uproszczone instrukcje (w formie infografik) prezentujące jak
skorzystać z dotacji będąc przedsiębiorcą.



Prezentowanie szans na unowocześnienie i zwiększenie innowacyjności biznesu.



Prezentację dokumentowanego wsparcia dla gospodarki, które realnie przekłada się
na jej wyniki wraz z konkretnymi przykładami.

Komunikacja zbyteczna – tematyka:
Można ograniczyć komunikację natury ogólnej skupionej na promocji samej idei Funduszy,
gdyż jest to grupa bardzo pragmatyczna, która w dużej mierze jest już nieźle wyedukowana w
temacie istnienia Funduszy Europejskich. Nie będą ich też interesowały ogólne informacje
pokazujące, jak się poprawia jakość życia.
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[2] Osoby bezrobotne
Wśród osób bezrobotnych 84% spotkało się z określeniem Fundusze Europejskie lub Unijne, ale
tylko 47% wie co one oznaczają. Jedynie dla ¼ osób bezrobotnych tematyka FE jest
interesująca (to 15p.p. mniej niż w całej próbie). 79% osób w tej grupie uważa, że FE
przyczyniają się do rozwoju Polski (to 8p.p. mniej niż całej próbie).
Rekomendowane kanały:
Należy wykorzystać możliwości związane z prezentowaniem informacji na tablicach
informacyjnych, plakatach i ulotkach w Urzędach Pracy. Osoby bezrobotne częściej niż inne
analizowane grupy demograficzne czytają prasę kobiecą/rozrywkową (czyta ją 54%
bezrobotnych), a także FAKT (51%). 68% osób z tej grupy słucha radia codziennie lub prawie
codziennie. Najczęściej RMF FM (43%) i Radia ZET (42%). 87% codziennie lub prawie
codziennie ogląda telewizję. Najczęściej TVN (75%), Polsat (73%), TVP 1 (63%), TVP 2 (60%).
Z Internetu korzysta ok. 50% – głównie używając Facebook’a (54%), Google (52%) i Youtube
(44%).
Przykładowo:


https://www.youtube.com/channel/UCjJFfvMFt-LTskEpdsI0TTg



https://www.youtube.com/watch?v=clg22N9rlTw&t=382s

Wartym rozpatrzenia działaniem byłby dedykowany serial telewizyjny (lub obecność tematyki
dotyczącej Funduszy Europejskich w już istniejących popularnych polskich serialach),
w którym jednym z ważniejszych wątków byłaby historia bohaterów osadzona w kontekście
rozwoju ich życia/biznesów/możliwości dzięki FE. Taki zaprojektowany od samego początku
serial nie musi od razu być kilkudziesięciominutową produkcją, może to być program o wiele
krótszy np. 3-5 minutowy pomyślany tak, żeby można go było emitować zarówno
w ogólnopolskiej

telewizji,

jak

również

w

kanałach

internetowych

(YouTube,

VOD,

ewentualnie jakaś platforma dostarczająca treści wideo). Żeby zwiększyć atrakcyjność
takiego serialu można do niego zaangażować znanych aktorów i o ich twarze oprzeć
następnie kampanie informacyjną zarówno o serialu jak i o FE.
Komunikacja pożądana – tematyka:
Warto zwracać uwagę, na takie zagadnienia jak to, że:


fundusze służą poprawie sytuacji osób bezrobotnych poprzez szkolenia będące
szansą na wyjście z bezrobocia,



przekwalifikowywanie,

Rekomendujemy także prezentację success stories (testimoniale osób, które wyszły
z bezrobocia dzięki wsparciu Funduszy Europejskich – jako zachęta i przykład, że to się udaje).
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Komunikacja zbyteczna – tematyka:
W przypadku bezrobotnych nieskuteczna może się okazać komunikacja podkreślająca zalety
inwestycji w ochronę środowiska czy innowacje, jak również niespecjalnie interesować się
one będą inwestycjami infrastrukturalnymi, gdyż na liście potrzeb tych osób są to
zagadnienia bardzo odległe.

[3] Osoby w młodym wieku (do 30 lat)
93% osób w tej grupie spotkało się z określeniem Fundusze Europejskie lub Unijne, 68% wie co
oznaczają te pojęcia. Dla 2/5, czyli 41% respondentów z tej grupy tematyka Funduszy
Europejskich jest interesująca.
Rekomendowane kanały:
Osoby młode najczęściej słuchają w radio kanałów takich jak: RMF FM (57%+), Radio ZET
(43%+), ESKA (35%+), a także studenckie radia. 75% słucha radia raz w tygodniu lub częściej.
Bardzo często korzystają także z kanałów Internetowych, istotnie częściej niż inne grupy
z social mediów – Facebook (98%+), Instagram (28%+) i Youtube (22%+). Warto rozważyć
angażowanie do komunikacji influencerów i sieci influencerskich, gdyż są to pełnoprawne
kanały dotarcia mediowego bardzo dobrze postrzegane i rezonujące z konsumentami z tej
grupy.
Tylko 11% czyta prasę codzienną raz w tygodniu lub częściej. 76% nie czyta jej wcale. Duża
część czytających sięga po wersje elektroniczne. Stanowcza większość (84%) nie czyta prasy
regionalnej. 1/3 sięga po tygodniki/miesięczniki, z czego połowa czyta prasę kobiecą.
Częściej niż pozostałe grupy sięgają po Komputer Świat (11%+) i National Geographic (7%+).
93% korzysta z Internetu codziennie lub prawie codziennie, a aż 90% korzysta z serwisów
społecznościowych codziennie lub prawie codziennie.
Do tej grupy możemy docierać w sposób najbardziej zróżnicowany i najszerszy. Począwszy do
zasięgowych reklam w telewizji, audycji radiowej po dedykowane kreacje na YouTube
i współpracę

z

influencerami

zarówno

tworzącymi

na

platformie

YouTube

jak

i rozmawiającymi z użytkownikami za pomocą kanałów takich jak Facebook, czy Instagram.
Wielość opcji pozwala na stworzenie holistycznej przenikającej wszystkie kanały komunikacji
o potencjalnie najsilniejszym i policzalnym impakcie.
Komunikacja pożądana – tematyka:
Do osób młodych warto komunikować:


możliwości związane z edukacją zagraniczną oraz stażami w innych krajach Europy
(przykłady możliwości),

Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Raport końcowy z badania |155



testimoniale dotychczasowych osób korzystających ze środków UE (video online) +
infografiki prezentujące ścieżkę ubiegania się o uczestnictwo w projektach
związanych z edukacją naukową i zawodową,



informacje o wsparciu dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy,



informacje o szansach uzyskania środków na szkolenia i kursy doszkalające,



przykłady dobrego wydatkowanie funduszy i przełożenie tych inwestycji na poziom
i jakość życia,



informacje o rozwoju infrastruktury edukacyjnej i sportowej.

Komunikacja zbyteczna – tematyka:
Osoby młode - w wieku poniżej 30 lat, w tym grupa osób NEET (osób nieuczących się,
niepracujących, ani nieszkolących się) nie będą przesadnie zainteresowane ogólnymi
informacjami na temat poprawy jakości życia. Będą one mniej zainteresowane generalnymi
komunikatami dotyczącymi wpływu Funduszy na rozwój Polski i regionu, gdyż tak
komunikowane tematy mogą być dla nich nadto odległe.

[4] NEET (Not in Education, Employment, or Training)
Podobnie jak osoby młode – 92% spotkało się z określeniem Fundusze Europejskie lub Unijne,
68% wie co oznaczają te pojęcia. Jedynie dla 1/3 (34%) osób z tej grupy tematyka FE jest
interesująca. 87% uważa, że Fundusze przyczyniają się do rozwoju Polski.
Rekomendowane kanały:
W tej grupie demograficznej podobnie jak wśród osób młodych widoczne jest często
używanie takich kanałów radiowych jak: RMF FM (52%), ZET (45%), ESKA (27%). 87% osób w tej
grupie codziennie lub prawie codziennie korzysta z Internetu, a także ma konto w social
mediach (prawie wszyscy na Facebook’u, 1 na 5 osób na Instagramie). Tutaj również warto
rozważyć

współprace

z influencerami

oraz

wykorzystanie

formatu

na

YouTube

do

popularyzacji idei FE. Podobnie jak w grupie osób młodych, warto rozważyć angażowanie do
komunikacji influencerów i sieci influencerskich, gdyż są to pełnoprawne kanały dotarcia
mediowego - bardzo dobrze postrzegane i rezonujące z konsumentami z tej grupy.
75% osób w tej grupie nie czyta w ogóle prasy ogólnopolskiej, a ci którzy czytają skupiają się
na Fakcie (43%) i Super Expresie (33%). Relatywnie często czytają wersje elektroniczne prasy
(57% czyta je częściej lub równolegle z papierową wersją). Z kolei 81% nie czyta w ogóle prasy
regionalnej. 1 na 5 osób czyta tygodniki i miesięczniki codziennie lub prawie codziennie –
stanowczą przewagę nad innymi opcjami ma w tej grupie prasa kobieca (63%).
Oglądalność telewizji w tej grupie ma bardzo podobną charakterystykę do większości
pozostałych grup demograficznych – kluczowe kanały to TVN (81%), Polsat (77%), TVP1 (50%)
i TVP2 (51%).
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Komunikacja pożądana – tematyka:
Osobom reprezentującym tę grupę demograficzną należy komunikować informacje na
temat:


wsparcia dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy,



szans na środki na szkolenia i kursy doszkalające,



przykładów dobrego wydatkowania Funduszy i przełożenie tych inwestycji na poziom
i jakość życia,



przykładowych form wsparcia, które umożliwiają skorzystanie z ofert rozpoczęcia
kariery zawodowej w ciekawych miejscach (staże),



testimoniali dotychczasowych osób młodych korzystających z funduszy (video online),
a także infografik prezentujących ścieżkę ubiegania się o uczestnictwo w projektach
związanych z polepszeniem sytuacji zawodowej.

Komunikacja zbyteczna – tematyka:
Analogiczna do omówionej w grupie osób młodych (do 30 roku życia).

[5] Osoby starsze w wieku powyżej 50 lat
89% spotkało się z określeniem Fundusze Europejskie lub Unijne, 59% wie co one oznaczają.
Dla 37% osób z tej grupy tematyka Funduszy jest interesująca. 82% uważa, że Fundusze
przyczyniają się do rozwoju Polski.
Rekomendowane kanały:
Warto zwrócić szczególną uwagę na kanały takie jak FAKT (39%), Gazety Regionalne (33%),
Teletydzień (26%+), Program I Polskiego Radia (28%+), oraz szerzej zakrojona kampania TV
(kilka kanałów). Ta grupa wykazuje się jeszcze większą częstotliwością niż pozostałe jeśli
chodzi o korzystanie z telewizji (92%+ ogląda telewizję codziennie lub prawie codziennie).
Z racji wysokiego zainteresowania czytelnictwem Teletygodnia sugerujemy także położenie
nacisku na publikację informacji w telemagazynach.
1/3 osób w tej grupie czyta ogólnopolską prasę codziennie lub prawie codziennie (to więcej
niż w innych grupach). Najczęściej Fakt (43%+), Gazetę Wyborczą (37%-) lub Super Express
(27%). 1/5 czyta gazety regionalne (częściej niż inne grupy). Blisko ¼ czyta tygodniki
i miesięczniki raz w tygodniu lub częściej.
Blisko 70% słucha radia codziennie lub prawie codziennie, głównie kanałów takich jak: RMF
FM (34%-), Radio ZET (29%-) i I Program Polskiego Radia (28%+).
92% osób w tej grupie ogląda telewizję codziennie lub prawie codziennie: TVP1 (73%+), TVP2
(72%+), Polsat (70%-), TVN (66%-), TVP INFO (25%+), TVN24 (22%-).
Jedynie 28% korzysta z Internetu codziennie lub prawie codziennie, 9 na 10 osób nie korzysta
w ogóle z social mediów.
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Widzimy tutaj największy potencjał dla audycji radiowej w formie cyklicznego słuchowiska,
która prezentowana by była na największych antenach, opcjonalnie narracja ta mogłaby
być uzupełniona o programy informacyjne, gdzie rozmaici eksperci tłumaczyliby założenia
i odpowiadali na pytania słuchaczy.
Przykładowo:


https://www.youtube.com/channel/UCjJFfvMFt-LTskEpdsI0TTg



https://www.youtube.com/watch?v=clg22N9rlTw&t=382s

Wartym rozpatrzenia działaniem byłby dedykowany serial telewizyjny (lub obecność tematyki
dotyczącej Funduszy Europejskich w już istniejących popularnych polskich serialach),
w którym jednym z ważniejszych wątków byłaby historia bohaterów osadzona w kontekście
rozwoju ich życia/biznesów/możliwości dzięki FE. Taki zaprojektowany od samego początku
serial nie musi od razu być kilkudziesięciominutową produkcją, może to być program o wiele
krótszy np. 3-5 minutowy pomyślany tak, żeby można go było emitować zarówno
w ogólnopolskiej

telewizji,

jak

również

w

kanałach

internetowych

(YouTube,

VOD,

ewentualnie jakaś platforma dostarczająca treści wideo). Żeby zwiększyć atrakcyjność
takiego serialu można do niego zaangażować znanych aktorów i o ich twarze oprzeć
następnie kampanie informacyjną zarówno o serialu jak i o FE.
Komunikacja pożądana – tematyka:
Przedstawienie idei Funduszy Europejskich w pozytywnym świetle, przykłady inwestycji
i osiągnieć nabytych dzięki ich wykorzystaniu. Krótki opis projektów skierowanych do osób
starszych w danych regionie wraz z instrukcją jak skorzystać z oferty.
Dodatkowo:


powody, zapewnienia i przykłady wskazujące, że osoby w tym wieku także mogą
skorzystać z FE (oraz jak?),



szkolenia służące podnoszeniu kwalifikacji osób w tym wieku,



wsparcie przedsiębiorstw, co może przyczynić się do ich większego zapotrzebowania
na zatrudnianie także osób starszych,



inwestycja w ich przyszłość w postaci coraz większej oferty zajęć dla osób starszych,
czy też inwestycji infrastrukturalnych pozwalających poprawić komfort życia, czy
ochronę zdrowia,



podniesienie jakości życia i skierowanych do nich usług.

Komunikacja zbyteczna – tematyka:
Osoby starsze będą stanowczo mniej zainteresowane innowacyjnością, ponieważ nie są to
zagadnienia, z którymi zamierzają one wiązać swoją przyszłość oraz które są dla nich istotne
w życiu codziennym. Ze względu na swoją skłonność do częstszego czytania prasy oraz
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większego

skupienia

na

lokalności

mogą

być

bardziej

zainteresowane

zmianami

i inwestycjami powstającymi w ich regionie z Funduszy Europejskich.

[6] Miasta do 50 tys. mieszkańców
91% spotkało się z określeniem FE lub Unijne, 64% wie co te pojęcia oznaczają. Dla 38% osób
z tej grupy tematyka FE jest interesująca. 83% uważa, że Fundusze przyczyniają się do rozwoju
Polski.
Rekomendowane kanały:
Rekomendujemy położenie nacisku na radio i telewizję: RMF FM (47%), Radio Zet (39%), TVN
(72%), Polsat (74%) oraz TVP2 (60%). 15% osób w tej grupie czyta codzienną prasę
ogólnopolską codziennie lub prawie codziennie, 62% nie czyta wcale. Osoby czytające
kierują swoją uwagę w stronę wydawnictw takich jak: Fakt (39%), Gazeta Wyborcza (36%)
oraz Super Express (30%). 76% osób z małych miast nie czyta prasy regionalnej, 15% raz czyta
ją raz w tygodniu lub częściej. 64% nie czyta tygodników i miesięczników, osoby czytające
sięgają głównie po: prasę kobiecą/rozrywkową (38%) lub Teletydzień (22%).
76% osób słucha radia raz w tygodniu lub częściej. Najpopularniejsze kanały to: RMF FM
(47%), Radio Zet (39%).
85% ogląda TV codziennie lub prawie codziennie. Najpopularniejsze kanały to: TVN (72%),
Polsat (74%) oraz TVP2 (60%).
Relatywnie niewielka grupa korzysta z Internetu codziennie lub prawie codziennie (58%), 1/3
nie korzysta wcale. Tylko 50% korzystających z Internetu posiada konto w social media
(głównie Facebook – 58%).
Komunikacja pożądana – tematyka:
Respondentów pochodzących z bardzo małych miast najbardziej interesuje:


Jak ubiegać się o środki z FE?



Kto może ubiegać się o środki z FE?



Na co są przeznaczane FE?



Edukacja i szkolenia w ramach FE.

Mieszkańcy mniejszych miast mogą być także bardzo zainteresowani możliwościami
związanymi opcją podjęcia pracy za granicą (lub staży), a także z organizowanymi z FE
kursami i szkoleniami związanymi z rozwojem kompetencji zawodowych.
Komunikacja zbyteczna – tematyka:
Są mniej niż inne grupy zainteresowani dofinansowaniem infrastruktury (we wszystkich
analizowanych kontekstach).
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[7] Miasta od 50 tys. do 199 tys. mieszkańców
90% osób z tej grupy spotkało się z określeniem FE lub Unijne, 62% wie co te pojęcia
oznaczają. Dla 2/5 (42%) respondentów z tej grupy tematyka FE jest interesująca. 87% uważa,
że Fundusze przyczyniają się do rozwoju Polski.
Rekomendowane kanały:
22% osób w tej grupie czyta prasę codzienną raz w tygodniu lub częściej, 66% nie czyta jej
wcale. Z równą częstotliwością czytany jest Fakt, co Gazeta Wyborcza (ok.36%). Aż 76% nie
czyta gazet regionalnych. 63% nie czyta tygodników/miesięczników – osoby czytające
najczęściej sięgają po prasę kobiecą/rozrywkową (39%), Teletydzień (16%) oraz Angorę
(15%+).
66%

osób

w

tej

grupie

słucha

codziennie

lub

prawie

codziennie,

głównie

2 najpopularniejszych kanałów, czyli radia RMF FM (47%) i Radia Zet (39%).
Aż 9 na 10 osób ogląda codziennie lub prawie codziennie: TVN (73%), Polsat (69%-), TVP1
(53%-), TVP2 (51%-). 66% osób korzysta codziennie lub prawie codziennie, ale tylko 50% ma
konto w social mediach.
Komunikacja pożądana – tematyka:
Respondentów pochodzących ze średniej wielkości miast najbardziej interesuje:


Na co są przeznaczane FE?



Czy istnieją dopłaty indywidualne (jakie?)



Jakie dopłaty dla firm są obecnie dostępne (firmy w mniejszych miastach potrzebują
większego wsparcia niż w dużych ośrodkach miejskich).

Komunikacja zbyteczna – tematyka:
Osoby reprezentujące tę grupę mniej interesują kwestie związane z infrastrukturą edukacyjną
oraz drogową, a bardziej interesują możliwości związane z dopłatami indywidualnymi.

[8] Miasta od 200 tys. do 500 tys. Mieszkańców
93% osób z tej grupy spotkało się z określeniami Fundusze Europejskie lub Unijne, z czego 68%
rozumie te pojęcia. Zainteresowanie tematyką FE jest niemal identyczne jak w całej próbie
(42% jest zainteresowana). 90% osób w tej grupie uważa, że Fundusze Europejskie przyczyniają
się do rozwoju Polski.
Rekomendowane kanały:
38% osób w tej grupie czyta prasę ogólnopolską z różną częstotliwością – zdecydowanie
najczęściej jest to Gazeta Wyborcza (57%+). Z kolei 76% nie czyta prasy regionalnej, ale 40%
sięga po tygodniki/miesięczniki, najczęściej po prasę kobiecą/rozrywkową i Newsweek.
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Spośród dostępnych kanałów radiowych mieszkańcy dużych miast najczęściej wybierają RMF
FM (47%), Radio Zet (38%), ESKĘ (22%), a także - częściej niż inne grupy Program Polskiego
Radia III (15%+).
TVN (73%) i Polsat (69%-) to główne kanały, których oglądalność deklaruje ta grupa
odbiorców (nieco rzadziej niż ogół próby oglądają TVP1 (48%-) i TVP2 (48%-.) Większość
reprezentantów tej grupy korzysta z Internetu (66%+), głównie odwiedzają: Google (58%),
Facebook (56%) i Youtube (53%). Poza tym, nieco częściej niż w całej próbie, używają OLX.PL
(22%+) oraz WIKIPEDIA.ORG (14%+).
Komunikacja pożądana – tematyka:
Mieszkańcy dużych miast będą zainteresowani:


darmowymi lub częściowo dopłacanymi inicjatywami związanymi z rozwojem
kompetencji zawodowych (oraz innymi dostępnymi opcjami szkoleń, warsztatów etc.
Z FE),



budową oraz rozbudową sieci i połączeń komunikacyjnych w mieście,



remontami infrastruktury miejskiej (place zabaw, ścieżki rowerowe, parki, renowacje),



infrastrukturą transportową.

Komunikacja zbyteczna – tematyka:
Mieszkańcy dużych miast stanowią bardzo zróżnicowaną demograficznie i społecznie grupę.
Trudno jest mówić o tym, aby jakaś dziedzina dotycząca Funduszy Europejskich była dla nich
nieciekawa, poza oczywistym obszarem czyli wsparciem FE dla rolnictwa.

[9] Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców (w tym Warszawa)
93% spotkało się z określeniem FE lub Fundusze Unijne, 62% wie co te pojęcia oznaczają. Dla
2/5 (42%) osób z tej grupy tematyka Funduszy Europejskich jest interesująca. 87% uważa, że
Fundusze przyczyniają się do rozwoju Polski.
Rekomendowane kanały:
Prawie 1 na 5 osób z dużych miast czyta prasę codzienną/dzienniki każdego dnia. To istotnie
częściej niż pozostałe grupy. Z tego ponad 50% czyta Gazetę Wyborczą, wśród
wymienianych tytułów istotnie częściej niż w przypadku pozostałych grup pojawia się
Rzeczpospolita (17%+).
Większość (79%) nie czyta wcale prasy regionalnej. Blisko połowa badanych w tej grupie
czyta tygodniki/miesięczniki – istotnie częściej niż inne grupy: Wprost, Newsweek i Politykę.
Respondenci z tej grupy wskazują częstsze korzystanie z wielu kanałów TV: TVN (81%+), Polsat
(77%), TVP1 (64%+), TVP2 (63%), TVN24 (31%+), TVN7 (30%+), TVP INFO (29%+), TV4 (25%+), TV
PULS (25%+).
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Ważnym kanałem kontaktu z grupą jest Internet – 71% osób korzysta z niego codziennie.
Wśród odwiedzanych stron najczęściej pojawiał się Facebook (66%+).
Komunikacja pożądana – tematyka:
Respondentów pochodzących z dużych miast najbardziej interesuje:


na co są przeznaczane FE?



sposoby wykorzystywania Funduszy,



efektywność wykorzystywania Funduszy,



wpływ funduszy na rozwój kraju,



infrastruktura transportowa (możliwości sprawniejszego przemieszczania się),



infrastruktura zdrowotna ,



kwestie związane z bezpieczeństwem.

Mieszkańcy dużych miast będą też zainteresowani darmowymi lub częściowo dopłacanymi
inicjatywami związanymi z rozwojem kompetencji zawodowych (oraz innymi dostępnymi
opcjami szkoleń, warsztatów, etc. z FE).
Komunikacja zbyteczna – tematyka:
Mieszkańcy dużych miast stanowią bardzo zróżnicowaną demograficznie i społecznie grupę.
Trudno jest mówić o tym, aby jakaś dziedzina dotycząca Funduszy Europejskich była dla nich
nieciekawa, poza oczywistym obszarem czyli wsparciem FE dla rolnictwa.

[10]

Grupa niedoinformowana – emeryci i renciści

87% słyszało pojęcia FE oraz Unijne, ale jedynie 56% wie co one oznaczają. Dla 1/3 emerytów
i rencistów tematyka Funduszy Europejskich jest interesująca (to 8p.p. mniej niż w ogóle
próby). 79% osób w tej grupie uważa, że FE przyczyniają się do rozwoju Polski.
Rekomendowane kanały:
Emeryci i renciści istotnie częściej niż pozostałe grupy czytają ogólnopolskie dzienniki i gazety
codziennie (33% czyta raz w tygodniu i częściej). Preferują wersje papierowe i najchętniej
sięgają po następujące tytuły: Fakt (43%), Gazeta Wyborcza (31%) oraz Super Expres (25%).
Równie popularna co w innych analizowanych grupach jest w tej grupie prasa
kobieca/rozrywkowa (38%). Prawie 1/3 czyta regionalne dzienniki (28%). Istotnie częściej
sięgają też po Teletydzień (32%) i Gościa Niedzielnego (14%).
Emeryci i renciści istotnie częściej niż pozostałe grupy słuchają radia codziennie (69%).
Najczęściej wybieranymi stacjami są tutaj Program I Polskiego Radia (36%), RMF FM (25%)
i Radio ZET (22%). Istotnie częściej słuchają też Radia Maryja (19%).
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Niemal wszyscy badani z tej grupy oglądają telewizję (97%), istotnie częściej niż w przypadku
pozostałych grup robią to codziennie (93%). Dużą popularnością cieszy się tutaj telewizja
publiczna: TVP1 i TVP2 (blisko 80% ogląda te kanały najczęściej).
Komunikacja pożądana – tematyka:
Komunikaty dotyczące Funduszy Europejskich powinny w tej grupie skupiać się na:


przedstawieniu idei Funduszy Europejskich w pozytywnym świetle, podawaniu
przykładów regionalnych/lokalnych inwestycji i osiągnieć,



krótkim opisie projektów skierowanych do osób starszych w danych regionie wraz
z instrukcją jak skorzystać z oferty,



inwestycjach związanych z udogodnieniami życia seniorów: większej oferty zajęć
dla osób starszych, czy też inwestycji infrastrukturalnych pozwalających poprawić
komfort życia lub ochronę zdrowia.

Ze względu na swoją skłonność do częstszego czytania prasy oraz większego skupienia na
lokalności mogą być bardziej zainteresowane zmianami i inwestycjami powstającymi w ich
regionie z Funduszy Europejskich.
Komunikacja zbyteczna – tematyka:
Emeryci i renciści będą stanowczo mniej zainteresowani innowacyjnością, ponieważ nie są to
zagadnienia, z którymi zamierzają wiązać swoją przyszłość oraz które są dla nich istotne
w życiu codziennym.
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6.5. KOMUNIKACJA DLA SEGMENTÓW
Reprezentanci segmentów, określonych oraz opisanych w rozdziale 5.8, deklarowali
podobny poziom zainteresowania głównymi kanałami komunikacji, które są bardzo często
uniwersalne dla Polaków (główne stacje TV, dominujące stacje radiowe, etc.). Biorąc pod
uwagę demograficzną charakterystykę poszczególnych segmentów zalecamy posłużenie
się w strategii komunikacyjnej skierowanej do reprezentantów tych grup rekomendacjami
komunikacyjnymi dla grup demograficznych (opisanymi w powyższym rozdziale).
Należy pamiętać, że wyróżnione segmenty są dynamiczne i będą się przekształcać.
Obecnie Niezaangażowani Optymiści, jako najmłodsza grupa, mają szansę w przyszłości
przejść na stronę Praktyków lub Niezaangażowanych Pesymistów. Dlatego bardzo ważne
jest aby zintensyfikować komunikację do tej grupy, a tym samym wykorzystać potencjał
entuzjastycznych

postaw

i

spowodować

częstszą

konwersję

jej

reprezentantów

w Praktyków.
Praktycy powinni być utrzymywani w swoim pozytywnym odbiorze Funduszy przez
podkreślanie w komunikacji do tej grupy sukcesów, jakie Polska oraz poszczególne regiony
osiągają w wyniku inwestowania pieniędzy unijnych. Rekomendowanym rozwiązaniem jest
organizowanie spotkań dla beneficjentów z danej branży lub regionu. Takie spotkania
byłyby organizowane w celu promowania ich aktywności biznesowej oraz prezentowania
postępów, jakie dokonali w swojej działalności po uzyskaniu dotacji. Konferencje lub
warsztaty z udziałem Praktyków mogą być formą docenienia ich zaangażowania, promocji
ich działalności, a także okazją do wymiany doświadczeń i networkingu pomiędzy
uczestnikami.
Spotkania powinny zostać oparte o dokładnie opracowany scenariusz wydarzenia tak, aby
nie

było

możliwości

wystąpienia

błędów

związanych

ze

źle

zaplanowanym

harmonogramem lub lukami w programie. Rekomendujemy, aby plan imprezy obejmował
przegląd sukcesów uzyskanych przez beneficjentów Funduszy w ramach kilku kategorii –
w zależności od branży lub wielkości przedsiębiorstw. Co więcej, imprezy mogą być
dedykowane konkretnej branży, przez co będą prezentować bardziej pogłębione
informacje na jej temat i mają szansę zgromadzić więcej profesjonalistów i pasjonatów.
Wydarzenia powinny być organizowane w sposób, który będzie budował skojarzenia
z prestiżem i światem biznesu, tak aby podnieść w oczach obserwatorów rangę
prezentujących

swoje

sukcesy

beneficjentów

wsparcia.

Rekomendujemy

także

przygotowanie profesjonalnych relacji z wydarzenia. Jednak nie na zasadzie prezentującji
całości konferencji, ale za pomocą atrakcyjnych w odbiorze montaży lub serii krótkich
filmów prezentujących tzw. „high-lights”, czyli najciekawsze momenty z przebiegu imprezy.
W ramach wydarzeń mogą być organizowane warsztaty dla gości nie będących
beneficjentami

Funduszy,

pomagające

zgłębić

najbardziej

newralgiczne
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pozyskiwania wsparcia unijnego. Warto, aby opierały się one na dobrych praktykach
dotychczasowych beneficjentów, a także aby omawiały napotkane przez nich trudności
(wiedza

z

pierwszej

ręki). Dobrym

pomysłem

byłoby

dodatkowe

zaangażowanie

najbardziej otwartych uczestników (beneficjentów), aby współpracowali z prowadzącymi
podczas szkoleń. Ich uczestnictwo spowoduje, że goście warsztatów będą mieli poczucie
większej autentyczności przedstawianych informacji (buduje to zaufanie). Spotkania
otwarte dla zewnętrznych obserwatorów, byłyby okazją do wypromowania aktualnej
działalności

Praktyków,

ale

jednocześnie

działań

Funduszy

Europejskich.

Dobrze

promowane wydarzenia będą stanowiły bardzo żyzny obszar do inspiracji dla osób
rozważających sięgnięcie po dotację. Będą także szansą na przekazanie wiedzy na temat
procesu pozyskiwania dotacji, pojawiających się trudności i dobrych praktyk, które
przetestowali beneficjenci.
Niezaangażowani pesymiści potrzebują zetknąć się z rzeczywistymi przykładami sukcesów,
jakie odnoszą ludzie z ich otoczenia lub grupy demograficznej korzystając z Funduszy
Unijnych. Jednym z kluczowych celów komunikacji powinno być wpłynięcie na ich
krytyczną postawę poprzez pokazanie dowodów na transparentność, powszechność
i skuteczność wsparcia z FE w ich otoczeniu. Bardzo rekomendowane jest wykorzystanie
w komunikacji do tej grupy opisanych w powyższym rozdziale prawdziwych przykładów
współpracy FE z beneficjentami, tj. „success stories”. Dodawanie do przekazu elementów
humorystycznych także jest zalecane w komunikacji do tej grupy ze względu na intencję
przełamania bariery emocjonalnej i wpłynięcia na zmianę krytycznej postawy. Celem jest
zaprezentowanie Funduszy Europejskich w sposób, który będzie wzbudzał pozytywne
emocje, ale jednocześnie będzie prowadził do intuicyjnego postrzegania FE, jako
efektywnie działających.
Reprezentanci

segmentu

Niezaangażowanych

Pesymistów

wykazują

bardzo

niskie

zaangażowanie w działania oferowane przez Fundusze oraz niskie zainteresowanie
tematyką Funduszy. W komunikatach promocyjnych skierowanych do Niezaangażowanych
Pesymistów

warto

dodawać

informacje

o

wydarzeniach

finansowanych

lub

dofinansowywanych przez Fundusze (projektach, szkoleniach, usługach). Ta forma pomocy
może być postrzegana jako bardziej przystępna i łatwiejsza do pozyskania. Wykorzystując
efekty techniki pozwalającej na przełamanie wstępnego oporu reprezentantów tej grupy,
zaangażowanie beneficjenta w mniejsze przedsięwzięcie będzie łatwiejsze, a jednocześnie
może stać się krokiem pozwalającym na późniejsze wzbudzenie zainteresowania innymi,
bardziej angażującymi formami współpracy (tj. dotacjami). Jest to także okazja, aby
wygenerować pierwsze, pozytywne doświadczenie osoby reprezentującej
Niezaangażowanych Pesymistów z ofertą FE.
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Komunikacja dla grupy Wyłączonych powinna opierać się na zaleceniach dotyczących
grup

takich

jak:

emeryci,

renciści,

osoby

zajmujące

się

domem,

bezrobotne,

reprezentantów NEET, a także osoby w wieku 55+. Jej priorytetem powinno być
zaprezentowanie dostępnych dla tych grup rozwiązań, nawet jeśli nie wiążą się one
z szansami na dofinansowanie (np. szkolenia, warsztaty, wsparcie zawodowe, opieka
medyczna, opieka socjalna). Celem komunikacji powinna być próba przełamania
pierwszych lodów w komunikacji do grupy, która uważa, że działania Unii ich nie dotyczą –
że zostali w tym przedsięwzięciu pominięci. To także grupa, która w większości nie ma
poczucia, aby do tej pory jakiekolwiek komunikaty promujące działania Funduszy
Europejskich były kierowane do jej reprezentantów.
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