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ZAŁĄCZNIK VIII 

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji 

Numer programu (CCI): 2007PL161PO019 

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

Załącznik do sprawozdania nr:  ............................................................................................................ 

Okres sprawozdawczy: Od: 1 stycznia 2010  do: 31 grudnia 2010 

 

1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń 

 

 

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013 prowadziła działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu 

społeczeństwa/społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach Programu 

Operacyjnego, a tym samym ukazujące rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju/regionu.  

Działania były prowadzone zgodnie z Planem komunikacji RPO WSL na lata 2007-2013 oraz Rocznym planem działań 

informacyjnych i promocyjnych na rok 2010. Były one adresowane przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych 

beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na sześciu głównych 

obszarach: informacja, promocja, edukacja, Internet, ewaluacja, wymiana doświadczeń. Listę najważniejszych działań oraz 

ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej: 

 

 

Lp. Nazwa działania Opis działania 

Informacja 

1 Prowadzenie punktów informacyjnych RPO WSL Bieżące utrzymanie Punktów, wynajem 

powierzchni, wynagrodzenia dla pracowników 

Punktów. 

Punkty na bieżąco prowadzą działania z zakresu: 

 monitoringu mediów i prasy lokalnej oraz 

regionalnej w kontekście FE oraz RPO WSL, 

 udzielania informacji zainteresowanym w 

zakresie dotacji z RPO WSL: w siedzibie, za 

pośrednictwem telefonu oraz  drogą mailową, 

 identyfikacji potencjalnych 

zainteresowanych Inicjatywą JESSICA, m.in. 

prowadzenie działań informacyjnych w tym 

zakresie, 

 współpracy z innymi sieciami 

informacyjnymi prowadzonymi przez MRR, 

PARP, POKL (ROEFS), PROW, EWT, 

 udziału w akcjach informacyjnych 

realizowanych  w ramach współpracy z innymi 

podmiotami realizującymi działania 

informacyjne z zakresu FE na terenie 

województwa Śląskiego. 

2 Materiały informacyjne Druk materiałów informacyjnych: 

Ulotki z informacjami dot. bieżących konkursów. 

Informator o konkursach. 

Druk materiałów wspierających działania 
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promocyjne i informacyjne w jednolitej szacie 

graficznej i spójnej wizualizacji, która w dużej 

części nawiązuje do prowadzonej kampanii "Śląskie 

do przodu”:  

Kartki okolicznościowe dla beneficjentów ) 

Kalendarze ze zdjęciami projektów  

Kalendarz typu planner  

Teczki kartonowe na materiały informacyjne  

Bloczki notesowe  

Ulotki dla przedsiębiorców  

Promocja 

3 Współpraca ze stacjami telewizyjnymi Współpraca w tym zakresie polegała na bieżącym 

kontakcie z dziennikarzami oraz  udziale ekspertów 

w produkcjach realizowanych przez TVP Katowice 

oraz TVS. Ponadto, w ramach kampanii o szerokim 

zasięgu IZ zleciła TVP Katowice emisję wizytówek 

filmowych o projektach. Materiał wyprodukowano 

w ramach kampanii „Śląskie do przodu”  

4 Współpraca ze stacjami radiowymi IP2 wyemitowała spoty radiowe w Radiu Katowice 

(marzec-kwiecień) oraz zleciła kampanie radiowe na 

przełomie listopada i grudnia  : 

- w Radiu Katowice – emisja spotów reklamowych 

- w Antyradiu -  emisja spotów reklamowych oraz 

nagranie i emisja audycji z przedsiębiorcami. 

 

5 Współpraca z wydawcami prasowymi IZ oraz IP2 na bieżąco prowadzi działania 

informacyjne w prasie zarówno poprzez artykułu 

sponsorowane jak i poprzez szeroko zakrojoną 

współprace z dziennikarzami zajmującymi się 

tematyką FE. Podjęto także współpracę obejmującą 

m.in. szerokie wsparcie przy realizacji materiałów 

informacyjnych publikowanych w ramach 

projektów, na które poszczególne redakcje 

otrzymały dofinansowanie z MRR w ramach 

konkursu na działania informacyjne z zakresu FE. 

 

W zakresie publikacji sponsorowanych IZ oraz IP2 

zlecały publikację: 

Ogłoszeń o konkursach w prasie o zasięgu 

regionalnym – Gazecie Wyborczej.  

Artykułów  w dodatkach do „Gazety Wyborczej”:– 

„Fundusze Europejskie”, „Sięgnij po dotację 

unijną”,  „Eurofundusze” 

Artykułów w formie wkładek do Gazety Wyborczej 

nt. inicjatywy JESSICA oraz IV Targów Funduszy 

Europejskich  

Cykl 6 publikacji w Gazecie Wyborczej, w ramach 

kampanii „Śląskie do przodu” 

Artykułów w regionalnych dodatkach do Dziennika 

Zachodniego: „Śląska Marka"  

6 Kampania o szerokim zasięgu Na przełomie listopada i grudnia zrealizowana 

została kampania o szerokim zasięgu pod hasłem 

„Śląskie do przodu”. Kampanii towarzyszyła spójna 

wizualizacja graficzna., 

Do przeprowadzenia kampanii użyto następujących  

narzędzi: 

 Outdoor (citylighty oraz fullbacki), 

 Prasa (cykl publikacji obrazujących 

priorytety RPO przez pryzmat poszczególnych 

projektów), 



 3 

 Produkcja 12 wizytówek filmowych 

projektów (dwie wersje językowe), 

 Telewizja (emisja wizytówek filmowych 

projektów w spójnej wizualizacji całej 

kampanii), 

 Internet (uruchomienie strony promocyjnej 

projektów:  http://rpo-promocja.slaskie.pl/ 

 

7 Konkursy Mając na celu zobrazowanie hasła Programu: „RPO 

WSL - realna odpowiedź na realne potrzeby” 

przeprowadzono szerokie działania służące zebraniu 

materiałów od beneficjentów na przygotowanie gry 

planszowej, gry elektronicznej oraz scenariuszy 

lekcyjnych – prezentujących zmiany jakie zachodzą 

wokół nas dzięki FE – RPO WSL. Na podstawie 

opracowanych materiałów edukacyjnych 

przeprowadzono projekt szkoleniowo-edukacyjny 

wśród młodzieży gimnazjalnej. W konsekwencji 

projektu przeprowadzono konkurs pn. „Wielki finał 

Ruszaj Po eurO”, w ramach którego odbył się 

konkurs na plakat obrazujący hasło RPO WSL 

„Realna odpowiedź na realne potrzeby” oraz 

przeprowadzono testy wiedzy o Programie wśród 

gimnazjalistów z terenu województwa.  W wyniku 

konkursu wyłoniono trzy zwycięskie grupy 

gimnazjalne oraz wyróżniono plakaty. Wyniki 

konkursu zostały opublikowane na stronie 

internetowej a także w Gazecie Wyborczej. 

 

Zmodyfikowano plany dotyczące organizacji 

konkursu radiowego w związku z rozszerzeniem 

formuły projektu edukacyjnego w stosunku do 

planowanego wcześniej konkursu na zobrazowanie 

hasła RPO WSL (opis powyżej) oraz 

przeprowadzeniem 3 razy w ciągu roku emisji 

audycji i spotów radiowych w 2 stacjach radiowych. 

8 Działania wydawnicze IZ wydała 5 numerów biuletynu informacyjnego 

RPO WSL „Silesia-Region”, w którym 

prezentowała m.in. dobre praktyki w zakresie 

kultury turystyki, przedsiębiorczości i prezentowała 

zagadnienia z zakresu rewitalizacji, kontroli i 

rozliczania projektów. Biuletyny prezentują również 

artykuły ekspertów, którzy prowadzą szkolenia dla 

beneficjentów na zlecenie IZ RPO WSL. Artykuły 

poruszają najważniejsze zagadnienia z danej 

tematyki szkolenia.  

W ramach cyklu szkoleń z tematyki innowacji w 

projektach opracowane zostało wydawnictwo w 

formie broszury pt. Kreatywność z efektem, 

Nakład 1000 sztuk. 

Dystrybucja: poprzez Punkty Informacyjne, wysyłkę 

bezpośrednią do beneficjentów, dystrybucję podczas 

szkoleń oraz innych spotkań organizowanych 

zarówno przez urząd jak i przez innych partnerów. 

Zlecono opracowanie projektu graficznego oraz  

druk polsko-angielskiego wydawnictwa 

albumowego, prezentującego projekty z 

województwa Śląskiego dofinansowane w ramach 

RPO WSL. Ze względu na ekskluzywną formę 

wydawnictwa dystrybucja nie ma charakteru 
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masowego. Album został przekazany decydentom, 

parlamentarzystom, dziennikarzom i innym 

środowiskom opiniotwórczym. Ponadto planuje się 

wysyłkę egzemplarzy do Biura Regionalnego w 

Brukseli  oraz wykorzystanie na spotkania 

towarzyszące prezydencji Polski w UE. 

  

 

9 

Materiały promocyjne 

 

 

IZ opracowała i zleciła wykonanie w celach 

promocyjno - edukacyjnych: 

500 sztuk gier planszowych „Ruszaj Po eurO” 

1500 sztuk płyt CD  z grą elektroniczną „Ruszaj Po 

eurO”. IZ oraz IP2 prowadziła dystrybucję gier 

planszowych. Odbywało się to zarówno podczas 

prowadzonego projektu edukacyjnego w gimnazjach 

jak i podczas różnego typu wydarzeń masowych, w 

których uczestniczono. 

 

IZ zleciła wykonanie projektów graficznych 

kalendarzy, notesów. 

 

Poza grą edukacyjną (planszową i elektroniczną) IZ 

oraz IP2 zakupiły materiały promocyjne:  

- długopisy, ołówki 

- kubki, 

- torby reklamowe, teczki 

- karty okolicznościowe, 

- zakreślacze,  

- parasole 

- magnesy na lodówkę 

- smycze 

- pen drive 

 

 

10 Udział w targach i imprezach wystawienniczych  

IZ oraz IP2 uczestniczyły w: 

 

Salonie Funduszy organizowanym w ramach XII 

Ogólnopolskich Targów Edukacyjnych, podczas 

którego prezentowano założenia RPO WSL oraz 

umożliwiono zagranie w grę elektroniczną „Ruszaj 

po euro”.   

Organizatorzy: Fundacja Viribus Unitis (RCIE) 

 

Forum „Dotacje na sukces! Jak Śląskie 

przedsiębiorstwa wykorzystują fundusze unijne? w 

ramach Europejskiego Tygodnia MŚP 2010  

Organizatorzy: GARR oraz Redakcja Dziennika 

Zachodniego 

 

Wielkim Pikniku – Regiony Europy i Świat  
Organizatorzy: Konsulat Republiki Słowenii, Urząd 

Miejski w Pszczynie, Telewizja Polska, 

 

Akcji Lato z Radiem  

Organizatorzy: Polskie Radio oraz MRR  

 

Projekcie „Bliżej Funduszy”  
Pierwsza część projektu w formie interaktywnych 

zajęć w Pałacu Młodzieży w Katowicach.  

Po zakończeniu zajęć uczniowie mieli możliwość 
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sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu UE oraz 

funduszy, oraz zagrania w gry badające poziom 

wiedzy, m. in. Ruszaj Po eurO. Podczas spotkania 

każdy z wychowawców poszczególnych klas 

otrzymał grę o RPO wraz ze scenariuszem zajęć. 

Organizatorzy: Fundacja Viribus UNITIS (RCIE) 

 

Forum Funduszy Europejskich w Warszawie 

 

Cyklu wydarzeń edukacyjnych organizowanych 

przez Fundację Viribus Unitis: 

 „Dni Funduszy” w ramach projektu 

„Młodzi Bliżej Funduszy”, 

 Debata Chat(d)erska – Młodzi Bliżej 

Funduszy 

 

 

11 Współpraca z partnerami społecznymi i 

gospodarczymi 

IZ  oraz IP2 utrzymuje bieżące kontakty lub 

przekazuje cykliczne informacje z MRR, RCIE,  

RIG, GARR, jst,  członkami KM,  

Przedstawicielstwem KE, Eurodeputowanymi z 

regionu, Biurem Regionalnym woj. Śląskiego w 

Brukseli itp.  Efektem tych kontaktów są wspólne 

przedsięwzięcia, wzajemne zaproszenia do udziału 

w org. przedsięwzięciach. 

12 Udział w III Forum Funduszy Europejskich IZ oraz IP2 wraz z EFS i ROEFS zorganizowały 

wspólne stoisko informacyjne w ramach III FFE.  W 

zakresie RPO WSL promocja odbywała się poprzez 

grę elektroniczną „Ruszaj Po euro”. Zwycięzcy 

mieli możliwość uzyskania drobnego gadżetu 

promocyjnego. 

 

Edukacja 

13 Szkolenia dla beneficjentów oraz potencjalnych 

beneficjentów RPO WSL. 

IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL organizowały na 

bieżąco szkolenia i warsztaty dla beneficjentów i 

potencjalnych beneficjentów. Szkolenia 

przeprowadzone były przez specjalistów w 

określonych dziedzinach i zostały wysoko ocenione 

przez uczestników. 

IZ zorganizowała szkolenia z następujących 

tematów: 

Zamówienia Publiczne w projektach unijnych, 

Umowa o dofinansowanie, 

Kontrola projektów unijnych, 

Kwalifikowalność wydatków, 

Zarządzanie projektem unijnym. 

Studium Wykonalności, 

Pomoc Publiczna, 

Rewitalizacja, 

Rozliczanie projektów unijnych, 

Fundusze Europejskie na projekty z zakresu kultury 

i turystyki w województwie śląskim. 

 

Dodatkowo IZ zorganizowała szkolenie dla lekarzy i 

lekarzy dentystów we współpracy z Wydziałem EFS 

UMWSL, IPII, GARR, Funduszem Górnośląskim, 

Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym, 
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WUP. 

IP2 organizowała warsztaty i spotkania 

informacyjne dla przedsiębiorców z zakresu umowy 

o dofinansowanie oraz rozliczania projektów. 

14 Wykłady seminaria edukacyjne z zakresu RPO 

WSL. 

2 spotkania w ramach forum wymiany dobrych 

praktyk. Tematyka: 

 Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe dla 

przedsiębiorców w ramach RPO WSL z  

udziałem beneficjentów RPO WSL, którzy 

pozyskali środki na realizację tego typu projektów w 

województwie. 

Seminarium miało na celu przybliżenie tych 

instrumentów finansowych przedsiębiorcom. 

  Przyspieszenie procesu wdrażania RPO WSL 

poprzez usprawnienie zarządzania projektami – 

idealny beneficjent. 

Przedmiotem seminarium było przybliżenie 

zagadnień: w jaki sposób należy stworzyć 

wzorcowy harmonogram realizacji projektu? Jak 

skutecznie zarządzać finansami i czasem? Na co 

należy zwracać uwagę, wypełniając dokumentację 

dotyczącą Zamówień Publicznych oraz co jest 

istotne w ocenie oddziaływania na środowisko? 

 

15 Wykłady seminaria edukacyjne z zakresu RPO 

WSL. 

W ramach IV Targów Funduszy Europejskich 

zorganizowanych wspólnie z IP2, wydziałem EFS, 

WUP-em, oraz wydziałem Terenów Wiejskich 

(PROW, KSOW, PO Ryby)  miały miejsce  

seminaria edukacyjne. Seminaria odbywały się m.in. 

na obiektach zrealizowanych z FE i towarzyszyły im 

dodatkowe atrakcje artystyczne finansowane z FE. 

Tematyka seminariów: 

- Inicjatywa JESSICA w województwie śląskim; 

- FE na projekty z zakresu kultury i turystyki; 

- Przedsiębiorczość – cykl życia projektu 

Targom w pierwszym dniu towarzyszyły stoiska 

informacyjne zorganizowane przez  : RPO WSL, 

ŚCP, EWT, EFS, PROW, KSOW, PO RYBY, 

Śląskie Punkty Konsultacyjne, Europe Direct. 

 

 

16 Seminaria / konferencje dotyczące wybranych 

tematów RPO WSL w kontekście zagadnień 

horyzontalnych 

Pomoc publiczna konferencja szkoleniowa, 

skierowana do szerokiej grupy odbiorców – 

beneficjentów RPO WSL  

 

Zamówienia publiczne – nowelizacja ustawy – 

styczeń, marzec – konferencja szkoleniowa, 

skierowana do szerokiej grupy odbiorców – 

beneficjentów RPO WSL 

 

IZ zorganizowała: 

Cykl 4 jednodniowych warsztatów szkoleniowych w 

tematyce  innowacyjności podczas których 

wykorzystano specjalnie do tego celu opracowaną 

grę symulacyjną. 

Konferencja dla beneficjentów pt. Rewitalizacja na 

Śląsku- Inicjatywa JESSICA, 
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Konferencja dla beneficjentów pt. Rola uczestników 

w sprawnym wdrażaniu Programu w kontekście 

KRW. 

 

17 Eventy o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym IZ zrealizowała projekt edukacyjny„Ruszaj po 

euro”. 

W ramach I części projektu edukacyjnego IZ 

stworzyła elektroniczną oraz planszową grę „Ruszaj 

po euro”, skierowaną do młodzieży. Gra zawiera 

szereg pytań dotyczących Funduszy Europejskich  

oraz RPO WSL, a także zdjęcia projektów 

realizowanych w ramach Programu. Jej głównym 

celem jest edukacja młodzieży i przybliżenie jej 

podstawowych informacji nt. Programu oraz 

zwiększenie świadomości o tym, jak wiele 

projektów na terenie województwa śląskiego 

realizowanych jest dzięki dotacjom unijnym. W I 

etapie projekt obejmował przygotowanie materiałów 

edukacyjnych oraz testowanie produktu podczas 

różnych imprez plenerowych. W ramach II etapu 

przeprowadzono zajęcia lekcyjne w 40 szkołach 

gimnazjalnych znajdujących się na terenie 

Województwa Śląskiego (po dwie godziny lekcyjne 

w każdym gimnazjum - jedną teoretyczną z 

wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i 

metod aktywizujących; drugą praktyczną, w ramach 

której uczniowie grali w grę planszową). Każda 

szkoła biorąca udział w projekcie otrzymała gry 

planszowe oraz płytę CD z grą elektroniczną jak 

również scenariusz lekcji umożliwiający 

przeprowadzenie podobnych zajęć przez 

nauczyciela. 

Podsumowaniem projektu edukacyjnego był  

konkurs „Ruszaj Po eurO - Wielki Finał” opisany 

powyżej w działaniu pn.  Konkursy 

 

Internet 

18 Aktualizacja portalu RPO WSL Bieżąca obsługa portali IZ RPO WSL oraz IP2, 

umieszczanie najważniejszych informacji 

dotyczących RPO WSL na stronie 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie 

UMWSL www.slaskie.pl. 

Wzbogacenie szaty graficznej mapy projektów 

Opracowanie narzędzia pozwalającego na spójną 

publikację danych o postępie wdrażania RPO WSL 

oraz o planowanych konkursach. 

Monitoring ruchu na stronie internetowej i analiza 

danych. 

Wysyłka bieżących informacji newsletterem.  

Bieżąca współpraca z MRR  w zakresie 

zamieszczania informacji na portalu FE 

19 Opracowanie i wdrożenie witryny promocyjnej 

RPO WSL 

Opracowanie (przygotowanie materiałów do 

publikacji oraz projektu graficznego strony.)  i 

uruchomienie strony promocyjnej RPO WSL pod 

adresem http://rpo-promocja.slaskie.pl/. Strona 

zawiera  między innymi: filmiki dotyczące 

projektów, grę elektroniczną, album, atrakcyjne 

opisy i zdjęcia projektów, informacje o 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.slaskie.pl/
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organizowanych imprezach związanych z 

projektami 

Ewaluacja 

20 Badanie ewaluacyjne Przeprowadzenie za pomocą firmy zewnętrznej 

badania ewaluacyjnego dotyczącego działań 

informacyjno-promocyjnych w oparciu Plan 

Komunikacji RPO WSL. 

Opracowanie ankiet dla uczestników szkoleń oraz 

dokonanie ich podsumowania przez organizatorów 

szkoleń. Przedstawienie wniosków. 

Opracowanie ankiet dla osób odwiedzających 

Punkty Informacyjne, dokonywanie ich analizy. 

Wymiana doświadczeń 

21 Grupa sterująca Efektywna współpraca pomiędzy Instytucją 

Zarządzającą RPO, IK NSRO oraz innymi IŻ 

 

22 Grupa robocza ds. Informacji i Promocji Funduszy 

Europejskich w latach 2007-2013 w województwie 

Śląskim 

Współpraca przy realizacji działań informacyjnych i 

promocyjnych pomiędzy Wydziałami Urzędu 

Marszałkowskiego – Wydział Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Terenów Wiejskich Referatem EWT 

oraz innymi instytucjami uczestniczącymi we 

wdrażaniu Programów finansowanych z FE w 

Województwie Śląskim  - Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy. 

 

23 Grupa robocza ds. Informacji i Promocji Funduszy 

Europejskich w latach 2007-2013 w województwie 

Śląskim 

Współpraca przy realizacji działań informacyjnych i 

promocyjnych pomiędzy Wydziałami Urzędu 

Marszałkowskiego – Wydział Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Terenów Wiejskich Referatem EWT 

oraz innymi instytucjami uczestniczącymi we 

wdrażaniu Programów finansowanych z FE w 

Województwie Śląskim  - Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy. 

W ramach współpracy zrealizowano m.in. 

 IV TFE, 

 szkolenie dla lekarzy i lekarzy dentystów, 

 wspólne stoisko w ramach III FFE 

 

UWAGA: Nazwy działań oraz ich opisy powinny bazować na nazwach działań i opisach zawartych w tabeli nr 1, 

znajdującej się w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych.
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2. Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych
1
 

 

Obszar Wskaźnik 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II 
S

ie
ć 

P
u

n
k

tó
w

 I
n

fo
rm

a
cy

jn
y
ch

 

Liczba odpowiedzi 

udzielonych drogą 

elektroniczną 

Realizacja 0 0 400 1120 1680 2630 

 

4560 

 

6717           

Wartość 

docelowa
2) 0 1220 1500 1500         5000 

Wartość 

bazowa 
 

Liczba odpowiedzi 

udzielonych drogą 

telefoniczną 

Realizacja 0 0 3000 6500 14000 17000 24355 30450                     

Wartość 

docelowa 
0 6500 4500 4500 

 

   20000 

Wartość 

bazowa 
  

Liczba 

funkcjonujących 

punktów 

Realizacja 0 0 1 3 4 5 5 5                     

Wartość 

docelowa 
0 4 5 5 

 
   5 

Wartość 

bazowa 
  

Komentarz 

Wskaźnik Liczba funkcjonujących punktów nie może być przedstawiony kumulatywnie, gdyż sumowanie jego wartości nie oddawałoby  

rzeczywistego obrazu wskaźnika (przedstawiona wartość byłaby znacznie większa niż w rzeczywistości).  

 

Punkty Informacyjne RPO WSL prowadzone są poza siecią finansowaną w  ramach  Systemu Informacji o Funduszach Europejskich. 

 

                                                           
1
 Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls. Jeśli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne, należy zaznaczyć kiedy będą możliwe do 

zaprezentowania (w polu „Komentarz”).  
2  Wartość docelowa powinna zostać podana w ujęciu rocznym, jak w załączniku nr 1 do Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych oraz dla całego okresu programowania – tak, jak został określony w 

dokumentach programowych (wskazane podanie danych szacowanych na lata 2013, 2015). 
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Liczba osób 

odwiedzających 

punkty 

Realizacja 0 0 400 1100 3900 5400 9437 11807                     

Wartość 

docelowa 
0 1200 1200 1200 

 

   10000 

Wartość 

bazowa 
  

P
rz

ed
si

ęw
z
ię

ci
a

 m
e
d

ia
ln

e/
ed

u
k

a
cy

jn
e
 

Liczba 

przeprowadzonych 

przedsięwzięć 

medialnych/, 

edukacyjnych 

Realizacja 18 18 19 20 22 23 26                     

Wartość 

docelowa 
0 1 3 4 

 

    20 

Wartość 

bazowa 
 

P
rz

ed
si

ęw
z
ię

ci
a

 m
e
d

ia
ln

e/
ed

u
k

a
cy

jn
e
 

Liczba artykułów 

prasowych, audycji 

radiowych i 

telewizyjnych, 

będących 

bezpośrednim 

efektem 

prowadzonych 

przedsięwzięć 

medialnych 

edukacyjnych 

Realizacja 3 3 3 29 51 62 100                     

Wartość 

docelowa 
0 0 10 10 

 

    100 

Wartość 

bazowa 

  

  

      

 

  



 11 

K
o

n
fe

re
n

cj
e,

 s
em

in
a

ri
a

, 

w
y

k
ła

d
y

, 
w

a
rs

zt
a

ty
, 

p
re

ze
n

ta
cj

e
 Liczba 

zorganizowanych 

szkoleń, seminariów, 

warsztatów i innych 

rodzajów spotkań 

Realizacja 0 0 25 42 75 109 138 164                     

Wartość 

docelowa 
0 42 30 25 

 

   175 

Wartość 

bazowa 
  

K
o

n
fe

re
n

cj
e,

 s
em

in
a

ri
a

, 

w
y

k
ła

d
y

, 
w

a
rs

zt
a

ty
, 
p

re
ze

n
ta

cj
e
 

Liczba osób 

uczestniczących w 

spotkaniach 

Realizacja 1044 3344 4944 7744 9731 11006 12651
3
                     

Wartość 

docelowa 
0 2900 2000 2500 

 

    9000 

Wartość 

bazowa 

  

  

B
iu

le
ty

n
 

Liczba egzemplarzy 

biuletynu 

Realizacja   2000 4000 4000 8000  12000 18000                     

Wartość 

docelowa 
 0 10000 10 000 

 
   40000 

Wartość 

bazowa 

 

 

 

  

Liczba wydanych 

numerów 

Realizacja   1 2 2 4 6 9                     

Wartość 

docelowa 
 0 2 5 

 
   20 

Wartość 

bazowa 

 

 

 

                                                           
3
 Wykazany wskaźnik przedstawia także beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach roboczych z potencjalnymi i rzeczywistymi beneficjentami, które 

zorganizowane zostały przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (694), a także beneficjentów uczestniczących w spotkaniach informacyjnych, konferencjach organizowanych dla 

przedsiębiorców przez partnerów Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, w ramach których IP2 prowadziła prelekcję nt. możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPO 

WSL 2007-2013 (400). 



 12 

  

W
iz

y
ta

cj
e 

p
ro

je
k

tó
w

, 
ek

sp
o
zy

cj
e 

p
ro

je
k

tó
w

 Liczba 

zorganizowanych 

wizytacji projektów 

oraz ekspozycji 

projektów 

Realizacja 0 0 0 0 0 2 3 5                     

Wartość 

docelowa 
0 0 2 2 

 

   4 

Wartość 

bazowa 

 

 

 

  

Liczba osób 

uczestniczących w 

wizytacjach 

projektów oraz 

ekspozycjach 

projektów 

Realizacja 0 0 0 0 0 99  199 234                     

Wartość 

docelowa 
0 0 20 20 

 

   70 

Wartość 

bazowa 

 

 

 

  

D
ru

k
i 

i 
m

a
te

r
ia

ły
 a

u
d

io
w

iz
u

a
ln

e
 

Liczba tytułów, 

rodzajów wydanych 

publikacji, broszur 

informacyjnych, 

ulotek, reklam, 

plakatów, 

materiałów 

audiowizualnych 

Realizacja 3 8 13 23 29 29 53                     

Wartość 

docelowa 
0 10 4 4 

 
    20 

Wartość 

bazowa 
  

Liczba egzemplarzy 

wydrukowanych/wy

danych publikacji, 

broszur 

informacyjnych, 

ulotek, reklam, 

plakatów, 

materiałów audio-

Realizacja 0 0 8000 13000 1300 17280 17280 34292                     

Wartość 

docelowa 
0 13000 10000 10 000 

 

   500 000 
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wizualnych 

Wartość 

bazowa 
  

S
er

w
is

y
 I

n
te

rn
et

o
w

e,
 n

ew
sl

e
tt

er
 

Liczba serwisów 

Realizacja 0 0 2 2 2 2 2 3 

 

 

 

 

         

Wartość 

docelowa 

0 

 
2 2 2 

 

     

Wartość 

bazowa 

 

 

 

  

        Komentarz 

Wskaźnik Liczba serwisów nie może być przedstawiony kumulatywnie, gdyż sumowanie jego wartości nie oddawałoby  rzeczywistego obrazu 

wskaźnika (przedstawiona wartość byłaby znacznie większa niż w rzeczywistości).  

 

 

 

Liczba odwiedzin 

serwisów 

Realizacja 0 0 50000 110000 

 

442  000 

 

1015349 1501337 1907021                     

Wartość 

docelowa 

 

 

0 6000  800 000 

 

   800 000 

Wartość 

bazowa 

 

  

Liczba 

zarejestrowanych 

podmiotów, które 

otrzymują 

komunikaty poprzez 

newsletter 

Realizacja 0 0 3100 6500 10000 13500 18602 22262 

 

 

  

                  

Wartość 

docelowa 
0 3400 3000 3 000 

 

 

 

   4000 

Wartość 

bazowa 

  

 

 

 

Liczba informacji 

rozesłanych 
Realizacja 0 0 50 110 155 185 255 338                     
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newsletterem Wartość 

docelowa 
0 110 50 100 

 
   450 

Wartość 

bazowa 
  

R
a

p
o

rt
o

w
a

n
ie

 

Liczba 

sporządzonych 

raportów 

Realizacja 0 0 0 0 1 2 3 4                    

Wartość 

docelowa 
0 0  2 

 

   14 

Wartość 

bazowa 
  

UWAGA: Nazwy działań oraz wskaźników powinny być tożsame z nazwami działań i wskaźników zawartymi w załączniku nr 1 do Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. 
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3. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów 

Instytucja Zarządzająca RPO WSL oraz IP2 RPO WSL opublikowały listę beneficjentów programu, zawierającą nazwy 

beneficjentów, tytuły operacji oraz wielkość wkładu publicznego/wkładu publicznego w części odpowiadającej KE i 

budżetowi państwa w Internecie pod adresem/adresami www.rpo.slaskie.pl oraz www.scp-slask.pl. 

W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana na bieżąco za pomocą systemu informatycznego SIWIZ i 

wszelkie zmiany w tej liście następowały automatycznie w chwili wystąpienia następujących zdarzeń: 

-  zamknięcia naboru projektów, 

-  zakończenia poszczególnych etapów oceny projektów, 

-  podjęcia decyzji o wyborze do dofinansowania oraz podpisania umowy z beneficjentem. 

Listy beneficjentów zawierające informacje o dofinansowaniu były aktualizowane w 2010 roku 221 razy (105  aktualizacji na 

stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz 116 aktualizacji na stronie RPO WSL).  

 

* niepotrzebne skreślić 

4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3 Rozp. 1828/2006. 

Prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym Instytucja 

Zarządzająca lub instytucja wykonująca zadania w jej imieniu współpracowała z następującymi podmiotami 

określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006: 

 
Władze krajowe, regionalne lub lokalne 

oraz agencje rozwoju  
  Stowarzyszenia handlowe i zawodowe 

 Partnerzy społeczni i gospodarczy    Organizacje pozarządowe 

 Organizacje przedsiębiorców    Centra informacji europejskiej  

 Przedstawicielstwo KE w Polsce    Instytucje oświatowe  

5. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych 

5.1. Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące skuteczności  

i efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych? 

 Tak  - ewaluacja szkoleń, ewaluacja 

usług punktów informacyjnych, badanie 

ewaluacyjne dot. działań informacyjno 

– promocyjnych w kontekście Planu 

Komunikacji RPO WSL 

 

 

Nie  

5.2. W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja Zarządzająca 

podjęła następujące działania usprawniające: 

A     Opracowanie zmian na stronie internetowej 

B     Uruchomienie konsultacji w Punktach Informacyjnych dla beneficjentów RPO WSL, którzy   

podpisali już umowę 

C     Uruchomienie promocyjnej strony RPO WSL  

D     Zwiększenie zaangażowania pracowników wydziału do prowadzenia szkoleń dla beneficjentów 

5.3. Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów 

Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Rocznego planu działań informacyjnych 

i promocyjnych lub Planu komunikacji programu operacyjnego? 

http://www.rpo.slaskie.pl/
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 Tak   Nie   Nie 

dotyczy  

5.4. Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działań lub Planu komunikacji obejmuje (np. grupy 

docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego 

narzędzia/kanału komunikacji): 

A Tak  w zakresie aktualizacji wskaźników  

B Doprecyzowanie zakładanych efektów planowanych działań informacyjno-promocyjnych  

C Urealnienie wskaźników przyjętych w Planie Komunikacji 

5.5. Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn: 

A Znaczącego wzrostu zainteresowania portalem internetowym oraz punktami 

B Duży poziom ogólności zakładanych efektów planowanych działań promocyjno –informacyjnych 

C  Rozbieżność pomiędzy zakładanymi wskaźnikami a realnym ich osiąganiem 

5.6. Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja 

Zarządzająca zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Rocznego planu działań lub Planu 

komunikacji? 

 Tak     Nie  

5.7. Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą: 

A  Przesunięcia w czasie  względem przyjętego harmonogramu realizacji poszczególnych działań na 

skutek przedłużających się procedur zamówień publicznych  

6. Informacje dodatkowe 

Informacje dodatkowe – wszystkie informacje, które nie zostały podane w pkt. 1–5, a których podanie IZ uzna za celowe, 

dotyczące: 

- sposobu, w jaki w danym okresie sprawozdawczym właściwe instytucje na wszystkich szczeblach wdrażania programu 

wywiązywały się z zobowiązań w zakresie informacji i komunikacji; 

- typów przeprowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych; 

- sposobu koordynacji i zapewnienia komplementarności działań informacyjnych pomiędzy instytucjami 

zaangażowanymi we wdrażanie, w odniesieniu do realizacji strategii  komunikacji; 

- innych zagadnień. 

Opis realizowanych działań powinien wyróżniać działania skierowane do potencjalnych beneficjentów (partnerzy 

społeczni i ekonomiczni, organizacje pozarządowe, instytucje promujące równość szans kobiet i mężczyzn) oraz 

szerokiej opinii publicznej. 

 

Przeprowadzenie oceny działań informacyjno-promocyjnych 

 

Ocena działań informacyjno-promocyjnych RPO WSL realizowanych przez IZ RPO WSL oraz IP2 w okresie 2007-

2010 została przeprowadzona na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przez firmę Dyspersja  

Anna Chrościcka w okresie od września do grudnia 2010 roku. a jej głównym celem było ustalenie, w jakim stopniu 

działania te przyczyniły się do podniesienia wiedzy grup docelowych na temat RPO WSL.  
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W badaniu zastosowano analizę danych zastanych, badania ankietowe, wywiady jakościowe z  przedstawicielami 

grup docelowych, do których były kierowane działania informacyjno-promocyjne dotyczące RPO WSL, oraz 

pracownikami instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie tych działań. Do oceny funkcjonowania punktów 

informacyjnych, prowadzonych przez IZ oraz IP2 zastosowano technikę Tajemniczy Klient. Badania ankietowe 

mieszkańców województwa śląskiego, potencjalnych beneficjentów i  beneficjentów przeprowadzono w 

październiku i listopadzie 2010 roku. Poniżej zamieszczono fragmenty raportu opracowanego przez firmę Dyspersja 

Anna Chrościcka. 

 

Ocena podejmowanych działań infomacyjno-promocyjnych z punktu widzenia realizacji celów Planu 

Komunikacji: 

(…) Szeroki katalog narzędzi zastosowanych w latach 2007-2010 był adekwatny do celów działań informacyjno-

promocyjnych: pozwalał na upowszechnienie wśród mieszkańców województwa wiedzy na temat przedsięwzięć 

realizowanych w ramach RPO WSL oraz na dostarczenie potencjalnym beneficjentom i beneficjentom informacji 

potrzebnych do ubiegania się o dofinansowanie z tego programu oraz do prawidłowego realizowania i rozliczania 

projektów. 

(…) poziom rozpowszechnienia wśród mieszkańców województwa informacji na temat realizowania w 

województwie śląskim przedsięwzięć finansowanych z funduszy Unii Europejskiej jest zadowalający: cztery piąte 

mieszkańców województwa zdaje sobie sprawę, że w ich regionie realizowane są takie inicjatywy. 

(…) Pod względem budowania potencjału referencyjnego funduszy europejskich dotychczasowe działania IZ 

polegające na współpracy z beneficjentami (w szczególności z JST) przy promowaniu Programu poprzez 

prezentowanie efektów konkretnych projektów stanowią dobrą praktykę i powinny być kontynuowane w jak 

najszerszym zakresie. Nawiązując do drugiego spośród szczegółowych celów działań informacyjno-promocyjnych, 

sformułowanych w Planie Komunikacji RPO WSL, można stwierdzić, że stworzony został system wsparcia dla 

instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki oraz instytucji realizujących projekty. Trzon tego systemu 

stanowiły: strony internetowe www.rpo.slaskie.pl i www.scp-slask.pl, punkty informacyjne (głównie w przypadku 

potencjalnych beneficjentów) oraz pracownicy IZ oraz IP odpowiedzialni za nadzór nad realizacją i rozliczaniem 

projektów (głównie w przypadku beneficjentów), a także szkolenia. Zasób informacji, które zostały zamieszczone na 

wymienionych stronach internetowych, a także informacji udzielonych przez pracowników IZ oraz IP2 w 

odpowiedzi na zapytania zainteresowanych instytucji, jest bardzo duży, natomiast w przyszłości należałoby położyć 

większy nacisk na zapewnienie ich całkowitej poprawności i odpowiedniej szczegółowości. 

(…) Zastosowane instrumenty informacyjno-promocyjne pozwoliły także na upowszechnienie wśród odbiorców 

przekonania o korzyściach płynących z przedsięwzięć prowadzonych w regionie przy wsparciu z funduszy unijnych. 

(…) Można zakładać, że przyczyniły się do tego przede wszystkim informacje o planowanych oraz zrealizowanych 

przedsięwzięciach upowszechniane za pośrednictwem mediów. 

 

Szczegółowe wyniki badań: 

Poziom poinformowania jako rezultat działań informacyjno-promocyjnych 

(…) Cztery piąte mieszkańców regionu (80%) ma świadomość, że w latach 2007-2010 w województwie śląskim 

prowadzone są przedsięwzięcia finansowane z funduszy UE. Cechą odbiorców różnicującą w sposób istotny 

statystycznie poziom wiedzy o przedsięwzięciach wspieranych ze środków unijnych okazał się wiek. Wśród osób  
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w wieku od 30 do 49 lat wiedza na ten temat była bardziej powszechna (89%) niż wśród młodszych (74%) oraz niż 

wśród starszych (77%).  

(…) Przekonanie, że prowadzenie w województwie śląskim przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE przynosi 

regionowi korzyści, jest wśród jego mieszkańców powszechne. Spośród mieszkańców świadomych, że takie 

przedsięwzięcia są prowadzone, dwie trzecie (67%) uważają, że są one dla regionu zdecydowanie korzystne, a 

blisko jedna czwarta uważa je za raczej korzystne (23%). Zaledwie jedna dziesiąta respondentów posiada inną 

opinię albo nie ma zdania na ten temat. 

(…) Znajomość poszczególnych rodzajów przedsięwzięć współfinansowanych w ramach RPO WSL jest 

zróżnicowana. Najmniej znane mieszkańcom są działania mające na celu wspieranie sektora przedsiębiorstw. Z 

kolei najbardziej znane są niektóre rodzaje inwestycji w infrastrukturę publiczną, wskazywane przez w przybliżeniu 

od siedmiu do dziewięciu na dziesięciu respondentów. Do typów inwestycji najczęściej rozpoznawanych jako 

finansowane ze środków UE zaliczają się: budowa i remont obiektów sportowych (73%), budowa sieci 

kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków (78%) oraz przebudowa dróg (90%). 

(…) Zgodnie z Planem komunikacji RPO WSL na lata 2007-2013 jednym rezultatów działań informacyjno-

promocyjnych skierowanych do mieszkańców miał być wzrost zainteresowania funduszami europejskimi. Rezultat 

ten udało się osiągnąć w przypadku połowy spośród odbiorców, do których dotarła informacja o prowadzeniu w 

województwie śląskim przedsięwzięć finansowanych ze środków UE: 12% zostało zdecydowanie zachęconych do 

bliższego zainteresowania się tą kwestią, a 38% raczej zachęconych. 

Poziom wiedzy na temat RPO WSL wśród potencjalnych beneficjentów różni się w zależności od typu instytucji. 

Prawie wszystkie JST (97%), które nie uzyskały dotacji z RPO WSL, znały nazwę tego programu i wiedziały o 

możliwości uzyskania dotacji. Około trzy czwarte MSP (76%), które nie uzyskały środków z RPO WSL, nie znało 

nawet nazwy tego programu. Co dziesiąte przedsiębiorstwo (10%) znało nazwę RPO WSL, ale nie zdawało sobie 

sprawy, że może uzyskać z niego dofinansowanie. Nieco liczniejsza grupa przedsiębiorstw (14%) znała RPO WSL i 

wiedziała o możliwości uzyskania dotacji z tego programu. 

(…) Potencjalni beneficjenci, którzy zdają sobie sprawę, że w województwie śląskim są prowadzone 

przedsięwzięcia finansowane z funduszy Unii Europejskiej, w zdecydowanej większości są przekonani, że takie 

inicjatywy są korzystne dla regionu. Uważają tak przedstawiciele przeszło ośmiu na dziesięć MSP (82%), ponad 

dziewięciu na dziesięć JST (93%) oraz prawie wszystkich innych instytucji (98%). MSP rzadziej niż JST oraz niż 

inne instytucje wyrażały taka opinię zdecydowanie (odpowiednio: 51%, 70%, 76%). 

(…) Dla ponad dziewięciu na dziesięć JST (92%), niespełna trzech piątych MSP (57%) oraz blisko czterech piątych 

innego typu podmiotów
 
(78%), które uzyskały dotację w ramach RPO WSL, informacje na temat takiej możliwości 

były bardzo łatwo lub raczej łatwo dostępne. Mniej niż co dziesiąty beneficjent uznał informacje o możliwości 

aplikowania za raczej trudno dostępne, a zaledwie co setny za bardzo trudno dostępne, przy czym wśród 

respondentów, którzy wyrazili taką krytyczną opinię, nie było żadnego przedstawiciela JST. 

Na brak co najmniej niektórych informacji potrzebnych do prawidłowej realizacji lub rozliczania projektu skarżyła 

się mniej niż jedna czwarta JST (23%), około dwie piąte MSP (41%) oraz jedna trzecia podmiotów innego typu 

(34%). Odsetek ten wydaje się wysoki, jakkolwiek część respondentów, mówiąc o braku informacji, miała na myśli 

raczej poważne trudności z ich uzyskaniem, niż absolutną niemożliwość zdobycia. 

(…) Nie jest zaskoczeniem, że instytucje, które uzyskały finansowanie na realizację projektów w ramach RPO WSL, 

mają dobrą opinię o przydatności funduszy unijnych dla województwa śląskiego. Około trzy czwarte JST (74%) i 
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MSP (76%), a także blisko dziewięć na dziesięć podmiotów innego typu (88%) uważa przedsięwzięcia finansowane 

ze środków UE za zdecydowanie korzystne dla regionu. Beneficjenci oceniają przydatność przedsięwzięć 

finansowanych z funduszy UE lepiej niż potencjalni beneficjenci (wśród których również zdecydowanie przeważały 

oceny pozytywne), przy czym największa różnica zachodzi pomiędzy beneficjentami a potencjalnymi beneficjentami 

z sektora MSP: odsetek MSP uważających realizowanie inicjatyw wspieranych ze środków UE za zdecydowanie 

korzystne dla Województwa jest w przybliżeniu o połowę wyższy wśród MSP, które uzyskały dofinansowanie w 

ramach RPO WSL. 

 

Źródła wiedzy o RPO WSL 

Źródłami, z których przeszło połowa mieszkańców województwa śląskiego dowiedziała się o prowadzeniu 

przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych, były telewizja (57%) oraz prasa (56%). Na dwóch kolejnych 

miejscach znalazły się Internet (46%) oraz tablice informujące o inwestycji (44%). 

Dwie trzecie potencjalnych beneficjentów RPO WSL (67%), do których dotarły informacje na temat możliwości 

uzyskania finansowania z tego programu, zetknęło się z nimi w Internecie. Odsetek odbiorców, którzy informacje na 

temat RPO WSL czerpali z Internetu, różnił się w zależności od typu reprezentowanej przez nich instytucji – 

informacje z Internetu czerpali pracownicy wszystkich JST (100%), prawie wszystkich instytucji innego typu (96%) 

oraz około trzech piątych MSP (59%) – jednak niezależnie od rodzaju instytucji Internet był najczęściej 

wykorzystywanym medium. Wśród pracowników JST niewiele mniej powszechnym niż Internet źródłem informacji 

na temat możliwości uzyskania finansowania z RPO WSL były konferencje lub spotkania informacyjne (wskazane 

przez 90% potencjalnych beneficjentów z tej grupy) oraz szkolenia (83%), rozmowy z pracownikami Urzędu 

Marszałkowskiego, w tym z pracownikami prowadzonego przez Urząd Punktu Informacyjnego (również 83%), a 

także wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną (77%) oraz ulotki i broszury (77%). JST informacje o możliwości 

otrzymania dofinansowania szczególnie często uzyskiwały poprzez bezpośredni kontakt z ekspertami lub 

pracownikami IZ (tj. podczas konferencji, szkoleń lub rozmów z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego). Z kolei 

wśród MSP bardziej powszechne było uzyskiwanie informacji na ten temat z mediów masowych niż podczas 

bezpośrednich kontaktów. 

Zdecydowanie najpowszechniejszym źródłem informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania ze środków 

RPO WSL był Internet. W Internecie z informacjami na ten temat zetknęło się około czterech piątych beneficjentów 

(81%): wszystkie JST (100%), prawie wszystkie podmioty innego typu (98%) oraz ponad trzy czwarte MSP (77%).  

O dominacji Internetu świadczy fakt, że konferencje i spotkania – czyli kolejne źródło na liście uporządkowanej 

według odsetka użytkowników – były wskazywane blisko trzykrotnie rzadziej (przez 28% beneficjentów). Informacje 

z Internetu na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach RPO WSL, z których korzystali beneficjenci, 

przeważnie pochodziły ze stron instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie tego programu. Różnice pomiędzy 

poszczególnymi grupami beneficjentów pod względem korzystania ze strony www.rpo.slaskie.pl oraz ze strony 

www.scp-slask.pl są konsekwencją podziału kompetencji pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za 

administrowanie tymi stronami, tj. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości 

(które odpowiada za Poddziałania skierowane do MSP). 

Zgodnie z Planem Komunikacji celem działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do beneficjentów jest nie 

tylko podnoszenie wiedzy w zakresie korzystania z dostępnej pomocy, lecz także podnoszenie wiedzy i umiejętności 

w zakresie realizowania już rozpoczętych projektów, istotne jest zatem korzystanie przez beneficjentów z informacji 
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potrzebnych do prawidłowego prowadzenia i rozliczenia projektu. Podobnie jak w przypadku informacji 

dotyczących możliwości uzyskania wsparcia, najczęściej wykorzystywanym źródłem w tym zakresie był Internet. Z 

Internetu informacje potrzebne przy realizowaniu i rozliczaniu projektów czerpało przeszło dziewięć na dziesięć 

JST (94%), ponad sześć na dziesięć MSP (63%) i więcej niż osiem na dziesięć instytucji innego typu (84%). 

Zarazem wśród JST bardzo powszechne było uzyskiwanie takich informacji również poprzez udział w szkoleniach 

(81%) oraz rozmowy z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego (81%). Pozostali beneficjenci, w tym zwłaszcza 

MSP, informacje z wymienionych źródeł czerpali wyraźnie rzadziej, natomiast częściej niż JST korzystali z rozmów 

z ekspertami z firm doradczych. 

 

Ocena działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez poszczególne instytucje 

Działalność informacyjno-promocyjna instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WSL w skali ocen od 1 do 6 

uzyskała od beneficjentów średnie oceny odpowiadające szkolnej „piątce” lub „piątce z minusem” – a więc 

zdecydowanie pozytywne. Działalność lokalnych punktów informacyjnych, prowadzonych przez Urząd 

Marszałkowski, uzyskała średnią ocenę 5,1, działalność Urzędu Marszałkowskiego oraz punktu informacyjnego w 

Katowicach ocenę 4,8, a Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości 4,7. Wśród potencjalnych beneficjentów 

działalność Urzędu Marszałkowskiego wraz z punktem informacyjnym w Katowicach oraz firm doradczych 

uzyskała niewiele niższe noty niż wśród beneficjentów: 4,6 

Jakość funkcjonowania punktów informacyjnych została zbadana poprzez skierowanie do nich zapytań 

pochodzących rzekomo od klientów zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat RPO WSL. Do każdego 

punktu skierowano po jednym zapytaniu telefonicznym oraz po jednym zapytaniu przesłanym pocztą elektroniczną. 

Pod względem dostępności, punkty zostały ocenione w 100% pozytywnie. Każdy telefon został odebrany za 

pierwszym razem, a na każde zapytanie przesłane pocztą elektroniczną odpowiedź nadeszła w ciągu nie więcej niż 

trzech dni. Żadnych zastrzeżeń nie budziło również nastawienie konsultantów wobec klientów. Przeciwnie, 

ewaluatorzy przeważnie odnosili wrażenie, że konsultantom zależy na udzieleniu im jak najbardziej przydatnych 

informacji. 

(…) Wysoko ocenione zostały także strony internetowe prowadzone przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie 

RPO WSL, tj. strona www.scp-slask.pl (4,7) oraz www.rpo.slaskie.pl (4,6). Oceny portalu www.rpo.slaskie.pl 

wynosiły od 4,4 wśród MSP, poprzez 4,9 wśród innego rodzaju podmiotów, do 5,3 wśród JST. Do szczególnie 

przydatnych źródeł informacji na temat możliwości otrzymania środków z RPO WSL beneficjenci zaliczyli również 

szkolenia (4,6) oraz konferencje i spotkania informacyjne (4,4). Oceny odpowiadające szkolnej czwórce uzyskały 

rozmowy z pracownikami instytucji samorządowych (4,1), wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną (4,0) oraz 

strony internetowe inne niż prowadzone przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie RPO WSL (4,0). Stosunkowo 

najniżej oceniona została przydatność informacji dostępnych w mediach masowych. 

(…) Warto również wspomnieć o dążeniu IZ do włączania beneficjentów we współpracę przy promowaniu funduszy 

– efektem takiej współpracy jest między innymi gra (wydana w wersji komputerowej i planszowej) „Ruszaj Po 

Euro”, prezentująca zrealizowane projekty inwestycyjne. Współpraca IZ z projektodawcami przy promowaniu 

programu poprzez prezentowanie efektów osiągniętych w ramach poszczególnych projektów bez wątpienia stanowi 

dobrą praktykę i jest warta kontynuowania. 

(…) Potencjalni beneficjenci do źródeł, które dostarczyły im szczególnie przydatnych informacji na temat RPO 

WSL, zaliczyli rozmowy z pracownikami instytucji samorządowych, portal www.rpo.slaskie.pl oraz konferencje i 
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spotkania informacyjne – każde z tych źródeł uzyskało ocenę odpowiadającą szkolnej „piątce z minusem” lub 

„czwórce z plusem” (odpowiednio: 4,8, 4,7 i 4,6).Niżej – podobnie jak beneficjenci – ocenili natomiast przydatność 

informacji przesyłanych pocztą elektroniczną (3,8). Należy zaznaczyć, że niska ocena przydatności informacji 

przesyłanych pocztą elektroniczną nie stanowi argumentu przeciwko stosowaniu newslettera, który z założenia ma 

przede wszystkim anonsować informacje publikowane na stronie internetowej, do której odsyła adresatów.  

Media masowe nie dostarczają informacji na temat RPO WSL, które byłyby wysoce przydatne instytucjom 

realizującym projekty w ramach RPO WSL, należy jednak pamiętać, że telewizja i prasa były dwoma źródłami, z 

których o programie najczęściej dowiadywali się mieszkańcy. Stąd wydają się właściwymi mediami do 

przekazywania podstawowych informacji na temat Programu, a także do prezentowania jego efektów. Źródłem 

najbardziej uniwersalnym (wysoko ocenianym przez beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, a także często 

wykorzystywanym przez mieszkańców) pozostaje Internet, z zastrzeżeniem, że do części opinii publicznej (w 

szczególności do osób starszych) nie dociera w wystarczającym stopniu. 

 

Wyniki dotarcia - media: 

 

Prasa: 

 

Publikacje na temat RPO WSL w Gazecie Wyborczej – liczba czytelników:  ok.  57 176 ./publikację 

 

Publikacje w Dzienniku Zachodnim – liczba czytelników: marzec: 89 463/publikację, maj: 92 334/publikację , 

czerwiec: 90 032/publikację, sierpień: 82 725/publikację , październik:  91 407/publikację  

Radio: 

Audycje i spoty radiowe na temat RPO WSL: 

 

I –Radio Katowice; marzec/kwiecień  2010 

w tym okresie, w woj. śląskim, w grupie 15+, liczba słuchaczy dziennie wynosiła ok. 330 000.  

 

II – Radio Katowice;  listopad / grudzień 2010 

w tym okresie, w woj. śląskim, w grupie 15+, liczba słuchaczy dziennie wynosiła ok. 310 000.  

 

III – ANTYRADIO; listopad / grudzień  2010 - w grupie 15+, liczba słuchaczy dziennie wynosiła ok. 118.000. 

 

Telewizja  

Emisja  wizytówek filmowych o 12 projektach  dofinansowanych w ramach RPO WSL w telewizji regionalnej TVP 

Katowice – łączna widownia: 1 milion 626 tysięcy widzów. 

 

Szkolenia dla beneficjentów: 

Ogólna ocena szkoleń – 4,40 (w pięciostopniowej skali na podstawie ankiet ewaluacyjnych Beneficjentów                          

i potencjalnych Beneficjentów uczestniczących w szkoleniach). 

 

 

Dobre praktyki – wydarzenia o szczególnym znaczeniu: 

 

Strona promocyjna RPO WSL: http://rpo-promocja.slaskie.pl/ 

Stworzenie strony przeznaczonej dla wszystkich zainteresowanych RPO WSL. Znalazły się na niej – w atrakcyjnej 

oprawie wizualnej – przystępnie podane informacje, wzbogacone o takie elementy, jak zdjęcia i filmy. Strona pokazuje 

Program z perspektywy zakończonych już projektów i widocznych, namacalnych rezultatów. Strona służy także 

Beneficjentom jako miejsce promocji i szerszej prezentacji inicjatyw dofinansowanych w ramach Programu. Na stronie 

http://rpo-promocja.slaskie.pl/
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umieszczane są informacje dotyczące wydarzeń związanych z promocją projektów oraz samych sfinalizowanych już 

inwestycji.  

Projekt edukacyjny „Ruszaj Po euro”: opis projektu wraz ze zdjęciami oraz gra elektroniczna zamieszczona została 

na stronie promocyjnej RPO WSL: http://rpo-promocja.slaskie.pl/, szczegółowy opis Wielkiego Finału znajduje się w 

opisie IV Targów Funduszy Europejskich (patrz poniżej). 

 

IV Targi Funduszy Europejskich – opis trzydniowego przedsięwzięcia zamieszczono na stronie promocyjnej RPO 

WSL: http://rpo-promocja.slaskie.pl/ (w zakładce „Nasze wydarzenia”). W ramach IV edycji Targów podsumowano 

dotychczasowe efekty wdrażania programów europejskich w regionie, zaprezentowano możliwości, jakie otwiera nowy 

instrument finansowy – Inicjatywa JESSICA, poruszono zagadnienia związane z łamaniem stereotypów w szeroko 

pojętej edukacji, zaprezentowano ofertę dla przedsiębiorców w regionie oraz projekty z obszaru kultury i turystyki 

zrealizowane za unijne pieniądze. Jeden z paneli został zorganizowany w Dworku Kossaków w Górkach Wielkich – 

tzw. „Kossakówce” - obiekcie niedawno oddanym do użytku po restauracji dofinansowanej ze środków unijnych w 

ramach RPO WSL, który w uzyskał nominację w kategorii „Zabytek” w IV edycji konkursu „Polska Pięknieje - 7 

Cudów Funduszy Europejskich” i zdobył nagrodę internautów. Podczas Targów oddano  również głos młodzieży z : 

zorganizowano EURODYKTANDO oraz w Wielki Finał projektu „Ruszaj Po euro”.  

 

Album 

Dwujęzyczne wydawnictwo albumowe „Śląskie do przodu” łączące walory edukacyjne z nowatorską formą graficzną i 

promocją ekologii (wykonany został z materiałów ekologicznych). Album uzyskał nominację w konkursie „Śląska 

Rzecz" organizowanym przez Zamek Cieszyn w ramach projektu Design Silesia i jest prezentowany na pokonkursowej 

wystawie. Wersję elektroniczną albumu zamieszczono na stronie promocyjnej RPO WSL: http://rpo-

promocja.slaskie.pl/ (w zakładce „Zobacz album”). 

 

Nowatorska forma warsztatów o innowacyjności 

Cykl 4 warsztatów dla przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych pn. „Kreatywność i 

innowacje – jak je wykorzystać, by uciec konkurencji?”, których głównym celem było uświadomienie istoty innowacji 

oraz potrzeby ciągłego doskonalenia organizacji i konieczności uczestnictwa wszystkich pracowników w procesie. 

Dodatkowo uczestnicy mieli możliwość poznać zasady i techniki kreatywnego myślenia. Warsztaty zostały 

przeprowadzone przy użyciu specjalnie stworzonej gry symulacyjnej. Zastosowanie nowatorskiego narzędzia  

edukacyjnego umożliwiło Beneficjentom i potencjalnym Beneficjentom  (co potwierdzają wyniki ankiet ewaluacyjnych) 

spojrzeć na kreatywność i innowacje z całkiem nowej perspektywy. Relacja z warsztatów, wraz z broszurą i filmem 

dostępne są na stronie promocyjnej RPO WSL: http://rpo-promocja.slaskie.pl/ (w zakładce „Nasze wydarzenia” - 

„Przedsiębiorczy i innowacyjni”). 

 

http://rpo-promocja.slaskie.pl/
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