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1. Wstęp 

Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska (zwany dalej „Programem”) ukierunkowano na wparcie 

projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim. W okresie programowania 2014-2020 

udzielane wsparcie podzielono na 4 osie priorytetowe: 

 Oś priorytetowa 1: Wspólne rozwiązywanie ryzyka  

 Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania 

zatrudnienia 

 Oś priorytetowa 3: Edukacja i kwalifikacje 

 Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności 

Prowadzone są różne działania komunikacyjne i informacyjne w celu upowszechniania wiedzy na temat 

działań i wpływów Programu. Rozpowszechnianie informacji niezbędnych do skutecznej realizacji działań 

Programu i realizacji wyznaczonych celów i wpływów opiera się na opracowanym dokumencie „Strategii 

komunikacyjnej Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska”. Każdego roku w ramach strategii 

komunikacyjnej opracowywane są „Roczne plany komunikacji” przez 

 

Wspólny Sekretariat z siedzibą w mieście Olomouc, oraz 8 podmiotów regionalnych, tzn. po stronie 

czeskiej 5 urzędów krajskich: Urząd Kraju Libereckiego, Hradeckiego, Pardubickiego, Ołomunieckiego, 

Morawsko-Śląskiego; natomiast po stronie polskiej 3 województw: dolnośląskie, opolskie, śląskie. W 

działaniach komunikacyjnych Programu uczestniczą wspólnie wszystkie wskazane podmioty, jednak 

główne czynności w ramach działań zapewniane są przez Wspólny Sekretariat. 

Głównym celem ewaluacji jest ocena efektywności i skuteczności działań komunikacyjnych, narzędzi 

komunikacyjnych i kanałów Programu oraz uzyskanie w ten sposób bodźców do jego poprawy i rozwoju.  

Instrukcje dot. ewaluacji zostały opracowane przez Instytucję Zarządzającą Programu, tj. przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. Ewaluację podzielono na dwa zadania 

cząstkowe1, niniejszy dokument zawiera wyniki i wnioski wyciągnięte z realizacji Zadania ewaluacyjnego 

nr 2, które brzmiało następująco: 

 Na podstawie informacji udzielonych przez Zamawiającego, a w przypadku zaistnienia takiej 

potrzeby, również na podstawie własnych badań, opracować odpowiedzi na pytania ewaluacyjne 

w 2019 roku; 

 Na podstawie opracowanych pytań ewaluacyjnych zaproponować roczny plan komunikacyjny 

Programu na lata 2020 i 2021. 

 

                                                      
1 Wyniki zadania ewaluacyjnego nr 1 podano w raporcie końcowym z dnia 15 stycznia 2018 r. 
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2. Podsumowanie wyników zadania ewaluacyjnego nr 1 

Wynikami zadania nr 1 ewaluacji były odpowiedzi na uprzednio ustalone pytania ewaluacyjne. 

Odpowiedzi te zostały sformułowane przez zespół ewaluacyjny na podstawie szeroko zakrojonych 

działań ewaluacyjnych, należą do nich przede wszystkim desk research, data mining oraz matematyczno-

statystyczne opracowanie danych, wywiady częściowo ustrukturyzowane i grupowe ze stosownymi 

grupami docelowymi. Wykaz pytań ewaluacyjnych w ramach zadania nr 1 i ich odpowiedzi podano w 

poniższej tabeli: 

Tabela 2.1: Wykaz odpowiedzi na PE w ramach zadania nr 1 

PE1.1 Czy poziom świadomości o istnieniu czesko-polskiej współpracy transgranicznej na 

obszarze Programu wzrósł w porównaniu do badania z 2015 roku? 

Odpowiedź na PE1.1 Świadomość o istnieniu czesko-polskiej współpracy na obszarze wsparcia wzrosła 

przede wszystkim wśród potencjalnych beneficjentów dofinansowania. W przypadku 

szerokiego ogółu społeczeństwa stwierdzono także rosnący trend ogólnej 

świadomości o istnieniu współpracy, jednak zmalała znajomość rezultatów 

współpracy czesko-polskiej.  

PE1.2 Czy czesko-polska współpraca transgraniczna na obszarze Programu postrzegana jest 

pozytywnie? 

Odpowiedź na PE1.2 Współpraca czesko-polska na obszarze wsparcia jest poza drobnymi wyjątkami 

postrzegana pozytywnie.  

PE1.3 Czy są przekazywane informacje o efektach Programu? 

Odpowiedź na PE1.3 Rozpowszechnianie świadomości o wpływach i efektach Programu ma mały zasięg, 

świadomość o wpływach Programu jest zwłaszcza wśród szerokiego ogółu 

społeczeństwa stosunkowo niska. 

PE1.4 Czy strategia komunikacyjna posiada określone wystarczająco mierzalne cele? 

Odpowiedź na PE1.4 Strategia komunikacyjna posiada wytyczone mierzalne cele swojej realizacji, brakuje 

w niej jednak wskaźników do pomiaru rzeczywistego wpływu działań komunikacyjny. 

PE1.5 W jaki sposób powinny zostać opracowane działania komunikacyjne w trakcie 

przebiegu Programu, by osiągnięto cele strategii? 

Odpowiedź na PE1.5 Konieczne jest zaprojektowanie i realizacja takich działań komunikacyjnych, które 

będą efektywnie oraz w sposób różnorodny upowszechniały informacje według 

specyficznej charakterystyki poszczególnych grup docelowych zgodnie z celami 

określonymi w strategii komunikacji Programu. Np. informacje powinny 

zainteresować, przyciągać uwagę, być nośnikiem interesujących komunikatów dla 

poszczególnych grup docelowych. Komunikaty informacyjne powinny być proste, 

zrozumiałe i możliwe do ponownego odszukania. Głównym działaniem w zakresie 

rozpowszechniania informacji o wpływach Programu powinna być tematyczna mapa 

interaktywna projektów, na której będzie można odszukać i śledzić wszystkie działania 

Programu. Konieczne jest przetestowanie efektów działań komunikacyjnych w ramach 

grup docelowych jeszcze przed wdrożeniem działania/kampanii. 

PE1.6 Czy Program stosuje odpowiednie narzędzia komunikacyjne i działania 

ukierunkowane na skuteczne dotarcie do grup docelowych zdefiniowanych w 

rozdziale 5 Strategii komunikacyjnej Programu Interreg V-A Republika Czeska - 

Polska? 

Odpowiedź na PE1.6 Miks komunikacyjny Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska zawiera 

szeroką skalę różnych rodzajów narzędzi komunikacyjnych, które powinny w lepszy 

sposób wykorzystywać środki językowe typowe dla komunikatów, by w ten sposób 

bardziej dostosować się do grupy docelowej. Komunikaty powinny zostać bardziej 
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ukierunkowane, by nie obciążały grup docelowych, a jednocześnie udostępniały 

interesujące i potrzebne informacje. Na tej płaszczyźnie mogłaby zostać szerzej 

wykorzystana siła komunikacyjna Euroregionów. 

PE1.7 Czy Program stosuje narzędzia komunikacyjne na tyle efektywnie, by w pełni 

wykorzystać ich potencjał dotarcia do grup docelowych? 

Odpowiedź na PE1.7 Program w ramach działań komunikacyjnych nie wykorzystuje pełnego potencjału 

narzędzi komunikacyjnych. Patrz odpowiedź na pytanie PE1.6. 

PE1.8 W jaki sposób mierzyć skuteczność wszystkich stosowanych i proponowanych 

narzędzi komunikacyjnych w zakresie udzielania informacji o działaniu Programu i w 

kontekście jego promocji? 

Odpowiedź na PE1.8 W ramach oceny konieczne jest zastosowanie wskaźników kwantyfikowanych wpływu 

działań komunikacyjnych. Jednocześnie należy wskaźniki te uwzględnić w Strategii 

komunikacyjnej Programu z proponowanymi wartościami docelowymi, które będą 

prezentowały cele komunikacji, a zarówno będą pewnego rodzaju motywatorem do 

efektywnej realizacji działań komunikacyjnych. 

  

Szczegółowe odpowiedzi na PE wraz z uzasadnieniem podano w Raporcie końcowym do zadania nr 1 z dnia 

15.01.2018 r. 

Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji zostały sformułowane przez zespół ewaluacyjny Wykonawcy 

zalecenia do realizacji komunikacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Zostały 

ustrukturyzowane w grupach wg podobieństwa tematycznego. Każda grupa tematyczna zawiera kilka 

zalecanych działań proponowanych przez zespół ewaluacyjny na podstawie wyników przeprowadzonej 

ewaluacji w taki sposób, by w kolejnym okresie programowania doszło do poprawy efektywności działań 

komunikacyjnych Programu, a tym samym do osiągnięcia celów określonych w strategii komunikacji.  

Tabela 2.2: Wykaz proponowanych działań w poszczególnych obszarach 

A/ Struktura wdrażająca strategii komunikacyjnej C/Podwyższenie wpływów działań komunikacyjnych 

A.1 

Przeprowadzić kontrolę aktywności 

uczestnictwa podmiotów regionalnych, 

ewentualnie zrezygnować z danego poziomu 

struktury. 

C.1 

W przypadku projektów flagowych opracować plan 

komunikacji wraz z oczekiwanymi wpływami wg 

grup docelowych. 

A.2 

Oficjalnie włączyć Euroregiony do działań 

komunikacyjnych w ramach strategii 

komunikacyjnej Programu. 

C.2 

W przypadku pozostałych projektów w ramach 

gadżetów promocyjnych co najmniej podać dla 

jakiej grupy docelowej są przeznaczone. 

B/ Ukierunkowanie strategii komunikacyjnej C.3 

Wparcie projektów z wysokiej jakości działaniami 

promocyjnymi i wyższą oceną punktową wniosków 

projektowych. 

B.1 

Identyfikacja podgrupy w ramach grupy 

docelowej „Szeroki ogół społeczeństwa” w celu 

uzyskania możliwości efektywnego 

ukierunkowania informacji. 

C.4 

Opracować metodykę ukierunkowanej komunikacji 

z prezentacją przykładów dobrych praktyk dla 

poszczególnych grup docelowych. 

B.2 
Przeprowadzić testy pilotażowe 

proponowanych narzędzi komunikacyjnych. 
C.5 

Przeprowadzić szkolenia z zakresu komunikacji z 

przykładami dobrych praktyk. 

B.3 

Ocenić rzeczywiste wpływy działań 

komunikacyjnych i uzupełnić odpowiednie 

wskaźniki w strategii komunikacji. 

C.6 
Opracować mapę interaktywną projektów 

Programu  

D/ Pozostałe proponowane działania 
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B.4 

Promocja wpływów Programy wśród organów 

decyzyjnych UE, RCz i profesjonalnego kręgu 

odbiorców. 

D.1 

Wsparcie sieci potencjalnych beneficjentów za 

pośrednictwem wyszukiwania odpowiednich 

partnerów. 

 

D.2 

Realizacja działań za pośrednictwem 

ukierunkowanej kampanii podkreślającej korzyści 

Programu współpracy w celu wyeliminowania 

negatywnego postrzegania Programu, które 

powstało w wyniku złożoności administracyjnej 

projektów i opóźnień związanych z finansowaniem. 

D.3 

Aktualizacja strony internetowej, tj. uproszczenie 

struktury i opracowanie środowiska przyjaznego dla 

użytkownika. 

Szczegółowy opis zaleceń podano w Raporcie końcowym do zadania nr 1 z dnia 15.01.2018 r. 
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3. Proces opracowania ewaluacji efektywności działań komunikacyjnych 

Model ewaluacji został określony przez zespół ekspertów Wykonawcy na podstawie pytań 

ewaluacyjnych określonych przez Zamawiającego. Procedura gromadzenia danych i informacji 

potrzebnych do poprawnego pod względem merytorycznym przeprowadzenia ewaluacji jest zgodna z 

raportem początkowym zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

Po zgromadzeniu wszystkich potrzebnych informacji zostały sformułowane odpowiedzi na pytania 

ewaluacyjne wraz z ich uzasadnieniem. Odpowiedzi wraz z uzasadnieniem zostały opracowane z 

uwzględnieniem wszystkich informacji uzyskanych za pośrednictwem 4 metod badawczych, tj.: 

 Dwie metody analizy danych - desk research i analiza danych statystycznych 

 Dwie metody kwalitatywnego zbioru danych - indywidualne wywiady częściowo 

ustrukturyzowane praz wywiady grupowe (Focus Groups) 

Desk research: 

Analiza desk research jest metodą, która nie jest obciążana przez niektóre negatywne wpływy podczas 

badania, np. wpływ ankietera na respondenta. Dlatego, metoda ta pozwala na uzyskanie w wysokiej 

mierze obiektywnych informacji. Jest to podstawowy punkt wyjścia dla kontynuowania pracy zespołu 

ewaluacyjnego. W ramach tej metody przebiegła analiza dokumentacji programowej i innych istotnych 

dokumentów, np. strategia komunikacji Programu, roczne plany komunikacji, itd. 

Analiza danych statystycznych 

W przypadku tej metody bardzo istotny jest sposób interpretacji uzyskanych informacji w celu 

opracowania oceny eksperckiej i uwzględnienia kontekstu wszystkich zależności, które przedstawiają 

dane poddawane analizie. W ramach ewaluacji analizowano dane dot. konkretnych narzędzi 

komunikacyjnych (GoogleAnalytics, strona internetowa Programu i statystyki profilu Programu na 

portalu społecznościowym Facebook). Ponadto opracowano pod względem statystycznym dane z 

poprzednich badań związanych z podejmowaną problematyką lub z kwestionariuszy dot. informacji 

zwrotnych w zakresie realizowanych działań komunikacyjnych Programu. 

Wywiady częściowo ustrukturyzowane: 

Podczas ewaluacji przeprowadzono łącznie 28 wywiadów indywidualnych z ekspertami aktywnie 

zajmującymi się podejmowaną problematyką. Osoby te tworzą wyjątkowo cenne źródło wiedzy o 

analizowanej problematyce/dziedzinie, są w stanie ocenić, w jaki sposób podejmowana problematyka 

zmienia się i rozwija w okresie programowania. Wywiady zostały przeprowadzone przez 

doświadczonego ankietera - przedstawiciela Wykonawcy ewaluacji zgodnie z uprzednio przygotowanym 

scenariuszem. Konkretnie chodziło o następujące wywiady: 

Tabela 3.1: Wykaz indywidualnych wywiadów częściowo ustrukturyzowanych zrealizowanych w ramach 

ewaluacji 

Grupa docelowa Kraj Liczba wywiadów 

Przedstawiciele struktury wdrażającej strategii komunikacyjnej: 

Podmioty regionalne 

CZ 4 

PL 3 

Wywiady grupowe (Focus Groups) 

W ramach ewaluacji została zrealizowana przez Wykonawcę również dyskusja grupowa z grupą 

docelową: szeroki ogół społeczeństwa w celu przetestowania narzędzi komunikacyjnych Programu. 

Uczestnikami były osoby narodowości czeskiej i polskiej, wszystkie osoby władały językiem czeskim na 

bardzo dobrym poziomie.  
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Tabela 3.2: Wywiad grupowy z szerokim ogółem społeczeństwa (FG_B) 

# Miejsce Termin Liczba uczestników 

FG_B2 Český Těšín 3 kwietnia 2019 r. 9 
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4. Punkt wyjścia dla sformułowania odpowiedzi na pytania ewaluacyjne oraz 

sformułowania zaleceń 

W poszczególnych podrozdziałach podano ocenę wraz z interpretacją słowną analiz cząstkowych, które 

zostały zrealizowane w celu uzyskania odpowiedzi na pytania ewaluacyjne. Jest to krótkie podsumowanie 

wyników poszczególnych cząstkowych działań analitycznych.  

 Analiza odwiedzalności strony internetowej Programu 

Odwiedzalność strony internetowej programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska (www.cz-pl.eu) 

została przeprowadzona za pomocą narzędzia GoogleAnalytics. W tej części raportu podano wyłącznie 

podsumowanie najistotniejszych wyników analizy, informacje szczegółowe znaleźć można w 

podrozdziale 2.4) Dane. Analiza obejmuje okres od 01.06.2017 do 22.04.2019 r., tzn. od momentu 

uruchomienia nowej formy strony internetowej na początku czerwca 2017 r. Podsumowujące dane 

numeryczne z tego okresu wskazano w poniższej infografice. 

Rysunek 4.1: Wskaźniki odwiedzalności strony internetowej Programu w okresie 01.06.2017 - 22.04.2019 r. 

 
Legenda: 

Wizyty - Łączna liczba wizyt w danym okresie czasu. Wizyta 

to okres czasu, przez który użytkownik aktywnie porusza się 

po stronie internetowej, aplikacji, itd. Wszystkie dane dot. 

użytkowania (liczba wyświetleń podstron, zdarzenia, sklep 

elektroniczny, itd.) są zawsze powiązane z wizytą na stronie.  

Użytkownicy - Użytkownicy, którzy w danym okresie 

zainicjowali co najmniej jedną wizytę na stronie internetowej. 

Odsłony strony - Parametr odsłony strony przedstawia 

łączną liczbę odsłon stron. Wliczane są również powtarzalne 

odsłony każdej z podstron. 

Liczba podstron w ramach 1 wizyty - Podstrony/wizyta (średnia 

liczba podstron w ramach jednej wizyty) to średnia liczba 

podstron wyświetlonych podczas wizyty na stronie. Wliczane są 

również powtarzalne odsłony każdej z podstron. 

Średni czas trwania wizyty - Średni czas trwania relacji 

Współczynnik odrzuceń - sesja na stronie, która ogranicza się do 

jednej podstrony, a podczas niej nie doszło do żadnej interakcji. 

Wizyta z natychmiastowym opuszczeniem trwa 0 sekund. 

% nowych wizyt - Szacunkowa liczba wyrażona procentowo 

użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową po raz 

pierwszy. 

Największa odwiedzalność strony internetowej miała miejsce w czerwcu 2017 r., kiedy stronę internetową 

odwiedziło ponad 3 000 użytkowników. W kolejnych miesiącach liczba ta waha się w zakresie około 2 

000 wizyt aż do końca analizowanego okresu, przy czym odnotowano również liczbę wizyt 

przekraczającą daną wartość. Podwyższony stopień aktywności na stronie internetowej w czerwcu 2017 

r. był spowodowany faktem, iż doszło do uruchomienia nowej strony internetowej, a jednocześnie 

ponownego udostępnienia możliwości składania propozycji projektowych. Ponadto miało miejsce 

opublikowanie nowych terminów poszczególnych naborów w ramach Programu, co dla użytkownika 

stanowi najbardziej istotną informację prezentowaną za pośrednictwem strony internetowej. Od połowy 

2018 roku aż do końca analizowanego okresu ilość wizyt na stronie internetowej jest niższa, co można 

http://www.cz-pl.eu/
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uzasadnić faktem, iż na tak zaawansowanym etapie wdrażania Programu, większość wnioskodawców i 

beneficjentów ma większe doświadczenie, co zmniejsza potrzebę wyszukiwania informacji na stronie 

internetowej. 

Z punktu widzenia wizyt według kraju przeważają wizyty z Polski, podczas gdy większa liczba 

użytkowników indywidualnych znajduje się w Republice Czeskiej. Strony internetowe odwiedzane są 

również przez niską liczbę użytkowników spoza obszaru programowania, patrz tabela poniżej. 

Tabela 4.1: Kraj pochodzenia wizyt na stronie internetowej w okresie od 01.06.017 do 22.04.2019 r. 

Kraj Liczba użytkowników Liczba wizyt 

Republika Czeska 14 613 42 171 

Polska 13 934 42 779 

Pozostałe kraje* 1 934 2 601 

Uwaga: Do kategorii „Pozostałe kraje” wliczono kraje, które wraz z Republiką Czeską i Polską należą do TOP10 krajów, skąd pochodzą 

odwiedzający strony. Konkretnie chodzi o Stany Zjednoczone Ameryki, Niemcy, Słowację, Belgię, Zjednoczone Królestwo Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej, Chiny, Kanadę i Austrię. 

Najczęstsze wizyty na stronie internetowej logicznie odnotowywane są z czeskich krajów i polskich 

województw, które są częścią obszaru Programu czesko-polskiej współpracy, niższa liczba wizyt 

pochodzi również z krajów/miejscowości leżących poza obszarem wsparcia. Swego rodzaju wyjątkiem 

jest stosunkowo wysoka liczba wizyt z Pragi i województwa mazowieckiego (Warszawa), na co 

bezpośredni wpływ ma siedziba Instytucji Zarządzającej Koordynatora Krajowego oraz siedzibą 

organizacji zajmujących się przygotowaniem wniosków projektowych.  

Tabela 4.2: Kraje/województwa pochodzenia wizyt na stronie w okresie od 01.06.2017 do 22.04.201 r. 

Kraj 
Liczba 

wizyt 

Liczba 

użytkowników 
Województwo 

Liczba 

wizyt 

Liczba 

użytkowników 

Moravskoslezský 

kraj 12 319 4 687 województwo dolnośląskie 18 908 5 319 

Hl. m. Praha 8 796 3 108 województwo śląskie 12 514 3 803 

Kraj 

Ołomuniecki  5 106 1 770 województwo mazowieckie 4 100 2 140 

Královehradecký 

kraj 6 513 1 696 województwo opolskie 4 457 1 218 

Jihomoravský 

kraj  1 939 1 110 województwo małopolskie 1 129 672 

Liberecký kraj 3 309 1 077 województwo wielkopolskie 548 388 

Pardubický kraj 2 748 749 województwo pomorskie  186 163 

Středočeský kraj 477 287 województwo łódzkie 184 122 

Zlínský kraj 246 178 województwo podkarpackie 156 110 

Ústecký kraj 187 148 

województwo kujawsko-

pomorskie 127 110 

Uwaga: Tabela zawiera TOP10 lokalizacji według odwiedzalności witryny 

Odwiedzający stronę internetową Programu częściej bezpośrednio wprowadzając adres do przeglądarki 

internetowej (np. Google) - ta metoda stosowana jest przez ponad połowę użytkowników. Prawie 

połowę bezpośrednich wizyt tworzą nowi użytkownicy. Grupę tę tworzą użytkownicy, którzy pamiętają 

adres strony z okresu przed uruchomieniem nowej strony lub są to odwiedzający, którzy wyświetlili 

stronę poprzez adres podany im w wersji nieelektronicznej, np. na ulotce, broszurze, plakacie, itp.  

Pozostała część odwiedzających to użytkownicy, którzy po raz pierwszy wyświetlają stronę, a w 

przypadku wizyt powtórnych korzystają z bezpośredniego wprowadzenia prostego adresu strony 

internetowej, który można łatwo zapamiętać. Niższa liczba użytkowników odwiedza stronę również 

poprzez linki internetowe z innych stron, portali społecznościowych. Można założyć, że chodzi przede 

wszystkim o użytkowników, którzy są na stronie po raz pierwszy i znaleźli się tam przez przypadek. Wykaz 

wizyt klasyfikowany wg sposobu dostępu podano w poniższej tabeli: 
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Tabela 4.3: Sposób dostępu użytkowników w okresie od 01.06.2017 do 22.04.2019 r. 

Sposób dostępu Liczba użytkowników 

Wizyta bezpośrednia 16 604 

Wyszukiwarka 10 706 

Link internetowy do witryny 4 349 

Portale społecznościowe 1 110 

E-mail: 20 

Inne 5 

Bardziej szczegółowe wyniki z analizy odwiedzalności strony internetowej można znaleźć w dokumencie 

2.4) Dane. 

 Analiza portalów społecznościowych 

Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska wykorzystuje do komunikacji również profil na portalu 

społecznościowym Facebook2. Profil założono w dniu 09.10.2016 r. i służy przede wszystkim do 

rozpowszechniania informacji o aktualnych wydarzeniach odbywających się w ramach Programu za 

pośrednictwem informacji tekstowych i fotografii. Profil prezentuje zarówno informacje o imprezach 

organizowanych w związku z Programem na obszarze współpracy czesko-polskiej. 

Na dzień 30.04.2019 r. profil subskrybowało3 653 użytkowników portal społecznościowego. Dzienny 

zasięg „wiralny”4 jest codziennie inny, w ramach monitorowanego okresu występują dni, w których 

dzienny zasięg przekracza liczbę subskrybentów, w wielu przypadkach przekracza wartość 1 000 odsłon 

konkretnych postów. Na informacje te mają wpływ przede wszystkim konkretne posty oraz ich 

udostępniania również poza zakresem subskrybentów samego profilu. Wykaz trendu liczby 

subskrybentów oraz zasięgu dziennego prezentuje poniższy graf. 

                                                      
2 Profil jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/InterregCZPL  
3Subskrybent to użytkownik, który „polubił” profil za pomocą funkcji „Lubię to! (Like)”. 
4Liczba osób, którzy odwiedzili stronę internetową lub jeden z postów za pośrednictwem znajomego, który udostępnił 

post. Do postów tych wliczane są ogólna liczba „Lubię to!” strony, posty na Timeline strony, liczba „Lubię to”, 

komentarze i udostępnienia. 

https://www.facebook.com/InterregCZPL
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Wykres 4.1: Trend subskrybentów i zasięg profilu Programu na portalu Facebook w okresie od 08.10.2016 

do 30.04.2017 r. 

 

Źródło: Facebook - narzędzia analityczne, własne przetwarzanie danych przez zespół ewaluacyjny 

Szczegółowe informacje można znaleźć w części 2.4) Dane. 

Z punktu widzenia całkowitego zasięgu długoterminowego najbardziej efektywne są posty typu 

„Fotografia”, których średni zasięg na jeden post wynosi prawie 420 osób. Następnie są to linki, video, 

na ostatnim miejscu natomiast statusy nie zawierające żadnego dodatkowego elementu. Specjalną 

grupę tworzą posty będące wydarzeniem, które mają zerowy zasięg. Oznacza to, że status informujący 

o wydarzeniu jest widoczny dla użytkownika, jednak wyłącznie nieliczne osoby przejdą bezpośrednio na 

stronę wydarzenia, która może zawierać szczegółowe informacje. Również reakcje w związku z 

uczestnictwem w wydarzeniu na poszczególnych stronach wydarzeń są bardzo nieliczne. 

Tabela4: Średni zasięg postów wg poszczególnych typów 

Typ posta: Średni zasięg całkowity 

Fotografia 417,11 

Link 340,65 

Wideo 195,38 

Status 248,30 

Źródło: Facebook - narzędzia analityczne, własne przetwarzanie danych przez zespół ewaluacyjny 

Uwaga: Z oceny grupy Fotografia dla uzyskania lepszej wartości wykluczono posty sponsorowane (płatne). 

Z grupy Status usunięto posty z zasięgiem zerowym w formie „Wydarzenie”. 
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 Analiza mediów 

Analizę mediów w zakresie potrzebnym dla ewaluacji przeprowadzono narzędziem Monitora5 zgodnie z 

wybranymi słowami kluczowymi.6 W ciągu ostatnich 5 lat co roku wzrasta liczba artykułów o Programie, 

patrz poniższa tabela: 

Tabela 4.5: Liczba artykułów dot. Programu wg wybranych słów kluczowych 

Rok Liczba artykułów: 
z czego 

On-line Prasa Telewizja Radio 

2014 14 3 11 0 0 

2015 39 21 16 0 2 

2016 62 30 28 1 3 

2017 109 73 31 0 5 

2018 125 95 22 2 6 

2019 54 42 8 2 2 

Źródło: Analizę przeprowadzono za pomocą narzędzia Monitora.cz 

Uwaga: W 2017 r. analizowano okres od 01.01.2019 do 28.04.2017 r. 

Biorąc pod uwagę, że analiza mediów w Czechach i Polsce jest przeprowadzana przez inne narzędzia, które mogą 

wykorzystywać różne algorytmy analityczne, możliwości porównania danych między Republiką Czeską a Polską nie 

można potwierdzić w 100%. Dane służą przede wszystkim do opisania trendów w rozwoju liczby artykułów w każdym 

z krajów rozwiązanych oddzielnie. 

Wzrost liczby artykułów można wiązać ze wzrastającą liczbą realizowanych projektów, czy też projektów 

zakończonych z rzeczywistymi, namacalnymi rezultatami, o których można usłyszeć w mediach. Trend 

wykazuje również rosnący udział artykułów on-line, które aktualnie tworzą większość źródeł informacji 

medialnych o ewaluowanym Programie. Bardziej szczegółowe wyniki analizy mediów podano w części 

2.4) Dane. 

Analiza polskich mediów przebiegła za pomocą narzędzia NewsPoint7 na podstawie takich samych słów 

kluczowych. W porównaniu do Republiki Czeskiej, w Polsce wydawanych jest o wiele więcej artykułów 

on-line, patrz poniższa tabela. 

Tabela 4.6: Liczba artykułów dotyczących Programu wg wybranych słów kluczowych (Polska) 

Rok Liczba artykułów: 
w tym 

On-line Prasa Media społecznościowe 

2016 1 779 877 24 878 

2017 2 854 1 509 73 1 272 

2018 2 708 1 584 8 1 116 

2019 539 360 3 176 

Źródło: Analiza za pośrednictwem narzędzia Newspoint.pl. 

Uwaga: W 2019 roku analizowano okres od 01.01.2019 r. do 28.04.2019 r. 

 Informacja zwrotna uczestników szkolenia i konsultacji organizowanych w ramach 

Programu 

Podczas realizacji szkoleń i seminariów oceniana jest ich jakość za pośrednictwem ankiet ewaluacyjnych, 

które wypełniają ich uczestnicy.  W ramach oceny pozyskiwana jest informacja zwrotna w trzech 

cząstkowych kategoriach, które dotyczą jakości samego seminarium, szkoleniowców oraz 

udostępnionych materiałów edukacyjnych. Jak dokumentują poniższe tabele, we wszystkich tych 

                                                      
5 Dostępne na www.monitora.cz 
6 Słowa kluczowe: współpraca czesko-polska; CZ-PL; Interreg V-A Republika Czeska - Polska. 
7 Dostępny na www.newspoint.pl 
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grupach jakość oceniana jest na wysokim poziomie. Ponadto podczas opracowywania poszczególnych 

ankiet nie stwierdzono wyjątków, które oceniane były poniżej średniej. 

Uwaga:  Dane w poniższych tabelach pozyskano z ankiet ewaluacyjnych z łącznie 5 zrealizowanych 

seminariów w różnych krajach. Łącznie w seminariach uczestniczyło 66 osób. Poszczególne pytania były 

oceniane z wykorzystaniem 5-stopniowej skal: 5 - ocena bardzo wysoka; 4 - ocena wysoka; 3 - ocena 

średnia; 2 - ocena niska; 1 - ocena bardzo niska. 

Tabela 4.7: Ocena zrealizowanych szkoleń i seminariów 

Kat.: Pytanie: Ocena średnia 

1.1. Czy wydarzenie spełniło Pana/Pani oczekiwania? 4,33 

1.2. 

Czy uzyskane informacje są przydatne w zakresie poprawy 

umiejętności i wiedzy? 4,29 

1.3. 

Jakie jest prawdopodobieństwo, że uzyskane umiejętności i 

wiedzę wykorzysta Pan/Pani w praktyce? 4,44 

1.4. Jan ocenia Pan/Pani program? 4,39 

Tabela 4.8: Ocena szkoleniowców 

Kat.: Pytanie: Ocena średnia 

2.1. Przygotowanie specjalistyczne 4,58 

2.2. Jasne/zrozumiałe wyrażanie 4,58 

2.3. 

Sumienność, profesjonalizm i zaangażowanie w udzielanie 

odpowiedzi na pytania 4,65 

2.4. 

Umiejętność wzbudzenia w uczestnikach zainteresowania 

problematyką i aktywnego zaangażowania 4,53 

2.5. Poziom realizacji programu 4,55 

Tabela 4.9: Ocena materiałów szkoleniowych 

Kat.: Pytanie: Ocena średnia 

3.2. Jakość materiałów szkoleniowych 4,43 

3.3. Przydatność materiałów szkoleniowych w praktyce 4,39 

 Indywidualne wywiady częściowo ustrukturyzowane z przedstawicielami struktury 

wdrażania Programu 

Według opinii podmiotów regionalnych świadomość na temat polsko-czeskiego programu współpracy 

transgranicznej jest długofalowo na dobrym poziomie, a zarówno stopniowo wzrasta podczas wdrażania 

programu. Świadomość na temat programu można zaobserwować wśród przedstawicieli samorządów 

(którzy w wielu przypadkach są beneficjentami dofinansowania), jak również wśród szerokiego ogółu, 

który coraz częściej korzysta z efektów  dofinansowanych projektów i mikroprojektów. Świadomość na 

temat programu różni się w zależności od danego kraju, do czego przyczyniają się przede wszystkim 

warunki geograficzne. Należą do nich przede wszystkim długość granicy czesko-polskiej na terenie kraju, 

z czym związana jest lokalizacja gmin przygranicznych, które nawiązują współpracę transgraniczną. 

Świadomość wśród szerokiego ogółu w dużej mierze ma związek również z liczbą zasobów 

przyrodniczych i kulturowych w okolicy granicy, które są często odwiedzane, a odwiedzający pozostają 

w ten sposób w bliższym kontakcie z możliwymi efektami współpracy czesko-polskiej na tym terenie. Na 

poprawę świadomości dot. programu pozytywnie wpływają również szeroko zakrojone kampanie 

promocyjne, na przykład w formie wystaw banerowych, z wykorzystaniem ekranów LED w przestrzeni 

publicznej, itp., wyraźny wpływ i poziom dotarcia do grupy docelowej „szeroki ogół społeczeństwa” mają 

narzędzia komunikacyjne realizowane za pośrednictwem internetu. Według opinii podmiotów 

regionalnych pewna część szerokiego ogółu zaczyna zdawać sobie również sprawę z tego, że chodzi o 

program współpracy (loga lub nazwa programu są rozpoznawalne), nadal prawdziwe jest jednak 

twierdzenie, że większa część szerokiego ogółu co prawda wie o korzyściach i pozytywnych zmianach na 
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obszarze, ale informacja, iż przyczyniło się do tego wsparcie w ramach programu Interreg nie jest dla 

nich istotne. 

Opinia różnych grup docelowych na współpracę transgraniczną jest w większości przypadków 

pozytywna. Jest to spowodowane prostą identyfikacją rezultatów projektów, które długofalowo 

przynoszą pozytywne zmiany i pożytek mieszkańcom obszaru wsparcia, jak również odwiedzającym i 

przedsiębiorcom, którzy na tym obszarze prowadzą swoją działalność.  Korzyści dla tych grup są 

szczególnie widoczne w obszarach turystyki, dostępności transportowej, zapobiegania ryzyku, ochrony 

środowiska lub działań rozrywkowych, kulturalnych i sportowych. Sytuacja negatywnego postrzegania 

przez szeroki ogół społeczeństwa wpływów projektów współpracy transgranicznej występują wyjątkowo 

na poziomie konkretnych projektów, jako przykład można by wskazać niechęć mieszkańców do 

projektów odbudowy i rozbudowy dróg, które mogą prowadzić do zwiększenia ruchu drogowego w 

okolicy miejsca ich zamieszkania. 

Narzędzia komunikacyjne: 

Podmioty regionalne za główne i najbardziej efektywne narzędzie komunikacji z potencjalnymi 

wnioskodawcami uważają konsultacje osobiste. Poszczególne podmioty już w ramach poprzedniego i 

bieżącego okresu programowania realizowały ich szacunkowo kilka set, ich efektywność wynika przede 

wszystkim z wystarczającej ilości czasu na przekazanie indywidualnych informacji, rozmowę osobistą, 

ponadto otwierają możliwość odpowiedzi na szczegóły i dostarczenie dokładnie takich informacji, 

których wnioskodawca potrzebuje, aby stworzyć wysokiej jakości projekt. Konsultacje te uzupełnia 

kontakt e-mailowy i telefoniczny. Komunikacja e-mailowa odbywa się poza odpowiedzią na pytania 

wnioskodawców również za pośrednictwem newsletterów, w ramach których informacje zostają 

pogrupowane i połączone, wysyłany jest regularnie większy „pakiet” informacji w zamian za nieregularne 

udostępnianie poszczególnych wiadomości, które mogłoby przytłoczyć odbiorcę i spowodować, iż 

przestanie zwracać uwagę na wiadomości. Częścią działań podmiotów regionalnych jest również 

organizowanie seminariów i szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów (we współpracy z CRR jako 

podmiotem odpowiedzialnym za kontrolę projektów). W seminariach i szkoleniach uczestniczy często 

maksymalna liczba podmiotów, a ich ocena za pośrednictwem ankiet ewaluacyjnych jest pozytywna, co 

świadczy o potrzebie ich realizacji i jakości. Jednocześnie zdarzały się również przypadki, w których 

wspomniane ankiety ewaluacyjne zawierały konstruktywne uwagi dotyczące seminariów, na podstawie 

których zrealizowano następnie kolejne o treści ukierunkowanej na zidentyfikowane potrzeby 

uczestników. Przedstawiciele podmiotów regionalnych promują również program podczas dni 

konsultacyjnych, na warsztatach i konferencjach.  

Ta forma interakcji osobistej lub elektronicznej z przedstawicielami podmiotów regionalnych 

uzupełniana jest poprzez informacje udostępniane za pośrednictwem strony internetowej programu 

umieszczonej na stronach krajskich, portalach społecznościowych (serwisy społecznościowe są 

odpowiednie przede wszystkim dla grupy docelowej szeroki ogół społeczeństwa, dla wnioskodawców i 

beneficjentów to narzędzie komunikacji nie jest odpowiednie8, tj. grupy te nie korzystają z tego 

narzędzia, a więc nie ma ono prawie żadnego zasięgu) lub za pośrednictwem ulotek, materiałów 

promocyjnych, informacji w prasie regionalnej lub radiu, itp. Stopniowo wraz z wdrażaniem projektu 

najczęściej wykorzystywanym źródłem jest strona internetowa, ponieważ grupy docelowe posiadają już 

pewne doświadczenie związane z programem i wiedzą, gdzie wyszukiwać informacji, o które musieli 

dopytywać się na samym początku programu. 

                                                      
8 Przedsiębiorcy i przedstawiciele samorządów w wielu przypadkach nie mają podczas swojej pracy dostępu do portali 

społecznościowych, ponieważ dostęp do nich jest blokowany. 
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Podmioty regionalne postrzegają negatywnie na przykład narzędzie komunikacyjne w formie filmów na 

serwerze YouTube z linkiem do strony internetowej programu lub kraju/województwa, ze względu na 

niską odwiedzalność (wyjątek stanowią filmy typu webinarium dla wnioskodawców, które są oceniane 

pozytywnie przez użytkowników i podmioty regionalne). Negatywnie oceniana jest obecnie również lista 

wspartych projektów ze względu na jej formę nieregularnie aktualizowanej tabeli w formacie *.xls, która 

zawiera wyłącznie podstawowe informacje. Zarówno jednak podmioty regionalne odnotowują wśród 

grup docelowych zainteresowanie o wykaz wszystkich realizowanych projektów w formie promocyjnej, 

w którym powinny zostać umieszczone ciekawe informacje w formie wywiadów, fotografii, wydarzeń 

powiązanych itp. 

Wzajemna komunikacja pomiędzy poszczególnymi podmiotami regionalnymi jest częsta i 

bezproblemowa, poszczególne podmioty wzajemnie dzielą się swoim doświadczeniem, ewentualnie 

organizują wspólne imprezy i działania (dotyczy to również wzajemnej komunikacji pomiędzy czeskimi i 

polskimi podmiotami regionalnymi). Jednocześnie podmioty regionalne oceniają pozytywnie regularne 

spotkania podmiotów regionalnych, które organizuje MMR RCz jako Instytucja Zarządzająca, a które 

obejmują również inne transgraniczne lub międzynarodowe programy dofinansowania. Zdaniem 

podmiotów regionalnych wydarzenia te były zawsze miejscem, w którym otrzymywali aktualne 

informacje na temat dobrych praktyk w zakresie swojej działalności, negatywnie zatem postrzegają 

zmniejszenie częstotliwości tych spotkań. 

Mają pewne zastrzeżenia dotyczące komunikacji ze Wspólnym Sekretariatem, przede wszystkim ze 

względu na jednoznaczność niektórych zadań, niski poziom informacji na temat planowanych działań, 

zbyt krótkie terminy lub na przykład nieznajomość stosunków i zasad wewnętrznych na urzędach 

krajskich, które mogą czasami kolidować z poszczególnymi zadaniami. Podmioty regionalne dostrzegają 

również problem w zdarzającej się nadmiernej dyrektywności zadań. Podmiotom regionalnym ze strony 

Wspólnego Sekretariatu brakuje również informacji zwrotnych, na przykład na temat Raportów z 

realizacji, planów komunikacji, raportów z działań promocyjnych lub o zmianach w zakresie poziomu 

błędów wniosków projektów, co może do pewnego stopnia wpływać negatywnie na ich motywację do 

realizacji tych działań na odpowiednim poziomie. 

Jako najbardziej skomplikowane wydaje się być zwrócenie do potencjalnych beneficjentów, którzy nie 

posiadają jeszcze żadnych informacji na temat czesko-polskiego programu transgranicznego. Muszą 

najpierw przezwyciężyć początkowy strach przed nieznanym, a jednocześnie wymagają o wiele większej 

uwagi podczas konsultacji, ponieważ brak im doświadczenia, które inni już mają, ze względu na realizacją 

projektów wspartych w ramach programu.  Przedstawiciele podmiotów regionalnych starają się 

bezpośrednio zwracać do nowych beneficjentów, jednak wynik takich działań jest często dość niepewny. 

Na bardziej intensywną kampanię promocyjną ukierunkowaną na beneficjentów nie posiadających 

żadnego doświadczenia z programem brakuje finansów, zwłaszcza w czeskich urzędach krajskich 

(polskim województwom w ramach projektów pomocy technicznej przydzielono więcej środków 

finansowych). 

Na podstawie własnych działań podmioty ze strony beneficjentów i wnioskodawców uzyskują 

informację, według których aktualna strona internetowa programy dla tych grup docelowych jest 

nieprzejrzysta, a informacje są niewystarczające ze względu na nieregularne aktualizacje. 

Jako istotną barierę dla swoich działań w zakresie promocji programu za pośrednictwem informacji o 

realizowanych i wspartych działaniach podmioty regionalne uważają fakt, iż nie posiadają, w odróżnieniu 

do poprzedniego okresu programowania, dostępu do systemu monitorowania MS2014+, brakuje im w 

związku z tym informacji o przebiegu projektów, otrzymują wyłącznie informacje o ich zatwierdzeniu i 

zakończeniu. Podczas planowania działań promocyjnych nie mogą uzyskać dostępu do potencjalnie 

wartościowych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane w ramach działań promocyjnych. Fakt ten 
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potwierdzają także wybranie przedstawiciele podmiotów regionalnych, którzy dostęp do systemu 

posiadają na przykład, dzięki uczestnictwie w zakresie oceny projektów dla CRR, przyznając, że dostęp 

do tych informacji znacznie ułatwia pracę. 

Uwaga: Powyższe informacje są uogólnionymi wynikami wywiadów zrealizowanych na całym obszarze 

współpracy transgranicznej, zarówno po stronie czeskiej, jak również po stronie polskiej partnerstwa. 

Odpowiedzi poszczególnych respondentów na pytania podane w scenariuszu są w większości zgodne, a 

więc wyniki wywiadów można uogólnić. Istnieją jednak również wyjątki, na przykład niskie zainteresowanie 

seminariami konsultacyjnymi w ramach jednego z podmiotów regionalnych. Dlatego podczas 

opracowywania działań komunikacyjnych na poziomie poszczególnych krajów lub województw należy 

każdorazowo uwzględniać specyfikę regionalną i do niej odpowiednio dostosowywać działania. 

 Wywiad grupowy z szerokim ogółem społeczeństwa 

Mieszkańcy obszaru wsparcia zauważają współpracę transgraniczną, wiedzą o jej istnieniu, jednak nie są 

w stanie bezpośrednio zidentyfikować korzyści z samego programu Interreg, czy też w ogóle nie zdają 

sobie sprawy z jego istnienia. Jeżeli jednak danej grupie docelowej zostaną przedstawione i 

zaprezentowane konkretne rezultaty programu, respondenci grupy rozpoznają je i przyznają, że o nich 

słyszeli. Nadal zatem należy wychodzić z założenie, że większość szerokiego ogółu społeczeństwa na 

danym obszarze wie o zmianach i wpływach spowodowanych przez wdrażanie czesko-polskiej 

współpracy transgranicznej, jednak nie są w stanie konkretnie przypisać jej do programu Interreg. Sami 

przyznają, że lubią korzystać z tych rezultatów, jednak informacje, w ramach którego programu są 

finansowane, nie są dla nich istotne. Współpracę jako taką oceniają pozytywnie, co wynika z faktu, iż 

rezultat programu są widoczne na obszarze wsparcia, służąc przede wszystkim szerokiemu ogółowi, w 

odróżnieniu od programów, których rezultaty są co prawda istotne, jednak dla szerokiego ogółu na 

pierwszy rzut oka nie do wykorzystywania. 

Jeżeli chodzi o kanały komunikacyjne, szeroki ogół społeczeństwa do pozyskiwania informacji korzysta 

najczęściej ze źródeł internetowych. Największym zaufaniem cieszy się zawsze strona gminy w miejscu 

zamieszkania. Mieszkańcy kierują się założeniem, iż to na niej pojawiają się informacje o wszystkim, co 

dzieje się na danym terenie i mogłoby być dla nich istotne. Ponadto grupa ta korzysta z internetowych 

portali informacyjnych, konkretnie pozyskuje informacje przede wszystkim z portali regionalnych. 

Preferencje poszczególnych narzędzi komunikacyjnych są różne dla poszczególnych uczestników 

dyskusji. Wynikiem dyskusji na tym obszarze jest fakt, że miks komunikacyjny musi zawierać szeroki 

zakres narzędzi wykorzystywanych do objęcia możliwie największej liczby przedstawicieli grup 

docelowych. Chociaż niektóre narzędzia oznaczyć można jako mające większy wpływ, również pozostałe 

narzędzie o niższym wpływie są istotne a ich niewykorzystanie oznaczałoby obniżenie ogólnego zasięgu 

kampanii i promocji. 

W ramach dyskusji uczestnikom przedstawiono również aktualne materiały promocyjne w formie ulotek 

i stoisk w ramach plenerowych imprez promocyjnych oraz ich porównanie z materiałami z 2017 r., 

wykorzystanymi w zadaniu ewaluacyjnym nr 1. W tym miejscu zauważono pozytywny trend - uczestnicy 

identyfikują nowe materiały jako bardziej bogate w informacje, a ostatecznie również bardziej 

interesujące dla szerokiego ogółu. Respondenci pozytywnie oznaczają również promocję w formie 

wideo, pomimo tego, że ich zdaniem wartość informacyjna tej formy powinna być wyższa - w formie 

tekstu uzupełniającego lub komentarza ustnego. 

Najlepiej dotrzeć do ogółu społeczeństwa poprzez interesujące imprezy dla mieszkańców. Wszystkie 

pozostałe kanały promocji, takie jak: plakaty, widea, posty na portalach społecznościowych itp. stanowią 
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dla ogółu społeczeństwa wyłącznie informacje podstawowe. Jeżeli nie dojdzie do ich poszerzenia w 

połączeniu z przyjemnym bodźcem, szybko się ulotnią, nie spełniając zamierzonego efektu. 

 Ocena realizacji celów strategii komunikacji 

Działania komunikacyjne Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 

podlegają strategii komunikacji, która określa ich podstawowe cele na poziomie programu, projektu i 

ogólnie. Możliwość oceny realizacji tych celów pod względem ilościowym znacznie ogranicza fakt, iż dla 

określonych wskaźników tych celi nie ustalono wymaganych wartości docelowych ani planów ich oceny, 

z tego względu kolejny rozdział dotyczy przede wszystkim oceny jakościowej celi wraz z komentarzem i 

ewentualnymi mocnymi lub słabymi stronami zrealizowanych działań komunikacyjnych. 

Na szczeblu programowym głównym celem jest motywowanie potencjalnych Wnioskodawców za 

pośrednictwem terminowej, zorganizowanej i wystarczająco wysokiej jakości komunikacji o 

możliwościach skorzystania z funduszy europejskich. Motywacja i przepływ informacji w pewnej mierze 

może mieć wpływ na liczbę realizowanych projektów, tj. wykorzystanie alokacji programu. We wrześniu 

2018 alokacja programu była wykorzystana na poziomie dwu trzecich, wartość tę zaniża przede 

wszystkim niskie wykorzystanie osi priorytetowych 39 i 4. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, że 

niskie wykorzystanie wynika z braku wystarczających informacji, na sytuację wpływają również na 

przykład możliwe ustawienia programu w formie nieodpowiadającej potrzebom grup docelowych, 

wysokość alokacji przekraczają potrzebę na danym obszarze, itp. Problematyką alokacji należy zająć się 

przede wszystkim ramach ewaluacji ex-post programu, a przypadku, gdy jej wyniki ujawnią przyczynę 

również w ramach działań komunikacyjnych, skoncentrować się w kolejnym okresie programowania na 

wzmocnienie promocji wśród potencjalnych wnioskodawców, zwłaszcza w obszarach, w których 

wykorzystanie alokacji jest obecnie na niskim poziomie. 

Tabela 4.10: Wykorzystanie alokacji w ramach poszczególnych osi priorytetowych, wrzesień 2018 

Oś priorytetowa: Alokacja (EUR) 
Wartość zatwierdzonych projektów 

(EUR) 

Stopień 

wykorzystania (%) 

OP1: 12 215 972 13 048 398 106,81 

OP2: 135 733 026 106 633 873 78,56 

OP3: 10 179 978 3 314 924 32,56 

OP4: 54 519 432 16 614 281 30,47 

Łącznie 212 648 408 139 611 476 65,65 

Źródło: Aktualne informacje na temat stanu wdrożenia Programu, wrzesień 2018 (Wspólny Sekretariat). 

Głównym wskaźnikiem rezultatu tego celu jest zgodnie ze strategią komunikacji „Stopień świadomości 

na temat funduszy UE wśród grup docelowych”. W ramach pierwszego zadania ewaluacyjnego 

przeprowadzono badanie wśród potencjalnych wnioskodawców o dofinansowanie, w Polsce wiedza na 

temat funduszy UE wynosiłą 100%, w Republice Czeskiej osiągnęła wartość 66%. Wyniki te wskazują 

zatem na potrzebę wzmocnienia kampanii na szczeblu programowym w Republice Czeskiej.  

Program ma obecnie problemy z dotarciem przede wszystkim do takich podmiotów, które nie posiadają 

żadnych doświadczeń, tzn., że w nowych naborach uczestniczą podmioty, które już wcześniej uzyskały 

wsparcie. Struktura wdrażająca stara się przede wszystkim na poziomie podmiotów regionalnych zwrócić 

się do takich podmiotów, zachęcając je do skorzystania ze wsparcia w ramach programu, jednak bez 

rezultatu. Pewną barierą jest potencjalnie negatywne postrzeganie programów dofinansowania przez 

podmioty, które można by wyeliminować za pomocą działań komunikacyjnych ukierunkowanych na 

                                                      
9 W 2019 roku rozpoczęto nabór w ramach OP3 z alokacją ponad 4 mln EUR, tzn., że istnieje wyraźne założenie do 

zwiększenia wykorzystania alokacji osi priorytetowej. 
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promocję korzyści, w większości bariera, jak już podano, będzie znajdywać się po stronie samych 

ustawień programu dofinansowania, których nie da się wyeliminować za pomocą działań 

komunikacyjnych. 

Na szczeblu projektowym głównym celem jest informowanie grupy docelowej o praktycznych 

korzyściach realizowanych projektów i ich wpływie na codzienne życie mieszkańców na obszarze 

Programu. Cel został ukierunkowany na wszystkie grupy docelowe, a głównym wskaźnikiem rezultatu 

jest „Stopień znajomości wspartych projektów wśród grup docelowych”. Na poziomie beneficjentów i 

potencjalnych wnioskodawców stopień oceniany10 jest jakościowo wysoko, o wiele niższy odnotowano 

wśród grup docelowej szerokiego ogółu społeczeństwa.  Świadomość korzyści płynących ze współpracy 

czesko-polskiej została omówiona w ankiecie przeprowadzonej w ramach zadania ewaluacyjnego 1, 

patrz następujące tabele: 

Tabela 4.11: Porównanie postrzegania wpływów współpracy czesko-polskiej wśród mieszkańców 

 
Uwaga: Pytanie: Czy efekty tej współpracy transgranicznej są przez Pana/ią odczuwalne? 

Grupa docelowa: Mieszkańcy obszaru wsparcia Programu Interreg Republika Czeska - Polska. 

Tabela 4.12: Porównanie wykorzystania rezultatów współpracy czesko-polskiej wśród mieszkańców 

 
Uwaga: Grupa docelowa: Mieszkańcy obszaru wsparcia Programu Interreg Republika Czeska - Polska. 

Pytanie: Czy brał/a Pan/i udział lub korzystał/a z wyników projektu polsko-czeskiego (np. wydarzenie kulturalne, 

edukacyjne, szkolenie, infrastruktura wybudowana z projektu polsko-czeskiego)? 

Informacja ta była weryfikowana podczas realizacji zadania ewaluacyjnego nr 2 za pośrednictwem 

wywiadu grupowego z szerokim ogółem społeczeństwa. Stwierdzono, że rezultaty i produkty programu 

są znane szerokiemu ogółowi społeczeństwa, jednak nie są oni w stanie konkretnie powiązać je z 

programem czesko-polskiej współpracy Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Jeżeli moderator 

dyskusji przedstawił konkretne projekty lub działania, większość grupy w ramach wywiadu znała je. 

Można zatem sądzić, że wiedza na temat rezultatów lub produktów projektów wśród szerokiego ogółu 

jest wyższa niż podaje wskazane badanie, ze względu na bariery stosowanych metod nie można jej 

jednak określić ilościowo. Można jednak twierdzić, że niewystarczająca wśród szerokiego ogółu nie jest 

ich świadomości w zakresie rezultatów projektu, ale powiązanie rezultatów i produktów z programem 

współpracy transgranicznej 

Na szczeblu ogólnym głównym celem jest poprawa poziomu pomyślnej realizacji narzędzi polityki 

spójności na obszarze wsparcia, za pośrednictwem szerokiej skali narzędzi udzielanie informacji na temat 

                                                      
10 Twierdzenie powstało na podstawie wywiadów grupowych realizowanych w ramach zadania ewaluacyjnego nr 1. 

Chodzi o wartość jakościową, twierdzenia nie można poddać ocenie ilościowej.  

% pozytywne 

odpowiedzi

Republika 

Czeska

obszary 

przygraniczne

Republika 

Czeska

obszar 

zewnętrzny

Polska 

obszary 

przygraniczne

Polska 

obszar 

zewnętrzny

Republika 

Czeska

ogólnie

Polska 

ogólnie

Republika 

Czeska

+

Polska

2017 54,8% 23,1% 48,4% 37,7% 38,4% 41,7% 40,1%

2015 83,5% 63,2% 65,5% 51,1% 77,5% 66,1% 72,7%

% pozytywne 

odpowiedzi

Republika 

Czeska

obszary 

przygraniczne

Republika 

Czeska

obszar 

zewnętrzny

Polska 

obszary 

przygraniczne

Polska 

obszar 

zewnętrzny

Republika 

Czeska

ogólnie

Polska 

ogólnie

Republika 

Czeska

+

Polska

2017 31,2% 17,4% 38,2% 26,2% 24,1% 30,7% 27,4%

2015 64,1% 45,1% 55,6% 41,3% 58,9% 51,2% 55,3%
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istnienia funduszy europejskich. Cel ten w ramach strategii komunikacyjnej oceniany jest za pomocą 

następujących wskaźników: 

 Stopień świadomości szerokiego ogółu o funduszach UE: Odpowiedź na ten wskaźnik 

koresponduje z odpowiedzią w ramach problematyki szczebla projektowego, patrz powyżej. 

 Stopień pozytywnego postrzegania polityki spójności wśród grup docelowych: Ze 

zrealizowanych wywiadów grupowych z szerokim ogółem w ramach pierwszego i drugiego 

zadania ewaluacyjnego wypływa, że szeroki ogół społeczeństwa uważa, w prawie wszystkich 

przypadkach, wpływy w ramach wspartych projektów za pozytywne. Podobne doświadczenie 

potwierdzają również przedstawiciele struktury wdrażającej na poziomie podmiotów 

regionalnych, którzy z negatywnymi opiniami w związku z wpływami dofinansowania spotykają 

się w wyjątkowych przypadkach11. Podobne wnioski można wyciągnąć również z wywiadów 

przeprowadzonych wśród pozostałych grup docelowych. 

 Stopień postrzegania transparentności korzystania z funduszy UE: Niektóre negatywne postawy 

wobec transparentności korzystania z dofinansowania zostały odnotowane w ramach 

realizowanych wywiadów wśród części potencjalnych beneficjentów. Sądzą oni, że 

dofinansowanie udzielane jest wyłącznie podmiotom większym, które mają możliwość jego 

uzyskania, jednak dla których dofinansowanie nie jest tak bardzo potrzebne, jak dla podmiotów 

mniejszych. Opinia ta opiera się jednak na braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie, ze 

względu na złożoność administracyjną dla podmiotów, które nie mają z tym doświadczenia lub 

nie dysponują doświadczonymi pracownikami w tej dziedzinie. Aby wyeliminować to negatywne 

podejście mniejszych podmiotów, w nadchodzącym okresie programowania należy podjąć 

wysiłek ukierunkowany na obniżenie obciążeń administracyjnych, a jednocześnie promowanie 

programu ukierunkowane na wsparcie mniejszych, niedoświadczonych potencjalnych 

wnioskodawców. 

                                                      
11 Przykładem być może na przykład niechęć mieszkańców do projektów, które w okolicy ich miejsca zamieszkania 

powodują wzmożenie ruchu drogowego. 
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5. Ocena i analiza pytań ewaluacyjnych 

Rozdział ten zawiera ocenę i analizę poszczególnych pytań ewaluacyjnych w ramach zadania 

ewaluacyjnego nr 2. Do każdego pytania zarówno podano uzasadnienie odpowiedzi. Odpowiedzi 

sformułowano na podstawie zrealizowanych działań ewaluacyjnych oraz przetworzenia danych 

pierwotnych i wtórnych, istotnych w zakresie podejmowanej problematyki. Podczas formułowania 

odpowiedzi zastosowano zasadę triangulacji. Szczegółowa analiza informacji, którego zostały 

wykorzystane do sformułowania odpowiedzi podano w Rozdziale nr 4: Punkt wyjścia dla sformułowania 

odpowiedzi na pytania ewaluacyjne 

 EO.2.1 

Tabela 5.1: Ocena pytania ewaluacyjnego PE2.1 

PE2.1 Czy są przekazywane informacje o efektach Programu? 

Odpowiedź na PE2.1 Efekty realizacji programu w okresie propagowania prezentowane są za 

pośrednictwem promocji rezultatów i produktów poszczególnych działań 

projektowych. Pomimo tego, że na obszarze wsparcia stwierdza się znajomość tych 

rezultatów wśród poszczególnych grup, zaledwie mała część z nich jest w stanie 

zidentyfikować dany rezultat, wiążąc go z Programem Interreg V-A Republika Czeska 

- Polska. Zarówno korzystniej byłoby promować rzeczywiste wpływy realizacji 

programu wśród potencjalnych wnioskodawców i organów centralnych w 

RCz i Polsce w celu wsparcia nadchodzącego okresu programowania. 

Uzasadnienie 

odpowiedzi: 

W ramach Programu realizowanych jest wiele działań promocyjnych, które jednak 

często ukierunkowane są wyłącznie na informacje o realizacji projektu lub działania. 

Podczas rozpowszechniania informacji pomijana jest interpretacja rzeczywistego 

wpływu działań na obszar oraz ich wpływ na jakość życia mieszkańców. Wpływy 

projektów znane są przede wszystkim bezpośrednich uczestnikom. 

Jeżeli chodzi o znajomość konkretnych rezultatów wspartych działań, wśród grupy 

docelowej szerokiego ogółu odnotowano pewien stopień świadomości, wyłącznie 

jednak w przypadku, gdy zapytano uczestników bezpośrednio o konkretne rezultaty. 

Z drugiej strony, wśród tej grupy docelowej stwierdzono brak takiej wiedzy w 

przypadku, gdy zapytano respondentów, czy znają jakieś projekty, w ramach których 

realizowano działania programu Interreg ČR-PL. Nie można jednak postrzegać tego 

zjawiska jako negatywnego, ponieważ dla grupy docelowej szerokiego ogółu istotnym 

jest, by wiedzieli, że dany rezultat istnieje i mogą go w jakiś sposób wykorzystać. Dla 

przedstawicieli szerokiego ogółu nie jest istotne, by wiedzieli oni, że konkretny rezultat 

został wsparty w ramach programu Interreg CZ-PL, nie ma to wpływu na jego 

wykorzystanie. 

Odpowiedź na pytania 

cząstkowe: 

PE2.1a Jeżeli tak, czy są postrzegane pozytywnie przez grupy docelowe? 

Według opinii podmiotów w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - 

Polska oraz w ramach współpracy czesko-polskiej ogólnie realizowane są projekty i 

działania, które na obszarze wsparcia pozostawiaj widoczne i pozytywne wpływy. 

Pozytywne doświadczenie związane ze współpracą pomiędzy podmiotami czeskimi i 

polskimi potwierdzają również działania, które kontynuowane są po zakończeniu 

wsparcia z Programu. Według opinii podmiotów mających doświadczenie w ramach 

współpracy lub mających świadomość jej wpływów, współpraca czesko-polska jest 

formą rozwiązywania aktualnych problemów w rejonach przygranicznych oraz formą 

rozwoju wzajemnych stosunków czesko-polskich. Poprawa stosunków pomiędzy 

mieszkańcami Republiki Czeskiej i Polski w wyniku realizacji Programu według 

przedstawicieli samorządów jest pozytywnie postrzegana przez większość 

mieszkańców (patrz zadanie ewaluacyjne nr 1). 
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Wyjątek mogą stanowić pewne specyficzne sytuacje, kiedy podmioty uważają, że 

współpraca czesko-polska jest negatywna ze względu na konkretne wpływy 

kształtujące ich opinię. Przykładem może być odpływ Polaków za pracą do Republiki 

Czeskiej ze względu na możliwość uzyskania lepszych zarobków, co ma negatywny 

wpływ na postrzeganie Polaków ze względu na brak siły roboczej. Istnieją 

jednocześnie wyjątkowe przypadki negatywnego postrzegania działań 

programowych, przykładem może być na przykład brak zgody na naprawę lub 

budowę dróg, co może wpłynąć na wzrost intensywności ruchu drogowego na 

niektórych odcinkach w strefie zamieszkania. Z ogólnego punktu widzenia pozytywne 

postrzeganie współpracy polsko-czeskiej mimo wszystko przeważa wśród laików i 

odbiorców wyspecjalizowanych. 

 EO.2.2 

Tabela 5.2: Ocena pytania ewaluacyjnego PE2.2 

PE2.2 Czy udaje się realizować cele strategii komunikacyjnej? 

Odpowiedź na PE2.2 W ramach programu realizowanych jest wiele działań, które w sposób pozytywny 

wpływają na realizację celów strategii komunikacji. 

Uzasadnienie 

odpowiedzi: 

Ze względu na to, że wskaźniki poszczególnych celów określonych w strategii 

komunikacji programu nie posiadają wartości docelowych, nie można jednoznacznie 

potwierdzić, że strategia komunikacji w pełni spełniła swoje cele. Ponadto faktem jest, 

że dla wskaźników nie określono wartości początkowych, nie ma zatem możliwości 

ewentualnej oceny trendu zmian. Z przeprowadzonych analiz jakościowych wśród 

grup docelowych można jednak stwierdzić, że realizowane działania komunikacyjne 

mają pozytywny wpływ na dane cele, a na grupy docelowo oddziaływają w sposób 

wymagany przez strategię komunikacji. 

Dla zapewnienia możliwości bieżącej oceny ilościowej działań komunikacyjnych w 

kolejnym okresie programowania należy na samym początku jego wdrażania ocenić 

aktualny stan wskaźników komunikacyjnych, a następnie za pomocą takich samych 

metod w określonych odstępach czasu (mid-term i ewaluacja ex post) ocenić trendy 

ich zmian. Właściwe jest wykorzystanie wskaźników obecnej strategii komunikacyjnej 

w połączeniu ze wskaźnikami zaproponowanymi podczas realizacji zadania 

ewaluacyjnego nr 1 w ramach odpowiedzi na PE.1.8. 

Odpowiedź na pytania 

cząstkowe: 

PE2.2a: Jeżeli nie, jak należy zmienić działania komunikacyjne Programu, by realizować 

cele? 

Proponowane zalecenia dot. modyfikacji działań komunikacyjnych podano w 

rozdziale 6.3. 

 PE.2.3 

Tabela 5.3: Ocena pytania ewaluacyjnego PE2.3 

PE2.3 Czy Program stosuje odpowiednie narzędzia komunikacyjne i działania 

ukierunkowane na skuteczne dotarcie do grup docelowych zdefiniowanych w 

rozdziale 5 strategii komunikacyjnej Programu Interreg V-A Republika Czeska - 

Polska? 

Odpowiedź na PE2.3 Miks komunikacyjny programu Interreg V-A Republika Czeska zawiera duży zestaw 

różnych narzędzi komunikacyjnych, których forma i ukierunkowanie opierają się na 

uzyskanych doświadczeniach z zakresu wdrażania programu, mając pozytywny wpływ 

na przekaz informacji wśród konkretnych grup docelowych.  

Uzasadnienie 

odpowiedzi: 

Program wykorzystuje obecnie stosowane standardowo kanały komunikacyjne. Nie 

wszystkie kanały komunikacyjne są odpowiednie, by dotrzeć do specyficznych grup 
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docelowych, czego świadomi są przedstawiciele struktury wdrażającej, a na podstawie 

swoich doświadczeń stopniowo modyfikują swój wybór i formę w takim stopniu, by 

odpowiadały charakterowi promowanej informacji oraz grupie docelowej, która ma 

otrzymać daną informację. W ramach ewaluacji odnotowano pozytywną reakcję na 

wszystkie badane kanały komunikacyjne 

Odpowiedź na pytania 

cząstkowe: 

PE2.3a: Jeżeli nie, jakie narzędzia i działania powinny zostać wdrożone oraz w jaki 

sposób? 

Ze względu na fakt, że branża marketingu i promocji wciąż się rozwija, niezbędne jest, 

by w ramach działań komunikacyjnych na bieżąco badać reakcję wśród 

poszczególnych grup docelowych na konkretne narzędzia, wprowadzając aktywnie 

odpowiednie zmiany formy, ukierunkowanie, itp. 

 EO.2.4 

Tabela 5.4: Ocena pytania ewaluacyjnego PE2.4 

PE2.4 Czy Program stosuje narzędzia komunikacyjne na tyle efektywnie, by w pełni wykorzystać 

ich potencjał dotarcia do grup docelowych? 

Odpowiedź na 

PE2.4 

W ramach wdrażania działań komunikacyjnych programu wykonano zmiany prowadzące 

do pozytywnej tendencji poprawy efektywności i przepływu informacji do grup 

docelowych. 

Uzasadnienie 

odpowiedzi: 

W okresie pomiędzy zadaniem ewaluacyjnym nr 1 a nr 2 w przypadku negatywnej oceny 

kanałów komunikacyjnych wykonano wiele pozytywnych zmian prowadzących do 

poprawy ich efektywności. Podczas realizacji działań osoby odpowiedzialne korzystają z 

uzyskanych doświadczeń i sugestii pochodzących z przeprowadzonych analiz. Jako 

przykład podać można wzbogacenie materiałów informacyjnych wykorzystywanych do 

dotarcia do szerokiego ogółu, czy też wykorzystanie specyficznie ukierunkowanych 

narzędzi. Ze względu na krótki okres jednego roku pomiędzy zadaniami ewaluacyjnymi, 

stwierdzić można, iż zmiany są wystarczające, uwzględniając również fakt, że niektóre 

większe ingerencje systemowe nie mogą zostać zrealizowane podczas trwania bieżącego 

okresu programowania, oczekuje się ich wdrożenia w ramach kolejnego okresu 

programowania, np. w formie opracowania instrukcji graficznej działań promocyjnych. 

Odpowiedź na 

pytania 

cząstkowe: 

PE2.4b: Jeżeli nie, jak najkorzystniej je stosować (proszę podać uzasadnienie i odpowiedni 

przykład dobrych praktyk)? 

Odpowiednim przykładem zastosowania ikonografiki i piktogramów jest Program Interreg 

Central Europe, w którym każda oś priorytetowa posiada swój kolor oraz swój piktogram, 

który odpowiednio stosowany jest przy komunikatach informacyjnych, co poprawia 

przejrzystość strony internetowej i innych materiałów. 
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Ponadto ujednolicone grafiki wszystkich projektów zgodnie z odpowiednimi 

piktogramami sprawia, że dla szerokiego ogółu społeczeństwa oraz w kręgu 

profesjonalnych odbiorców Program będzie sprawiał wrażenie jednolitej całości. W 

ramach Programu zostały predefiniowane ujednolicone szablony ulotek, raportów 

wstępnych, stron internetowych prezentujących poszczególne projekty. Zgodnie z 

niezmienną i ujednoliconą strukturą wizualną Programu, wszyscy poznają produkty i 

rezultaty pochodzące z danego Programu. Ujednolicona struktura zmusza również 

beneficjenta do publikacji wyłącznie takich informacji, które są jasne i odpowiednio 

ustrukturyzowane dla danej grupy docelowej. Ten efektywny sposób zapobiega 

obciążania wszystkich produktów zbędnymi informacjami. Nie pozwala również na 

zastosowanie tzw. „twórczości ludowej”, która przekłada się często na zastosowanie grafik 

niskiej jakości w poszczególnych projektach, co w konsekwencji sprawia wrażenie 

fragmentaryczności produktów Programu. 
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6. Zaktualizowane wnioski i zalecenia 

 Ocena podejścia programu do zaleceń opracowanych w zadaniu ewaluacyjnym nr 1 

Na podstawie zrealizowanych działań ewaluacyjnych oraz informacji uzyskanych za pośrednictwem 

wywiadów z przedstawicielami struktury wdrażającej programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, 

zespół ewaluacyjny ocenił, że realizację zaleceń, które zostały opracowane w ramach wniosków zadania 

ewaluacyjnego nr 1. Poniższa tabela zawiera zwięzły komentarz dot. realizacji opracowanych środków 

Tabela 6.1: Opis podejścia do zaleceń opracowanych w zadaniu ewaluacyjnym nr 1 

Środek: Aktualny stan: 

A/ Struktura wdrażająca strategii komunikacyjnej 

A.1 

Przeprowadzić kontrolę aktywności 

uczestnictwa podmiotów regionalnych, 

ewentualnie zrezygnować z danego 

poziomu struktury. 

W ramach drugiego zadania ewaluacyjnego 

przeprowadzono dokładną rewizję zaangażowania 

podmiotów regionalnych za pośrednictwem wąskiej 

współpracy przedstawicieli tych podmiotów po stronie 

czeskiej i polskiej partnerstwa. Podmioty regionalne realizują 

aktualnie wiele działań komunikacyjnych i promocyjnych 

zgodnych ze strategią komunikacyjną i planami 

komunikacyjnymi. Poziom podmiotów regionalnych w 

strukturze wdrażającej jest istotna, a jej wykluczenie miałoby 

znaczący negatywny wpływ na przepływ informacji do 

potencjalnych beneficjentów i wnioskodawców w ramach 

programu, jak również do grupy docelowej szerokiego ogółu 

społeczeństwa. Mogłoby dojść zarówno do nadmiernego 

zwiększenia obciążenia na pozostałych szczeblach (przede 

wszystkim Wspólny Sekretariat, ewent. oddziały CRR) z 

powodu potrzeba zapewnienia niezbędnej komunikacji. 

W ramach rewizji stwierdzono również bariery wpływające 

negatywnie na efektywność działań komunikacyjnych. 

Zaliczyć można do nich na przykład: 

1. Przepisy wewnętrzne urzędów krajskich i 

wojewódzkich: W niektórych przypadkach przepisy 

wewnętrzne podmiotów regionalnych stanowią 

ograniczenie w ramach realizacji działań 

wynikających ze strategii komunikacyjnej lub zadań 

ze strony Wspólnego Sekretariatu.  Przykładem 

mogą być na przykład portale społecznościowe, 

korzystanie z których w godzinach pracy niektórych 

urzędów jest zabronione, rozporządzenie 

wewnętrzne dot. działań komunikacyjnych urzędu 

za pośrednictwem działu prasowego, do 

kompetencji którego nie należy promocja CZ-PL, 

jednak dany typ działań realizować może wyłącznie 

on na podstawie wygranych przetargów, itp. 

2. Ograniczone środki finansowane na działania 

promocyjne 

3. Niewystarczające informacje zwrotne dotyczące 

działań ze strony Wspólnego Sekretariatu (na 

przykład dot. Raportu z realizacji, planów 

komunikacji, raportów z działań promocyjnych lub 

o zmianach w zakresie poziomu błędów wniosków 

projektowych). 

W ramach kolejnego okresu programowania powinno dojść 

do rewizji działań dla poszczególnych poziomów struktury 

wdrażającej za pośrednictwem wspólnej dyskusji z 
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Środek: Aktualny stan: 

podmiotami na wszystkich szczeblach, by poszczególne 

działania i zadania ustawiono zgodnie z realnymi 

możliwościami poszczególnych podmiotów. 

A.2 

Oficjalnie włączyć Euroregiony do 

działań komunikacyjnych w ramach 

strategii komunikacyjnej Programu. 

Zaangażowanie Euroregionów w działania komunikacyjne 

odbyło się w drodze konkursu zorganizowanego przez 

Wspólny Sekretariat dla podmiotów regionalnych i 

Euroregionów. Nabór realizowany jest w następującej formie 

- podmioty regionalne i Euroregiony mogą wysyłać 

propozycje konkursowe dot. działań promocyjnych, a 

Wspólny Sekretariat następnie wybierze spośród propozycji 

te, które otrzymają wsparcie finansowe. W ramach 

poprzednich naborów zaangażowały się podmioty 

regionalne i regiony, co doprowadziło do ich zaangażowania 

w działania komunikacyjne programu. 

B/ Ukierunkowanie strategii komunikacyjnej 

B.1 

Identyfikacja podgrupy w ramach grupy 

docelowej „Szeroki ogół społeczeństwa” 

w celu uzyskania możliwości 

efektywnego ukierunkowania 

informacji. 

Podgrupy cząstkowe grupy docelowej szerokiego ogółu 

społeczeństwa określono w ramach aktualizacji strategii 

komunikacyjnej programu (październik 2018). Na podstawie 

strategii komunikacyjnej i doświadczeń pochodzących z 

własnych działań promocyjnych oraz wykorzystania dobrych 

praktyk z innych programów podmioty regionalne 

dostosowują stosowane kanały komunikacyjne dla 

cząstkowych grup docelowych ogółu społeczeństwa w taki 

sposób, by zapewnić możliwie największy wpływ na 

konkretne grupy. Do grup cząstkowych zaliczyć można na 

przykład seniorów, dzieci i młodzież, rodziny z dziećmi, ale 

również ewentualnie specyficzne grupy docelowe zależne od 

specyficzności udostępnianych informacji. 

B.2 

Przeprowadzić testy pilotażowe 

proponowanych narzędzi 

komunikacyjnych. 

Pilotażowe testowanie narzędzi komunikacyjnych właściwie 

nie odbywa się. Ze względu na fakt, że program znajduje się 

w swoim przedostatnim roku wdrażania, a wielu 

pracowników w podmiotach regionalnych posiada 

doświadczenia również z poprzednich okresów 

programowych, korzystają oni podczas planowania działań 

komunikacyjnych sprawdzonych już narzędzi, mając 

doświadczenie w zakresie ich zasięgu i wpływu. Testowanie 

pilotażowe powinno dotyczyć przede wszystkim 

ewentualnych nowych narzędzi, z którymi osoby 

odpowiedzialne w ramach struktury wdrażającej nie 

posiadają doświadczenia. 

B.3 

Ocenić rzeczywiste wpływy działań 

komunikacyjnych i uzupełnić 

odpowiednie wskaźniki w strategii 

komunikacji. 

Ocena zasięgu i wpływu działań komunikacyjnych odbywa 

się jakościowo ze strony struktury wdrażającej, która na 

podstawie doświadczeń z wynikami modyfikuje i 

ukierunkowuje kolejne działania komunikacyjne. Dla 

kolejnego okresu programowania niezbędne jest określenie 

wskaźników ilościowych zasięgu i wpływu działań 

komunikacyjnych oraz określenie ich wartości początkowych 

i docelowych, by umożliwić ich efektywną i ilościową ocenę. 

B.4 

Promocja wpływów Programy wśród 

organów decyzyjnych UE, RCz i 

profesjonalnego kręgu odbiorców. 

Promowanie wpływów rzeczywistych odbywa się poprzez 

coroczne wydarzenia programowe i ukierunkowane 

działania (organizacja wizyt w miejscach rezultatów 

projektów, itp.) Aktualnie w okresie zbliżającego się końca 

okresu programowania 2014 - 2020 i przygotowań do 

kolejnego okresu programowania konieczne jest 

wzmocnienie promocji ukierunkowanej na organy 
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Środek: Aktualny stan: 

decyzyjne, zwłaszcza za pośrednictwem zastosowania 

narzędzi specyficznych bezpośrednio ukierunkowanych na 

tę grupę docelową, w celu opracowania odpowiedniego 

środowiska i uzasadnienia potrzebności wsparcia programu 

w kolejnym okresie programowym. 

C/Podwyższenie zasięgu działań komunikacyjnych 

C.1 

W przypadku projektów flagowych 

opracować plan komunikacji wraz z 

oczekiwanymi wpływami wg grup 

docelowych. 

Chodzi o zalecenie systemowe, które dotyczy samej formy 

wniosków projektowych. W trakcie realizacji programu 

wdrażanie zaleceń systemowych jest utrudnione, a w 

niektórych przypadkach nawet niemożliwe. Wprowadzenie 

obowiązku opracowania szczegółowych planów 

komunikacyjnych dla istotnych lub flagowych projektów 

powinno zostać wzięte pod uwagę w kolejnym okresie 

programowania. 

C.2 

W przypadku pozostałych projektów w 

ramach gadżetów promocyjnych co 

najmniej podać dla jakiej grupy 

docelowej są przeznaczone. 

Chodzi o zalecenie systemowe, które dotyczy samej formy 

wniosków projektowych. W trakcie realizacji programu 

wdrażanie zaleceń systemowych jest utrudnione, a w 

niektórych przypadkach nawet niemożliwe. Wprowadzenie 

obowiązku zdefiniowania grup docelowych do celów 

promocji powinno zostać wzięte pod uwagę w kolejnym 

okresie programowania. 

C.3 

Wparcie projektów z wysokiej jakości 

działaniami promocyjnymi i wyższą 

oceną punktową wniosków 

projektowych. 

Chodzi o zalecenie systemowe, które dotyczy samego 

systemu oceny projektów. W trakcie realizacji programu 

wdrażanie zaleceń systemowych jest utrudnione, a w 

niektórych przypadkach nawet niemożliwe. Wprowadzenie 

wyższego stropu punktowego projektu z uwzględnieniem 

zaproponowanych działań promocyjnych powinno zostać 

wzięte po uwagę podczas przygotowań do kolejnego okresu 

programowania. 

C.4 

Opracować metodykę ukierunkowanej 

komunikacji z prezentacją przykładów 

dobrych praktyk dla poszczególnych 

grup docelowych. 

Dla grup docelowych opracowano materiał „Zasady 

promocji w kostce”, który jednak ukierunkowany jest na 

formalną formę promocji. Zaleca się, by stworzyć dla 

kolejnego okresu programowania metodykę 

ukierunkowanej komunikacji zawierającą przykłady dobrych 

praktyk nie tylko z programu RCz-PL, ale również z innych 

podobnych programów. Metodyka powinna zostać 

uzupełniona przez ujednoliconą instrukcję graficzną. 

C.5 

Przeprowadzić szkolenia z zakresu 

komunikacji z przykładami dobrych 

praktyk. 

Wszyscy beneficjenci mieli możliwość przeszkolenia w 

zakresie popularyzacji i promocji realizowanych projektów za 

pomocą nowoczesnych narzędzi informacyjnych (YouTube, 

FB, Instagram), szkolenia organizował Wspólny Sekretariat. 

C.6 
Opracować mapę interaktywną 

projektów Programu  

Obecnie kompletna lista projektów prezentowana jest za 

pośrednictwem tabeli w formacie *.xls na stronie 

internetowej programu, jest ona aktualizowana 

nieregularnie i nie służy do działań promocyjnych. Do 

promocji programu jako całości oraz zarówno na poziomie 

poszczególnych projektów, pod koniec okres 

programowania zaleca się opracowanie interaktywnej mapy 

projektów, która wykorzystywana będzie do 

zaprezentowania jego rezultatów, poprawy świadomości na 

temat programu wśród grupy docelowej, jak również 

materiał bazowy do uzasadnienia potrzeby współpracy 

transgranicznej w kolejnych latach. Proces opracowania 

mapy interaktywnej jest obecnie w przygotowaniu. 
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Środek: Aktualny stan: 

D/ Pozostałe proponowane działania 

D.1 

Wsparcie sieci potencjalnych 

beneficjentów za pośrednictwem 

wyszukiwania odpowiednich partnerów. 

Obecnie możliwe jest wyszukiwanie potencjalnych 

partnerów programowych na podstawie strony internetowej, 

jest to aktywna pomoc oferowana zainteresowanym ze 

strony podmiotów regionalnych. Na przyszłość zaleca się 

poszerzenie takich możliwości i kolejne aktywne sposoby 

tworzenia sieci partnerów, na przykład w formie warsztatów 

interaktywnych. 

D.2 

Realizacja działań za pośrednictwem 

ukierunkowanej kampanii 

podkreślającej korzyści Programu 

współpracy w celu wyeliminowania 

negatywnego postrzegania Programu, 

które powstało w wyniku złożoności 

administracyjnej projektów i opóźnień 

związanych z finansowaniem. 

W minionym okresie przeprowadzono różne ukierunkowane 

kampanie na poziomie całego programu, jak również na 

poziomie poszczególnych krajów i województw, które 

realizowany podmioty regionalne. Ze względu na zbliżający 

się koniec okresu programowania konieczna jest 

kontynuacja tych działań wraz z promocją nowo powstałych 

wpływów, by nadal dochodziło do pozytywnych zmian opinii 

publicznej w zakresie współpracy, między innymi również w 

formie wsparcia wdrażania kolejnego okresu. 

D.3 

Aktualizacja strony internetowej, tj. 

uproszczenie struktury i opracowanie 

środowiska przyjaznego dla 

użytkownika. 

Pomimo, iż na stronie internetowej doszło do częściowej 

modyfikacji zgodnie z zaproponowanymi środkami w 

ramach zadania ewaluacyjnego nr 1, według opinii 

użytkowników nadal brak jej przejrzystości i nie jest 

przyjazna dla użytkownika. 

 Zaktualizowana analiza SWOT 

Za pośrednictwem działań ewaluacyjnych zadania nr 2 zespół ewaluacyjny zaktualizował analizę SWOT 

komunikacji programu, którą opracowano jako rezultat zadania nr 1. W analizie SWOT uzupełniono 

nowe ustalenia, ewentualnie usunięto te, które w minionym okresie od poprzedniego zadania 

ewaluacyjne przestały być istotne z powodu wdrożenia nowych środków lub ogólnych zmian w 

rozwiązywanych kwestiach. Twierdzenia z pierwotnej analizy, które nadal odpowiadają rzeczywistemu 

aktualnemu stanu zostały zachowane w analizie SWOT. 

Mocne strony Słabe strony 

Rosnąca świadomość o istnieniu współpracy czesko-

polskiej wśród potencjalnych beneficjentów 

dofinansowania. 

W ramach strategii komunikacji mierzalnymi 

wskaźnikami oceniane są wyłącznie produkty, brak 

rzeczywistego wpływu działań na obszar wsparcia 

(tylko liczba działań lub wielkość grupy docelowej). 

Rosnąca świadomość o istnieniu współpracy czesko-

polskiej wśród szerokiego ogółu społeczeństwa na 

obszarze wsparcia. 

Negatywne spostrzeżenia potencjalnych 

beneficjentów/wnioskodawców dot. Programu pod 

względem obciążeń administracyjnych, 

nieodpowiedniego dla użytkownika środowiska 

systemu MS2014+ oraz opóźnieniom w procesie 

monitorowania projektów i wypłaty dofinansowania 

(niektórzy beneficjenci z uwagi na opóźnienia płatności 

w ramach wypłaty dofinansowania projektu mają 

problemy finansowe i informują o tym pozostałe 

podmioty). 
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Mocne strony Słabe strony 

W wyniku współpracy czesko-polskiej w ramach 

Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 

rozwijają się długoletnie przyjazne relacje, które trwają 

również po zakończeniu realizacji projektów.  

Brak intuicyjności struktury strony internetowej 

Programu, beneficjent często musi w skomplikowany 

sposób szukać potrzebnych informacji lub 

dokumentów, które nie zostały umieszczone w 

odpowiednich zakładkach (użytkownicy korzystają w 

tym celu z zewnętrznych wyszukiwarek, np. Google, 

wpisując nazwę dokumentu). Użytkownicy nie potrafią 

odpowiednio zorientować się w aktualnej strukturze 

strony i odszukać wymaganych dokumentów. 

Stwierdzono pozytywne doświadczenie aktualnych i 

potencjalnych beneficjentów dofinansowania dot. 

pomocy ze strony Euroregionów, które stanowią często 

pierwsze miejsce kontaktu dla potencjalnego 

wnioskodawcy (preferowane są konsultacje osobiste). 

Na terenie, na którym nie przebiega współpraca 

czesko-polska, w ramach Programu lub nawet poza 

nim, można śledzić niską świadomość o życiu w 

sąsiednim kraju, po obu stronach granicy uważa się, że 

sąsiedzi nie są zainteresowani drugą stroną. Przejawia 

się to również poprzez niższą świadomość dot. efektów 

współpracy w ramach Programu, przede wszystkim na 

szeroko pojętym obszarze wsparcia w części bardziej 

oddalonej od granicy. 

W zakresie konsultacji pozytywnie oceniana jest praca 

Wspólnego Sekretariatu ze strony istniejących i 

potencjalnych beneficjentów. 

Istnienie przepisów wewnętrznych na szczeblu 

urzędów krajskich i wojewódzkich, które stanowią 

potencjalne bariery do realizacji niektórych działań 

komunikacyjnych (np. portale społecznościowe, 

konieczność utworzenia wizualnych materiałów 

promocyjnych za pośrednictwem działu prasowego, 

które jednak nie dysponuje pracownikiem w ramach 

programu, itp.). Brak świadomości w zakresie tych 

przepisów ze strony Wspólnego Sekretariatu. 

Seminaria i konferencje informacyjne realizowane 

przez Wspólny Sekretariat i podmioty regionalne 

oceniane są pozytywnie. 

Brak informacji zwrotnej ze strony Wspólnego 

Sekretariatu w zakresie czynności podmiotów 

regionalnych, bezwzględne zlecanie zadań ze strony 

Wspólnego Sekretariatu bez wzajemnej dyskusji. 

Widea i webinaria w formie wsparcia dla poprawy 

wiedzy na temat wymogów administracyjnych wśród 

aktualnych i potencjalnych beneficjentów 

dofinansowania postrzegane są pozytywnie. 

 

Istnienie przypadków działania nawiązanej współpracy 

również po zakończeniu dofinansowania. 

 

Realizacja szkoleń z zakresu działań marketingowych 

wraz z przykładami dobrych praktyk dla beneficjentów 

programu ze strony Wspólnego Sekretariatu i 

podmiotów regionalnych. 

 

Według opinii szerokiego ogółu poprawiająca się 

jakość materiałów promocyjnych przede wszystkim w 

zakresie ich wartości informacyjnej i zainteresowania. 

 

Wzrastająca liczba artykułów o programie współpracy 

transgranicznej RCz-PL w mediach, a przede wszystkim 

w formie on-line. 
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Szanse Zagrożenia 

Poprawa efektywności zastosowania kampanii 

promocyjnych wraz z promocją na portalach 

społecznościowych (Facebook) jako potencjalnego 

narzędzia komunikacji z szerokim ogółem 

społeczeństwa. 

Brak zainteresowania Programem wśród potencjalnych 

beneficjentów z powodu negatywnych doświadczeń 

związanych z wymaganiami administracyjnymi i 

systemem MS2014+ oraz z prefinansowaniem 

projektów przede wszystkim w przypadku mniejszych 

podmiotów. 

Rozwinięcie nowych form promocji i komunikacji 

Programu ukierunkowanych na szeroki ogół 

społeczeństwa za pośrednictwem interesujących 

projektów.  

Pogorszenie stanu w zakresie udzielania informacji o 

konkretnych rezultatach i wpływach organom UE i 

innym organom centralnym w Republice Czeskiej, 

ponieważ podmioty te nie należą do grup docelowych 

strategii komunikacyjnej, co w rezultacie może 

prowadzić do otrzymania niższej puli środków 

finansowych w procesie przygotowania Programu w 

kolejnym okresie. 

Wykorzystanie potencjału pracy Euroregionów w 

zakresie działań konsultacyjnych i ich dalszy rozwój. 

 

Wykorzystanie dużego potencjału zasięgu projektów 

flagowych, które można wykorzystać do promocji 

Programu. 

 

Wsparcie promocji za pośrednictwem konkursu o ich 

finansowanie przeznaczonego dla podmiotów 

regionalnych i Euroregionów. 

 

 

 Zaktualizowane zalecenia 

Na podstawie rezultatów działań ewaluacyjnych realizowanych w ramach zadania ewaluacyjnego nr 2 

przeprowadzono rewizję zaproponowanych środków zadania ewaluacyjnego nr 1. Środki, które udało 

się wdrożyć lub nie są już istotne zostały usunięte, pozostałe środki zostały poddane aktualizacji do 

formy odpowiadającej obecnemu stanu.  

Tabela 6.2: Wykaz zaktualizowanych działań w poszczególnych obszarach 

A/ Struktura wdrażająca strategii komunikacyjnej 

A.1 

Do nawiązującego okresu programowania zaktualizować formę struktury wdrażającej w zakresie działań 

komunikacyjnych za pośrednictwem obustronnej dyskusji z odpowiednimi podmiotami na wszystkich 

szczeblach. 

A.2 Zapewnić maksymalną dostępność informacji dla poszczególnych szczebli struktury wdrażającej. 

B/ Ukierunkowanie strategii komunikacyjnej 

B.1 Przeprowadzić testy pilotażowe proponowanych kampanii komunikacyjnych. 

B.2 
Ocenić rzeczywiste wpływy działań komunikacyjnych i uzupełnić odpowiednie wskaźniki w strategii 

komunikacyjnej. 

B.3 Promocja wpływów Programu na poziomie organów centralnych. 

C/Podwyższenie zasięgu działań komunikacyjnych 

C.1 
W przypadku najbardziej istotnych projektów opracować plan komunikacji wraz z oczekiwanymi 

wpływami wg grup docelowych. 
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C.2 
W przypadku pozostałych projektów w ramach gadżetów promocyjnych co najmniej podać dla jakiej 

grupy docelowej są przeznaczone. 

C.3 
Wparcie projektów z wysokiej jakości działaniami promocyjnymi i wyższą oceną punktową wniosków 

projektowych. 

C.4 

Opracować metodykę ukierunkowanej komunikacji wraz z instrukcją graficzną i prezentacją przykładów 

dobrych praktyk dla poszczególnych grup docelowych. Wspierać stosowanie metodyki za pośrednictwem 

szkoleń i seminariów w zakresie promocji. 

C.5 
Opracować mapę interaktywną z projektami Programu podzieloną tematycznie, np. na wsparcie działań 

sportowych (ścieżki rowerowe), działań kulturalnych, systemów ratowniczych, dróg. 

C.6 
Zmodyfikować treść udostępnianą na profilach portali społecznościowych (Facebook) w celu poprawy jej 

efektywności. 

C.7 Ujednolicić i poprawić jakość stylu wizualnego i treści filmów promocyjnych. 

D/ Pozostałe proponowane działania 

D.1 Wsparcie sieci potencjalnych beneficjentów za pośrednictwem wyszukiwania odpowiednich partnerów. 

D.2 

Realizacja działań za pośrednictwem ukierunkowanej kampanii podkreślającej korzyści Programu 

współpracy w celu wyeliminowania negatywnego postrzegania Programu, które powstało w wyniku 

złożoności administracyjnej projektów i opóźnień związanych z finansowaniem. 

W poniższych tabelach szczegółowo przeanalizowano poszczególne zaproponowane środki, ich 

uzasadnienie, zalecane działania, a także przewidywany wpływ ich realizacji. 

6.3.1 A/ Struktura wdrażająca strategii komunikacyjnej 

Zalecane działanie A1: Do nawiązującego okresu programowania zaktualizować formę struktury 

wdrażającej w zakresie działań komunikacyjnych za pośrednictwem obustronnej dyskusji z odpowiednimi 

podmiotami na wszystkich szczeblach. 

Opis i uzasadnienie: 

W przypadku aktualnych ustawień struktury wdrażającej strategii komunikacyjnych 

stwierdzono bariery, które obniżają efektywność komunikacji, co związane jest z 

efektywności realizacji obowiązków i poszczególnych zadań. Bariery spoczywają 

przede wszystkim w jednostronnym, rzecz można dyrektywnym podejściu ze strony 

Wspólnego Sekretariatu lub w formie przepisów wewnętrznych w strukturach na 

przykład podmiotów regionalnych, które zostają wykluczone z realizacji niektórych 

działań. 

W ramach kolejnego okresu programowania zaleca się przeprowadzenie rewizji 

ustawień struktury wdrażającej strategii komunikacyjnej za pośrednictwem wzajemnej 

współpracy w taki sposób, by doszło do wyeliminowania limitów komunikacyjnych. 

Proponowane 

działania: 

 W ramach przygotowania nowej strategii komunikacyjnej zrealizować dyskusję 

panelową wszystkich szczebli struktury wdrażającej w celu zidentyfikowania takiej 

formy struktury, która będzie możliwa do realizacji na wszystkich szczeblach. 

 Regularne rewizje procesowe ustawień struktury wdrażającej i ich ewentualna 

modyfikacja w zależności od aktualnej potrzeby. 

 Rozważyć zaangażowanie podmiotów regionalnych w formie ryczałtowej w ramach 

projektu z pomocy technicznej. 

Przewidywany wpływ: 
Poprawa działania struktury wdrażającej, efektywny podział zadań na wszystkich 

szczeblach i powiązana z tym poprawa efektywności działań komunikacyjnych. 
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Zalecane działanie A2: Zapewnić maksymalną dostępność informacji dla poszczególnych szczebli 

struktury wdrażającej. 

Opis i uzasadnienie: 

Aktualnie stwierdzono problemy w zakresie niewystarczającego przepływu informacji 

na poszczególnych szczeblach struktury wdrażającej, a zwłaszcza wśród podmiotów 

regionalnych. Chodzi przede wszystkim o niedostępność danych z systemu MS2014+ 

na temat poszczególnych projektów, które znacząco poszerzyłyby możliwości 

podmiotów do efektywnej realizacji działań komunikacyjnych. Jednocześnie 

podmiotom regionalnym brakuje ze strony Wspólnego Sekretariatu informacji 

zwrotnych do przekazywanych informacji, na przykład w zakresie raportów z realizacji 

kampanii, oceny zmian w zakresie poziomu błędów w projektach, itp., nie mając 

możliwości odpowiedniego zareagowania na ewentualne braki.  

Proponowane 

działania: 

 Zapewnienie dostępności wszystkich istotnych informacji i danych z systemów 

danych dla wszystkich szczebli struktury wdrażającej. 

 W ramach ustawiania procesów komunikacji wewnętrznej ustawić stabilne, 

ograniczone czasowo zasady udzielania informacji zwrotnych do przekazywanych 

informacji.  

Przewidywany wpływ: 

Obszerniejsza baza informacji pozwoli poszczególnym podmiotom efektywnie 

realizować i ukierunkować działania promocyjne. Zasady komunikacji wewnętrznej 

poprowadzą do poprawy efektywności działania struktury wdrażającej, efektywny 

podział zadań na wszystkich szczeblach i powiązana z tym poprawa efektywności 

działań komunikacyjnych. 

6.3.2 B/ Ukierunkowanie strategii komunikacyjnej 

Zalecane działanie B1: Przeprowadzić testy pilotażowe proponowanych kampanii komunikacyjnych. 

Opis i uzasadnienie: 

W procesie realizacji działań komunikacyjnych konieczna jest uprzednia ich ocena oraz 

efekt. Nie jest istotna sama liczba wydanych ulotek lub plakatów, jednak ważne jest, by 

materiały te przedstawić w odpowiedniej na danej grupy docelowej formie i były 

wartościowe. 

W procesie szeroko zakrojonych kampanii promocyjnych skomplikowanych ze 

względu na ich budżet, zaleca się przetestowanie opracowanej części kampanii, 

korzystając z wąskiej próby odbiorców w ramach grupy docelowej, tj. przeprowadzić 

test pilotażowy, by zweryfikować, czy forma materiałów ma potencjał, by zrealizować 

swoje zadanie. 

Proponowane 

działania: 

 W przypadku wybranych istotnych kampanii komunikacyjnych przed realizacją 

końcową przeprowadzić test pilotażowy w celu weryfikacji materiału na wąskiej 

próbie przedstawicieli grupy docelowej. 

Przewidywany wpływ: 
Poprawa skuteczności i efektów w ramach grupy docelowej, a tym samym ogólna 

poprawa świadomości o Programie na obszarze wsparcia. 
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Zalecane działanie B2: Ocenić rzeczywiste wpływy działań komunikacyjnych i uzupełnić odpowiednie 

wskaźniki w strategii komunikacyjnej. 

Opis i uzasadnienie: 

W ramach strategii komunikacyjnej zaproponowano wskaźniki, które mają za zadanie 

oceniać ich realizację. Wskaźniki te ograniczono jednak wyłącznie na liczbę 

zrealizowanych działań, natomiast wskaźniki rezultatów nie posiadają wartości 

wyjściowych i docelowych. Ocena realizacji celów jest w związku z tym bardzo trudna, bez 

możliwość uzyskania odpowiednich wyników ilościowych. 

Zaleca się, by do strategii komunikacyjnej zostały dodane wskaźniki rzeczywistych 

wpływów działań komunikacyjnych oraz by zaplanowano terminy ich oceny. Nie ma 

konieczności określania wartości docelowych wskaźników, ale uzyskanie możliwości 

śledzenia zmian, do których dochodzi w wyniku realizacji działań komunikacyjnych. 

Przykładem mogą być wskaźniki zaproponowane w ramach zadania ewaluacyjnego nr 1 

# Wskaźnik: Wartość: 
Grupa 
docelowa 

Źródło danych: Wymagany cel: 

1 

Pozytywna reakcja 
na realizowane 
konsultacje - 
Wspólny Sekretariat 

% 
Wnioskodawcy 
potencjalni i 
aktualni 

Realizacja badania 
informacji zwrotnej 

Przynajmniej 
utrzymanie 
aktualnej 
wartości 

2 
Pozytywna reakcja 
na realizowane 
konsultacje - RPK 

% 
Wnioskodawcy 
potencjalni i 
aktualni 

Realizacja badania 
informacji zwrotnej 

Poprawa 
pozytywnej 
opinii 

3 

Zadowolenie w 
zakresie informacji 
uzyskiwanych 
podczas seminariów 

% 
Wnioskodawcy 
potencjalni i 
aktualni 

Realizacja badania 
informacji zwrotnej 

Przynajmniej 
utrzymanie 
aktualnej 
wartości 

4 

Świadomość o 
istnieniu Programu i 
jego pozytywne 
postrzeganie - liczba 
nowych 
wnioskodawców w 
ramach naborów 
Programu 

Liczba 
Składający 
wnioski 
projektowe 

Własne statystyki 
WS 

Zaangażowanie 
nowych 
wnioskodawców 
w Programie w 
ramach 
naborów 

5 

Świadomość o 
istnieniu Programu i 
współpracy czesko-
polskiej 

% 
Szeroki ogół 
społeczeństwa 

Badanie 
kwestionariuszowe 
wśród szerokiego 
ogółu społeczeństwa 
- zaleca się 
wykorzystanie 
baterii pytań z badań 
analizowanych w 
ramach niniejszej 
ewaluacji 

Trend rosnący 

6 

Świadomość 
konkretnych 
rezultatów 
współpracy 

% 
Szeroki ogół 
społeczeństwa 

Badanie 
kwestionariuszowe 
wśród szerokiego 
ogółu społeczeństwa 
- zaleca się 
wykorzystanie 
baterii pytań z badań 
analizowanych w 
ramach niniejszej 
ewaluacji 

Trend rosnący 
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Zalecane działanie B2: Ocenić rzeczywiste wpływy działań komunikacyjnych i uzupełnić odpowiednie 

wskaźniki w strategii komunikacyjnej. 

Proponowane 

działania: 

 Określenie wskaźników wpływu w ramach strategii komunikacyjnej kolejnego okresu 

programowania. 

 Ocena wskaźników na końcu okresu programowania 2014-2020 i wykorzystanie ich 

wartości wyjściowej w kolejnym okresie programowania. 

 Ocena wskaźników podczas realizacji (mid-term) i na końcu (ex-post) ewaluacji 

kolejnego okresu programowania. 

Przewidywany 

wpływ: 

Wskaźniki zapewnią informację na temat rzeczywistego aktualnego stanu i rzeczywistego 

wpływu realizowanych działań komunikacyjnych, co umożliwi zareagować na ewentualne 

braki w formie zmiany (aktualizacji) strategii komunikacyjnej. 

 

Zalecane działanie B3: Promocja wpływów Programy wśród organów decyzyjnych UE, RCz i 

profesjonalnego kręgu odbiorców.  

Opis i uzasadnienie: 

Rozważyć wprowadzenie nowej grupy do strategii komunikacyjnej. Programu, 

ukierunkowanej na przedstawicieli Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego 

(grupę docelową można znaleźć również w strategiach komunikacji pozostałych 

Programów INTERREG np. Central Baltic Programme  lub Interreg CENTRAL EUROPE 

Programme ), a ponadto organy centralne administracji publicznej w Republice 

Czeskiej iw Polsce oraz profesjonalny krąg odbiorców. W ramach tej grupy 

przekazywane byłyby informacje na temat wpływów i korzyści realizacji Programu, 

informacje o jego specyficznych cechach i możliwościach. Przykładem mogą być 

informacje o projektach środowiskowych dla Ministerstwa Środowiska Naturalnego 

Republiki Czeskiej, informacje o projektach dot. Pogotowia Ratunkowego dla 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, projektów kulturalnych dla Ministerstwa Kultury 

Republiki Czeskiej, polskich europarlamentarzystów, polską opinię publiczną, polski 

rząd, itp. W ten sposób tworzone jest odpowiednie środowisko dla negocjacji w 

zakresie możliwości Programu w kolejnym okresie programowania. 

Proponowane 

działania: 

 Publikowanie artykułów w czasopismach specjalistycznych, których czytelnikami są 

przedstawiciele podanej wyżej grupy docelowej, np. czasopismo Veřejná správa 

(CZ), Ekonom (CZ), European Urban and Regional Studies (UE) lub Journal of 

Regional Science (UE). 

 Ukierunkowana promocja i zaplanowane wizyty przedstawicieli wskazanych 

powyżej podmiotów związane z działaniami Programu (np. konferencja końcowa 

na temat wpływów Programu), jak również wizyty przedstawicieli podczas działań 

istotnych i interesujących projektów - flagowych, jak również mikroprojektów 

organizowanych przez Euroregiony. 

Przewidywany wpływ: 

Na podstawie argumentów merytorycznych i specjalistycznych zostanie opracowana 

lepsza baza informacji dla organów decyzyjnych UE, organów centralnych RCz i PL, a 

dla lepszego zrozumienia Programu współpracy czesko-polskiej dla pozostałych 

ministerstw. 
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6.3.3 C/ Wzmocnienie wpływów działań komunikacyjnych 

Zalecane działanie C1: W przypadku najbardziej istotnych projektów opracować plan komunikacji wraz z 

oczekiwanymi wpływami wg grup docelowych. 

Opis i uzasadnienie: 

Najbardziej istotne projekty z wysokim budżetem i szerokimi wpływami na całym 

obszarze wsparcia są potencjalnie najbardziej efektywnym narzędziem 

rozpowszechniania świadomości o współpracy czesko-polskiej na całym obszarze 

wsparcia. Zalecamy, by w ramach projektów flagowych realizowane były 

ukierunkowane działania promocyjne na podstawie własnych planów projektowych. 

Proponowane 

działania: 

 Wymóg dla projektów flagowych z wysokim budżetem opracowania własnych 

planów komunikacji w celu promocji projektu i Programu na obszarze wsparcia. 

 Udzielanie wsparcia merytorycznego dla realizacji działań promocyjnych (patrz 

zalecane działania C.5). 

Przewidywany wpływ: 

Poprawa świadomości o Programie współpracy czesko-polskiej za pośrednictwem 

projektów flagowych oraz znaczących w formie nowego kanału komunikacji i promocji. 

Bardziej dokładne ukierunkowanie i poprawa efektywności działań promocyjnych 

projektów flagowych i znaczących za pośrednictwem wdrożenia opracowanych planów 

komunikacji. 

 

Zalecane działanie C2: W przypadku pozostałych projektów w ramach gadżetów promocyjnych co 

najmniej podać dla jakiej grupy docelowej są przeznaczone. 

Opis i uzasadnienie: 

Z ogólnego doświadczenia można założyć, że w ramach realizacji projektów promocja 

odbywa się w formie gadżetów lub działań, bez uprzedniego określenia ich celu i 

wpływu na grupę docelową. Mogą w ten sposób powstać gadżety, które nie zostaną 

odpowiednio wykorzystane lub ich wykorzystanie nie przyniesie żadnej wartości 

dodanej dla celów komunikacyjnych Programu. Już na etapie opracowania wniosków 

projektowych zalecamy motywowanie potencjalnych beneficjentów, by szczegółowo 

opracowali działania promocyjne w celu poprawy świadomości o Programie.  

Proponowane 

działania: 

 Wymóg w ramach uzasadnienia wykonania materiałów promocyjnych bliższych 

informacji o ich celu, grupach docelowych, formie wykorzystania wraz z 

odpowiednim doborem czasu i formą dystrybucji wśród grup docelowych. 

 Informacje powinny zostać powiązane i mieć wpływ na ocenę punktową wniosków 

projektowych (pokrycie z zalecanym działaniem C.3). 

Przewidywany wpływ: 

Poprawa celowości materiałów promocyjnych i gadżetów promocyjnych w ramach 

realizowanych projektów oraz związana z tym poprawa świadomości i realizacja celów 

strategii komunikacji. 
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Zalecane działanie C3: Wparcie projektów z wysokiej jakości działaniami promocyjnymi i wyższą oceną 

punktową wniosków projektowych. 

Opis i uzasadnienie: 

Jednym z możliwych kanałów potencjalnych, który umożliwia promocję istnienia 

Programu transgranicznego współpracy czesko-polskiej są materiały promocyjne 

realizatorów projektu. Beneficjenci dofinansowania mają małą motywację do realizacji 

działań promocyjnych, z wyjątkiem projektów w osi priorytetowej 2, w ramach której 

realizowane są wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne. 

Motywacją dla efektywnego zaplanowania działań promocyjnych na etapie 

opracowania wniosków projektowych mogłoby być podwyższenie liczby 

przydzielanych punktów w ramach oceny tych działań. Punkty w ramach oceny 

należałoby przydzielać w taki sposób, by decydującymi czynnikami była jakość i 

zgodność działań z grupami docelowymi oraz celami strategii komunikacji, nie 

wyłącznie ich liczba (nacisk na jakość, nie na ilość działań promocyjnych).  

Proponowane 

działania: 

 Podwyższyć pulę możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wniosków 

projektowych za odpowiednio opracowaną promocję Programu w ramach działań 

projektowych. 

Przewidywany wpływ: 

Poprawa motywacji wnioskodawców w procesie planowania efektywnych działań 

promocyjnych już w fazie opracowania wniosków projektów będzie miało pozytywny 

wpływ na aktywizację samych projektów jako narzędzi promocji i rozpowszechniania 

świadomości o Programie współpracy czesko-polskiej. 

 

Zalecane działanie C4: Opracować metodykę ukierunkowanej komunikacji wraz z instrukcją graficzną i 

prezentacją przykładów dobrych praktyk dla poszczególnych grup docelowych. Wspierać stosowanie 

metodyki za pośrednictwem szkoleń i seminariów w zakresie promocji. 

Opis i uzasadnienie: 

Beneficjenci projektów są potencjalnym narzędziem komunikacji, ponieważ realizacja 

ich projektów ma realny wpływ na dany obszar. Problem tkwi jednak w fakcie, że 

beneficjenci nie posiadają doświadczenia w zakresie działań marketingowych, nie są w 

stanie dostatecznie „sprzedać ogółowi społeczeństwa” rezultatów swoich projektów, 

rozpowszechniając w ten sposób świadomość o współpracy czesko-polskiej. Problemy 

z formą realizacji działań komunikacyjnych i promocyjnych mogą mieć również 

podmioty na wszystkich szczeblach struktury wdrażającej strategii komunikacyjnej.  

Dla wsparcia efektywnych działań komunikacyjnych w ramach programu, 

realizowanych przez wszystkie istotne podmioty wraz z odbiorcami projektów, zaleca 

się opracowanie ujednoliconej metodyki działań promocyjnych, która zawierać będzie 

instrukcje dotyczące formy działań promocyjnych, szczegółową schematyzację grup 

docelowych (ponad ramę aktualnego podziału na szeroki ogół i odbiorców, jak również 

w ramach szerokiego ogółu podział według wieku, branży potencjalnych odbiorców, 

itp.) wraz z odpowiednimi kanałami komunikacyjnymi, przykładami dobrych praktyk z 

różnych programów. Metodykę należy uzupełnić również instrukcją graficzną w celu 

ujednolicenia materiałów promocyjnych. 

Opracowana metodyka powinna następnie zostać wsparta serią seminariów i szkoleń 

dla wszystkich istotnych grup docelowych, by uzyskały umiejętności efektywnej pracy 

z nią i wykorzystały instrukcje w praktycznej promocji. 

Proponowane 

działania: 

 Opracowanie ukierunkowanej metodologii komunikacji, koncentrującej się na 

wytycznych dotyczących wdrażania działań komunikacyjnych podmiotów struktury 

wdrażającej zgodnie ze strategią komunikacyjną, a także instrukcji dla 

beneficjentów istotnych projektów w celu promowania ich działań. 
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Zalecane działanie C4: Opracować metodykę ukierunkowanej komunikacji wraz z instrukcją graficzną i 

prezentacją przykładów dobrych praktyk dla poszczególnych grup docelowych. Wspierać stosowanie 

metodyki za pośrednictwem szkoleń i seminariów w zakresie promocji. 

 Opracowanie ujednoliconej instrukcji graficznej w ramach metodyki w celu 

ujednolicenia formy graficznej materiałów promocyjnych. 

 Realizacja seminariów i szkoleń w celu wsparcia wytycznych metodologicznych, ich 

wykorzystania w praktyce. 

Przewidywany wpływ: 

Poprawa zdolności potencjalnych i aktualnych realizatorów działań komunikacyjnych 

do efektywnej realizacji działań w takiej formie, która poprawi na obszarze wsparcia 

świadomość o Programie i będzie wspierała jego pozytywne postrzeganie. 

Wdrożenie ujednoliconej instrukcji graficznej wybiegającej ponad loga Programu, co 

doprowadzi do wyższego stopnia identyfikacji programu i może zwiększyć zdolność 

szerokiego ogółu społeczeństwa do łączenia rezultatów konkretnie z programem, co 

obecnie dzieje się w bardzo małym stopniu. 

 

Zalecane działanie C5: Opracować mapę interaktywną projektów Programu 

Opis i uzasadnienie: 

Na poziomie Programu brak narzędzia komunikacji, które mogłoby w przejrzysty 

sposób zaprezentować grupie docelowej „szeroki ogół społeczeństwa” kompletne i 

ujednolicone informacje o realizowanych projektach i ich wpływach. Projekty 

należałoby podzielić na grupy tematyczne: 1/ wsparcie działań sportowych (wraz ze 

ścieżkami rowerowymi), 2/ działania kulturalne, 3/ systemy ratownicze, 4/ komunikacja 

publiczna. Każdy zakres tematyczny posiadałby swój piktogram. Mapa interaktywna 

będzie stanowić odpowiednią formę przedstawienia ogółowi społeczeństwa informacji 

dot. tego w jaki sposób i gdzie będą mogli skorzystać z rezultatów projektu, ponieważ 

według ich opinii właśnie takich informacji im brakuje. Na mapie pojawią się także 

informacje o beneficjentach i partnerach projektowych (przykład patrz mapa 

interaktywna projektów TA RCz http://projectsmap.tacr.cz/)  

Proponowane 

działania: 

 Stworzenie mapy interaktywnej zawierającej wykaz projektów z opcją filtra 

tematycznego (sport, kultura, transport, itp.). 

 Regularna aktualizacja mapy, tj. dodawanie nowych zatwierdzonych projektów. 

Przewidywany wpływ: 

Celem mapy interaktywnej jest uzyskanie możliwości prezentacji Programu zarówno 

jako całości (widok na terytorialne rozłożenie projektów), jak również na poziomie 

poszczególnych projektów. Informacje o lokalizacji terytorialnej projektów będzie 

pomagać ogółowi społeczeństwa skorzystać, w razie ich zainteresowania z rezultatów 

projektów. 

 

Zalecane działanie C6: Zmodyfikować treść udostępnianą na profilach portali społecznościowych 

(Facebook) w celu poprawy jej efektywności. 

Opis i uzasadnienie: 

Potencjał profilu programowego na portalu społecznościowym Facebook spoczywa 

przede wszystkim w grupie docelowej szerokiego ogółu, natomiast grupy docelowe 

potencjalnych beneficjentów lub beneficjentów, którym już udzielono dofinansowania, 

ewentualnie przedstawicieli struktury wdrażającej programu ze względu na większe 

wymagania z zakresu informacji preferują wykorzystanie „bardziej wiarygodnych” 

źródeł informacji, na przykład strony internetowej projektu. Ze względu na grupę 

docelową szerokiego ogółu należy odpowiednio zmodyfikować treść udostępnianą na 

portalu społecznościowym do takiej formy, która będzie dla tej grupy atrakcyjna, 

niosąc zarówno wysoką wartość informacyjną. 

http://projectsmap.tacr.cz/
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Zalecane działanie C6: Zmodyfikować treść udostępnianą na profilach portali społecznościowych 

(Facebook) w celu poprawy jej efektywności. 

Treść postów na portalu społecznościowym powinna składać się przede wszystkim z 

aktualnych informacji dot. rezultatów czesko-polskiej współpracy na obszarze 

wsparcia, informacji o przygotowywanych zmianach, działaniach i imprezach 

realizowanych na tym terenie ukierunkowanych przede wszystkim na informacje, które 

przedstawiciele grupy docelowej mogą bezpośrednio wykorzystać (np. sektor 

transportu, ruchu turystycznego, kultury, imprez, itp.) lub informacje dot. działań na 

danym obszarze, które mają widoczny wpływ na jakość życia szerokiego ogółu (np. 

działania powiązane z zagrożeniem bezpieczeństwa, edukacją, itp.).  Informacje 

opisane powyżej powinny stanowić kluczową treść postów, informacje o samym 

programie Interreg V-A Republika Czeska - Polska powinny stanowić tło, z 

zachowaniem obowiązkowych zasad promocji programu. 

Proponowane 

działania: 

 Rozważyć zmianę nazwy samego profilu z nazwy programu na atrakcyjne hasło 

opisujące ukierunkowanie profilu na współpracę czesko-polską i informacje o 

obszarze na czesko-polskim pograniczu. 

 W ramach postów należy każdorazowo skorzystać z dodatkowego materiału 

graficznego, co najmniej z formy fotografii. 

 Zachować wersję dwujęzyczną postów w celu zwiększenia ich potencjalnego 

zasięgu. 

 Ukierunkowanie profilu na portalu Facebook na szeroki ogół społeczeństwa za 

pośrednictwem postów ciekawych dla szerokiego ogółu, tzn takich, które będą 

informować użytkowników o tym, w jaki sposób mogą skorzystać z czesko-polskiej 

współpracy. W ramach strategii komunikacyjnej określić potencjalną treść, 

ewentualnie typ informacji, który będzie prezentowany za pośrednictwem portalu 

społecznościowego. Nie należy wykorzystywać FB do udostępniania informacji 

dotyczących kwestii formalnych i procesowych programu. 

 W razie tworzenia strony wydarzenia możliwie jak największą ilość informacji 

włożyć do postu (opisu) głównego, ponieważ użytkownicy prawie w ogóle nie 

zaglądają do zakładek, w których umieszcza się informacje szczegółowe. 

 W przypadku bardzo istotnych informacji rozważyć, w zależności od dostępności 

środków finansowych, skorzystanie z postów sponsorowanych (płatnych), które 

zgodnie z analizą posiadają znacząco większy zasięg. 

 Ustawić plan redakcyjny postów. Na profilu publikować aktualne istotne informacje 

o charakterze czasowym, które powinny zostać udostępnione grupie docelowej w 

krótkim czasie. Zarówno w ramach planu redakcyjnego należy przygotować 

informacje ogólne, o naglącym charakterze czasowym (na przykład przedstawienie 

wspartych atrakcji turystycznych w określonej części terenu, ewentualnie na 

podstawie podobieństwa tematyczne, posty typu „Czy wiesz, że...”, wspierające 

ciekawostki z obszaru wsparcia, itp.), które zostaną wykorzystane na portalu 

społecznościowym w okresie, w którym nie będzie żadnych aktualnie istotnych 

informacji do dyspozycji. Dojdzie w ten sposób do zapewnienia ciągłości postów i 

eliminacji czasu bez aktywności.  

Przewidywany wpływ: 

Poprawa świadomości dot. rezultatów i wpływów programu wśród grupy docelowej 

szerokiego ogółu społeczeństwa, pozytywne zmiany w zakresie ogólnego postrzegania 

współpracy czesko-polskiej i wsparcia Unii Europejskiej w ramach programu Interreg 

V-A Republika Czeska - Polska. 
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Zalecane działanie C7: Ujednolicić i poprawić jakość stylu wizualnego i treści filmów promocyjnych. 

Opis i uzasadnienie: 

Obecnie poszczególne filmu są edytowane w niejednolitym stylu, co wyraźnie obniża 

zdolność grup docelowych do powiązania ich z programem Interreg V-A Republika 

Czeska - Polska. Celem danego działania jest utworzenie jednolitej formy graficznej 

filmów promocyjnych w celu ich szybkiego powiązania z programem oraz uzupełnienie 

ich treści istotnymi informacjami podwyższającymi zainteresowanie promowanymi 

rezultatami projektów, a które zarówno zawierają wystarczające informacje o 

możliwości ich wykorzystania. 

Proponowane 

działania: 

 Zaprojektowanie i utworzenie jednolitej formy graficznej filmów promocyjnych. 

 Opracowanie filmów przez doświadczonych twórców spośród stałych pracowników 

lub twórców eksternistycznych. 

 Preferowanie opracowywania filmów na szczeblu całego programu, a więc 

Wspólnego Sekretariatu. Pozyskiwanie od podmiotów regionalnych uwag 

dotyczących ukierunkowanie treści filmów, wybór lokalizacji do filmowania, 

komunikacja z podmiotami lokalnymi i beneficjentami projektów w celu 

koordynacji filmowania, itp. 

 Do części filmów wykorzystać promowane lokalizacje, atrakcje i usługi wraz z 

informacją o kolejnych źródłach informacji, które grupa docelowa może 

wykorzystać w celu uzyskania kolejnych, konkretnych informacji. 

 W celu bardziej skutecznego dotarcia do grup docelowych prezentować informacje 

w filmach również za pośrednictwem słowa mówionego, tzn. wykorzystywanie 

połączenie efektów wizualnych i dźwiękowych. 

Przewidywany wpływ: 

Wyższa wartość informacyjna filmów promocyjnych, większa zdolność grupy 

docelowej w rozpoznawaniu powiązania z programem czesko-polskiej współpracy 

transgranicznej, wyższa atrakcyjność filmów wideo oraz podwyższająca się świadomość 

i pozytywna opinia o programie. 

 

6.3.4 D/ Pozostałe działania 

Zalecane działanie D1: Wsparcie sieci aktualnych i potencjalnych beneficjentów za pośrednictwem 

wyszukiwania odpowiednich partnerów. 

Opis i uzasadnienie: 

Jednym z wielu problemów, które limitują możliwości potencjalnych beneficjentów w 

zakresie realizacji projektów jest brak partnerów projektowych. Za pośrednictwem 

istotnych kanałów komunikacyjnych konieczne jest łączenie poszczególnych 

potencjalnych partnerów i wspieranie w ten sposób powstawania nowych partnerstw 

na obszarze wsparcia. Zarówno należy szukać synergii pomiędzy aktualnymi 

projektami, by eliminować powielanie działań, czy też wykorzystać potencjalne 

zwielokrotnienie wpływów za pośrednictwem skoordynowania działań projektowych 

większej liczby projektów. 

Proponowane 

działania: 

 Opracowanie platformy pozwalającej na znalezienie potencjalnych 

wnioskodawców, co pozwoli na stworzenie sieci i umożliwi realizację projektów 

wraz z warsztatami tematycznymi. 

 Po zakończeniu naborów udzielać wsparcia realizatorom wybranych projektów w 

zakresie wzajemnej komunikacji w celu poprawy wpływów projektów na obszarze 

wsparcia.  
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Zalecane działanie D1: Wsparcie sieci aktualnych i potencjalnych beneficjentów za pośrednictwem 

wyszukiwania odpowiednich partnerów. 

Przewidywany wpływ: 

Usunięcie bariery w realizacji projektów, która występuje w formie braku partnerów 

oraz zwielokrotnienie wpływów projektów w przypadku współpracy w ramach działań 

projektowych pomiędzy projektami. 

 

Zalecane działanie D2: Realizacja działań za pośrednictwem ukierunkowanej kampanii podkreślającej 

korzyści Programu współpracy w celu wyeliminowania negatywnego postrzegania Programu, które 

powstało w wyniku złożoności administracyjnej projektów i opóźnień związanych z finansowaniem. 

Opis i uzasadnienie: 

Długofalowy cel, ukierunkowanie na informowanie o zmianach i uproszczenie 

pozyskiwania dofinansowania wraz z obniżaniem zagrożeń w kolejnym okresie 

programowania. Główny komunikat powinien brzmieć: „Jesteśmy Twoimi partnerami, 

pomagamy w rozwoju projektów transgranicznych, jesteśmy przychylni i korzystamy z 

systemu do administracji projektów przyjaznego dla użytkownika.” Działanie to 

powinno być realizowane pod koniec okresu programowania, a zasady te powinny stać 

się głównym i kluczowym motywem w procesie przygotowania kolejnego okresu 

programowania. Stosownym byłoby połączenie promocji kolejnego okresu 

programowania wraz z promocją najlepszych rezultatów aktualnego okresu 

programowania.  

Proponowane 

działania: 

 Realizacja audytu wewnętrznego wymagań proceduralnych w celu identyfikacji 

błędów powodujących złożoność administracyjną Programu dla wnioskodawców i 

opóźnienia w realizacji czynności administracyjnych ze strony struktury wdrażania 

Programu. 

 Identyfikacja istotnych środków w zakresie zarządzania procesami w ramach 

Programu i ich wdrażania. 

 Eliminacja opóźnień w zakresie finansowania wraz ze znalezieniem możliwości 

prefinansowania projektów. 

 Promocja zmian proceduralnych w kolejnym okresie programowania w celu zmiany 

negatywnego postrzegania Programu w zakresie złożoności administracyjnej. 

Przewidywany wpływ: 
Należy zmienić negatywne podejście potencjalnych beneficjentów, które powodują 

duża złożoność administracyjna projektów i opóźnienia w zakresie finansowania. 
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7. Projekt rocznych planów komunikacyjnych na lata 2020 i 2021 

Niniejszy rozdział zawiera wykaz potencjalnych typów działań, które powinny stać się częścią planów 

komunikacji w następnych latach wdrażania Programu współpracy czesko-polskiej. Ze względu na 

zbliżając się koniec programu i związane z tym zakończenie naborów w 2020 i 2021 roku należy 

wzmocnić częstotliwość imprez promujących rezultaty i wpływy projektu, kosztem działań 

ukierunkowanych na wsparcie podmiotów podczas opracowania wniosków projektowych. 

Tabela 7.1:  Wykaz potencjalnych typów działań dla planów komunikacyjnych w latach 2020 i 2021 

# Proponowany 

okres realizacji 

Grupy 

docelowe 

Cel komunikatu Forma realizacji działania 

1 Nieprzerwanie 

w okresie 

wdrażania 

Programu 

Szeroki ogół 

społeczeństwa 

Potencjalni 

wnioskodawcy 

Rozpowszechnianie 

świadomości o 

Programie, jego 

rezultatach i 

wpływach 

Promocja medialna i on-line: 

Ciągła promocja projektu zwłaszcza za 

pośrednictwem mediów regionalnych, a 

konkretnie prasy, telewizji i radiów. Artykuły i 

posty należy wiązać z konkretnymi imprezami 

lub wydarzeniami w ramach wybranych 

projektów, by beneficjent informacji mógł 

powiązać Program z konkretnymi imprezami 

na obszarze wsparcia. Powinny zostać 

zastosowane następujące narzędzia 

komunikacji: 

 Prasa 

 Portale informacyjne on-line 

 Radio (regionalne) 

 Telewizja (regionalna) 

Podmiot odpowiedzialny: Wspólny Sekretariat, 

Regionalne Punkty Kontaktowe, Euroregiony, 

beneficjenci projektów 

2 Nieprzerwanie 

w okresie 

wdrażania 

Programu 

Szeroki ogół 

społeczeństwa 

Rozpowszechnianie 

świadomości o 

Programie, jego 

rezultatach i 

wpływach 

Współpraca z gminami 

Informacje rozpowszechniane przez gminy 

wśród mieszkańców stanowią dla szerokiego 

ogółu jedno z najbardziej zaufanych źródeł, 

zarówno kanały te są często wykorzystywane 

przez mieszkańców jako główne źródło 

informacji o swojej okolicy.  Przedmiotem 

działań jest rozpowszechnianie informacji na 

temat wpływów programu przede wszystkim 

za pośrednictwem gminnych stron 

internetowych lub lokalnej prasy gminnej. 

Same artykuły i posty powinny być 

opracowane przez podmioty regionalne, z 

gminami doszłoby do nawiązania współpracy 

w formie ich publikacji (gmin nie są członkami 

struktury wdrażającej). Możliwość wyboru 

gmin, w których informacje zostaną 

opublikowane, pozwala na wysoką 

selektywność narzędzia. 

 

Podmiot odpowiedzialny: Regionalne Punkty 

Kontaktowe 
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# Proponowany 

okres realizacji 

Grupy 

docelowe 

Cel komunikatu Forma realizacji działania 

3 Nieprzerwanie 

w okresie 

wdrażania 

Programu 

Szeroki ogół 

społeczeństwa 

Potencjalni 

wnioskodawcy 

Rozpowszechnianie 

świadomości o 

Programie, jego 

rezultatach i 

wpływach 

Drukowane materiały promocyjne - ulotki 

Wykorzystanie materiałów drukowanych w 

minimalnym, niezbędnym stopniu, ponieważ 

w czasach elektronicznych źródeł 

informacyjnych tracą one swoje znaczenie. 

Ulotki zastosować można przede wszystkim w 

celu podsumowania niezbędnych informacji w 

formie narzędzia uzupełniającego, dystrybucja 

może odbywać się podczas imprez 

promocyjnych. Uczestnik tym samym będzie 

miał możliwość „zabrania informacji z sobą do 

domu”. Ulotka ponadto umożliwi mu 

odszukanie z innego źródła potrzebnych 

informacji. Zalecamy, by na ulotce znalazły się 

potrzebne informacje mające bardziej trwały 

charakter, np. mapa obszaru z zaznaczonymi 

trasami dostępu do obiektu, itp.  

Podmiot odpowiedzialny: Wspólny Sekretariat, 

organizatorzy imprez promocyjnych 

4 Na bieżąco w 

okresie 

wdrażania 

Programu, 

szczególny 

nacisk na 

działania przed 

zakończeniem 

okresu 

programowania 

Szeroki ogół 

społeczeństwa 

Potencjalni 

wnioskodawcy 

Rozpowszechnianie 

świadomości o 

Programie, jego 

rezultatach i 

wpływach 

Prezentacja mikroprojektów - imprezy 

publiczne: 

Mikroprojekty poprzez swoją liczbę stanowią 

istotną część Programu, jednak ze względu na 

ich niskie kwoty środków finansowych nie 

istnieją środki na ich bardziej aktywną 

promocję. Ponadto promocja na poziomie 

poszczególnych projektów byłaby 

nieefektywna pod względem finansowym i 

czasowym.  

Do celów promocji mikroprojektów zalecamy 

zastosowanie formy jednodniowych imprez 

publicznych w miesiącach letnich, w miejscach 

atrakcyjnych turystycznie, w których 

realizatorzy mikroprojektów będą mogli 

zaprezentować swoje rezultaty w formie stoisk 

z prezentacją produktów oraz z możliwością 

aktywnego uczestnictwa szczególnie dzieci i 

seniorów. Cały program należy opracować w 

taki sposób, by motywował grupy docelowe 

do wizyty. Właściwym byłoby połączenie 

takich działań z innymi, wcześniej już 

realizowanymi na danym obszarze, które 

cieszą się szeroką popularnością. 

Podmiot odpowiedzialny: Euroregiony 

(koordynacja aktualnych beneficjentów 

mikroprojektów) 
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# Proponowany 

okres realizacji 

Grupy 

docelowe 

Cel komunikatu Forma realizacji działania 

5 Na bieżąco w 

okresie 

wdrażania 

Programu, 

szczególny 

nacisk na 

działania przed 

zakończeniem 

okresu 

programowania 

Organy 

centralne na 

szczeblu UE, 

Republiki 

Czeskiej i Polski 

Promocja wpływów 

Programu na 

poziomie 

europejskim i 

krajowym, w celu 

uzasadnienia jego 

istnienia również w 

kolejnych okresach 

Publikacja w istotnych fachowych źródłach 

informacji: 

Publikowanie artykułów w czasopismach 

specjalistycznych, których czytelnikami są 

przedstawiciele podanej wyżej grupy 

docelowej, np. czasopismo Veřejná správa 

(CZ), Ekonom (CZ), European Urban and 

Regional Studies (UE) lub Journal of Regional 

Science (UE). 

Podmiot odpowiedzialny: Wspólny Sekretariat 

Programu we współpracy z profesjonalnym 

kręgiem odbiorców z instytutów badawczych i 

szkół wyższych ukierunkowanych na ewaluację 

polityki publicznej i rozwój regionalny. 

6 Na bieżąco w 

okresie 

wdrażania 

Programu, 

szczególny 

nacisk na 

działania przed 

zakończeniem 

okresu 

programowania 

Organy 

centralne na 

poziomie UE i 

Republiki 

Czeskiej 

Promocja wpływów 

Programu na 

poziomie 

europejskim i 

krajowym, w celu 

uzasadnienia jego 

istnienia również w 

kolejnych okresach 

Promocja za pośrednictwem realizacji wizyt 

osobistych przedstawicieli grup 

docelowych: 

Ukierunkowana promocja i zaplanowane 

wizyty przedstawicieli wskazanych powyżej 

podmiotów związane z działaniami Programu 

(np. konferencja końcowa na temat wpływów 

Programu), jak również wizyty przedstawicieli 

podczas działań istotnych i interesujących 

projektów - flagowych, jak również 

mikroprojektów organizowanych przez 

Euroregiony. 

Podmiot odpowiedzialny: Wspólny Sekretariat 

Programu we współpracy z profesjonalnym 

kręgiem odbiorców z instytutów badawczych i 

szkół wyższych ukierunkowanych na ewaluację 

polityki publicznej i rozwój regionalny. 

7 Na bieżąco w 

okresie 

wdrażania 

Programu 

Aktualni 

beneficjenci 

Potencjalni 

wnioskodawcy 

Wsparcie 

informacyjne dla 

potencjalnych i 

istniejących 

wnioskodawców 

Aktualizacja strony internetowej: 

Bieżąca ocena i analiza odwiedzalności, a 

następnie w odpowiedni sposób aktualizacja 

strony internetowej Programu w celu 

zmaksymalizowania wartości informacyjnej. 

Poza publikacją aktualności i nowych wersji 

dokumentów, na bieżąco uzupełnianie 

informacji, którymi zainteresowane są grupy 

docelowe w ramach konsultacji (na przykład 

za pośrednictwem aktualizacji sekcji 

„Najczęściej zadawane pytania”). 

Podmiot odpowiedzialny: Wspólny Sekretariat 

Programu (konieczna informacja zwrotna z 

konsultacji z RPK). 
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# Proponowany 

okres realizacji 

Grupy 

docelowe 

Cel komunikatu Forma realizacji działania 

8 Na bieżąco w 

okresie 

wdrażania 

Programu 

Szeroki ogół 

społeczeństwa 

Rozpowszechnianie 

świadomości o 

Programie 

Wykorzystanie portalów 

społecznościowych: 

Portal społecznościowy Facebook jest 

narzędziem, które nie jest wykorzystywane 

przez beneficjentów lub wnioskodawców 

Programu, może jednak stosunkowo dobrze 

służyć grupie docelowej szeroki ogół 

społeczeństwa. Informacje na profilu muszą 

jednak być udostępniane w takiej formie, 

która nie będzie wyłącznie informacyjne, ale 

wzbudzi w grupie docelowej zainteresowanie 

rezultatami projektu. Na portalu 

społecznościowym powinno się przede 

wszystkim promować projekty, których 

rezultaty mogą zostać wykorzystane przez 

szeroki ogół społeczeństwa do spędzania 

czasu wolnego, tj. przede wszystkim projekty z 

zakresu turystyki, kultury lub sportu. 

Najefektywniejszymi proponowanymi postami 

są te o treści promującej spędzanie wolnego 

czasu, jak również informacje o imprezach, 

które odbywają się na terenie wsparcia. 

Jeżeli wśród szerokiego ogółu społeczeństwa 

uda się wzbudzić poczucie, iż profil na portalu 

społecznościowym jest miejscem, w którym 

otrzymają informacje, które pomogą odkryć 

im nowe sposoby wykorzystania swojego 

czasu wolnego, profil ten stanie się zarówno 

narzędziem do efektywnego 

rozpowszechniania świadomości o samym 

Programie.  

Podmiot odpowiedzialny: Wspólny Sekretariat 

Programu (dla pokrycia mikroprojektów 

nawiązać współpracę z Euroregionami lub 

samymi beneficjentami - propozycje postów 

na portalu społecznościowym). 
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# Proponowany 

okres realizacji 

Grupy 

docelowe 

Cel komunikatu Forma realizacji działania 

9 Na bieżąco w 

okresie 

wdrażania 

Programu 

Szeroki ogół 

społeczeństwa 

Rozpowszechnianie 

świadomości o 

Programie 

Reklama zewnętrzna: 

Wykorzystanie reklamy zewnętrznej do 

rozpowszechniania świadomości o projekcie 

(plakaty, wystawy objazdowe, reklamy na 

środkach transportu publicznego). Dla 

zapewnienia efektywności informacji należy 

każdorazowo powiązać reklamę z konkretnym 

miejscem lub imprezą, która otrzymała 

wsparcie w ramach Programu, by informację 

tę mógł wykorzystać szeroki ogół 

społeczeństwa (będzie lepiej zapamiętywana, 

jeżeli będzie można powiązać ją z imprezą lub 

miejscem odwiedzonym przez uczestników). 

Podmiot odpowiedzialny: Wspólny Sekretariat 

Programu 

10 Przed końcem 

roku 

kalendarzowego 

Aktualni 

beneficjenci 

Potencjalni 

wnioskodawcy 

Organy 

centralne na 

poziomie UE i 

Republiki 

Czeskiej 

Rozpowszechnianie 

świadomości o 

przebiegu 

wdrażania 

Programu wśród 

ogółu 

społeczeństwa 

 

Aktywizacja 

potencjalnych 

beneficjentów 

Programu 

Realizacja konferencji rocznej: 

Konferencja roczna podsumowująca miniony 

rok wdrażania Programu. W przebiegu 

konferencji poza podstawową oceną 

Programu i perspektywami na przyszłość 

powinny być promowane przykłady dobrych 

praktyk bezpośrednio za pośrednictwem 

wystąpień samych przedstawicieli 

realizowanych projektów. Głównym celem 

realizacji konferencji rocznej powinno być 

wskazanie na pozytywne aspekty z 

poprzedniego okresu programowania oraz 

motywowanie do uczestnictwa w Programie w 

kolejnych latach. 

Podmiot odpowiedzialny: Wspólny Sekretariat 

Programu we współpracy z profesjonalnym 

kręgiem odbiorców z instytutów badawczych i 

szkół wyższych ukierunkowanych na ewaluację 

polityki publicznej i rozwój regionalny. 
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# Proponowany 

okres realizacji 

Grupy 

docelowe 

Cel komunikatu Forma realizacji działania 

11 Koniec okres 

programowania 

2014-2020 

Szeroki ogół 

społeczeństwa 

Potencjalni 

wnioskodawcy 

Beneficjenci 

dofinansowania 

Prezentacja 

rezultatów i 

wpływów realizacji 

Programu z całego 

okresu wdrażania 

 

 

Interaktywna mapa projektów: 

Opracowanie mapy interaktywnej zawierającej 

tematyczny podział oraz lokalizację 

terytorialną projektów w ramach Programu. 

Mapa interaktywna będzie stanowić 

odpowiednią formę przedstawienia ogółowi 

społeczeństwa informacji dot. tego w jaki 

sposób i gdzie będą mogli skorzystać z 

rezultatów projektu, ponieważ według ich 

opinii właśnie takich informacji im brakuje. 

Celem mapy interaktywnej jest uzyskanie 

możliwości prezentacji Programu zarówno 

jako całości (widok na terytorialne rozłożenie 

projektów), jak również na poziomie 

poszczególnych projektów. Informacje o 

lokalizacji terytorialnej projektów będzie 

pomagać ogółowi społeczeństwa skorzystać, 

w razie ich zainteresowania z rezultatów 

projektów. 

Podmiot odpowiedzialny: Wspólny Sekretariat 

Programu 

12 Koniec okres 

programowania 

2014-2020 

Szeroki ogół 

społeczeństwa 

Potencjalni 

wnioskodawcy 

Beneficjenci 

dofinansowania 

Prezentacja 

rezultatów i 

wpływów realizacji 

Programu z całego 

okresu wdrażania 

 

 

Realizacja szeroko zakrojonej kampanii 

promocyjnej: 

Pod koniec okres programowania powinna 

zostać zrealizowana kampania promocyjna o 

szerokim zakresie za pośrednictwem 

połączenia szerokiej skali narzędzi 

komunikacji.  Dla grupy docelowej 

beneficjentów i organów centralnych 

podstawą powinna być konferencja końcowa, 

dla szerokiego ogółu społeczeństwa aktywna i 

szeroko pojęta kampania za pośrednictwem 

połączenia wszystkich stosowanych narzędzi. 

Głównym komunikatem kampanii powinna 

być informacja o tym, że wraz z końcem 

okresu nie zanikają nawiązane partnerstwa 

oraz rezultaty i wpływy wdrażania Programu. 

Podmiot odpowiedzialny: Wspólny Sekretariat 

Programu (koordynacja), wszystkie poziomy 

struktury wdrażania Programu 
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