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Cel ewaluacji 

Głównym celem przeprowadzonej na przełomie 2017 i 2018 roku ewaluacji była ocena 

efektywności i skuteczności działań komunikacyjnych, narzędzi komunikacyjnych i kanałów 

komunikacji Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska (zwanego dalej „Programem”) 

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

Wnioski i zalecenia z ewaluacji 

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. Do każdego zalecanego działania podano 1/Opis i uzasadnienie; 2/Proponowane 

działania; 3/Przewidywany wpływ.  

Tabela 1: Wykaz proponowanych działań w poszczególnych obszarach 

A/ Struktura wdrażania strategii komunikacji 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 przynajmniej podać dla 

jakiej grupy docelowej są przeznaczone. 

B/ Ukierunkowanie strategii komunikacyjnej C.3 

Zapewnić projektów z wysokiej jakości działaniami 

promocyjnymi i wyższą oceną punktową wniosków 

projektowych. 

B.1 

Zidentyfikować podgrupy w ramach grupy 

docelowej „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 komunikacji. 
C.5 

Przeprowadzić szkolenia w zakresie komunikacji z 

przykładami dobrych praktyk. 

B.3 

Zrealizować ocenę rzeczywistych wpływów 

działań komunikacyjnych i uzupełnić 

odpowiednie wskaźniki w strategii komunikacji. 

C.6 
Opracować mapę interaktywną projektów 

Programu  

D/ Pozostałe proponowane działania 

B.4 

Promować wpływy Programu wśród organów 

decyzyjnych UE, RCz i profesjonalnego kręgu 

odbiorców. 

D.1 

Zapewnić wsparcie sieci potencjalnych 

beneficjentów za pośrednictwem wyszukiwania 

odpowiednich partnerów. 

 D.2 

Realizować działania 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. 
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D.3 

Zaktualizować stronę internetową, tj. uprościć 

strukturę i opracować środowisko przyjazne dla 

użytkownika. 

 

Sformułowane zalecenia powstały w oparciu o wnioski, które przedstawiono zbiorczo w poniższej 

analizie SWOT, tzn. analizie stron mocnych i słabych, szans i zagrożeń w ramach realizacji działań 

komunikacyjnych w Programie Interreg V-A Republika Czeska - Polska. 

Mocne strony: Słabe strony: 

Rosnąca świadomość o istnieniu współpracy czesko-

polskiej wśród potencjalnych beneficjentów 

dofinansowania. 

Obniżenie wiedzy w zakresie wpływów i rezultatów 

współpracy czesko-polskiej wśród ogółu społeczeństwa 

(część społeczeństwa wie, że istnieje program 

współpracy czesko-polskiej, jednak nie zna konkretnych 

projektów ani rezultatów). 

Rosnąca świadomość o istnieniu współpracy czesko-

polskiej wśród ogółu społeczeństwa na obszarze 

wsparcia. 

Grupa docelowa: ogół społeczeństwa dla celów 

promocji w ramach strategii komunikacji została 

nieodpowiednio podzielona, co ogranicza możliwość 

bardziej szczegółowego ukierunkowania działań 

komunikacyjnych (np. ukierunkowanie na seniorów, 

młodzież, itp.).  

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.  

W ramach strategii komunikacji mierzalnymi 

wskaźnikami oceniane są wyłącznie produkty, brak 

rzeczywistego wpływu działań na obszar wsparcia (tylko 

liczba działań lub wielkość grupy docelowej). 

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). 

Negatywne spostrzeżenia potencjalnych 

beneficjentów/wnioskodawców dot. Programu pod 

względem obciążeń administracyjnych, 

nieodpowiedniego dla użytkownika środowiska 

systemu MS2014+ oraz opóźnień 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). 

W zakresie konsultacji pozytywnie oceniana jest praca 

Wspólnego Sekretariatu ze strony istniejących i 

potencjalnych beneficjentów. 

Brak intuicyjności struktury strony internetowej 

Programu, beneficjent musi często 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. 

Seminaria i konferencje informacyjne realizowane przez 

Wspólny Sekretariat oceniane są pozytywnie. 

Dystrybucja drukowanych materiałów promocyjnych 

(np. plakaty, księgi projektów) pozostają bez większego 

zainteresowania ze strony grupy docelowej (ulotki i 

inne materiały promocyjne nie są nośnikiem 

interesujących komunikatów dla grup docelowych). 
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Widea i webinaria w formie wsparcia dla poprawy 

wiedzy na temat wymogów administracyjnych wśród 

aktualnych i potencjalnych beneficjentów 

dofinansowania postrzegane są pozytywnie. 

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. 

Istnienie przypadków działania nawiązanej współpracy 

również po zakończeniu dofinansowania. 

Niski wpływ realizacji ogólnej kampanii wspierającej 

Programu, nieodpowiednie ukierunkowanie i niejasne 

komunikaty (w większości nie zrozumiano sensu 

komunikatu, brak linków do bliższych informacji, np. 

gdzie wybudowano ścieżki rowerowe, gdzie znaleźć 

realizowane działania). 

 

 

Szanse Zagrożenia 

Poprawa efektywności zastosowania kampanii 

promocyjnych wraz z promocją na portalach 

społecznościowych (Facebook) jako potencjalnego 

narzędzia komunikacji z 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. 

Poprawa poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie 

efektywnych działań komunikacyjnych i promocyjnych 

wśród przedstawicieli struktury wdrażania Programu i 

Euroregionów w formie przykładów dobrych praktyk. 

Opracowanie szkoleń działań marketingowych, 

promocyjnych i komunikacyjnych. 

 

Wykorzystanie potencjału pracy Euroregionów w 

zakresie działań konsultacyjnych i ich dalszy rozwój. 

 

Wykorzystanie dużego potencjału zasięgu projektów 

flagowych, które można wykorzystać do promocji 

Programu. 

 

 

  



6 

Metody opracowania ewaluacji 

Po zgromadzeniu wszystkich potrzebnych informacji zostały sformułowane odpowiedzi na pytania 

ewaluacyjne wraz z ich uzasadnieniem. Odpowiedzi sformułowano na podstawie zrealizowanych 

działań ewaluacyjnych oraz przetworzenia danych pierwotnych i wtórnych, istotnych w zakresie 

podejmowanej problematyki. Podczas formułowania odpowiedzi zastosowano zasadę triangulacji. 

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. 

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 

komunikacji (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 wierzy 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 2: Wykaz indywidualnych wywiadów częściowo ustrukturyzowanych zrealizowanych w ramach 

ewaluacji 

Grupa docelowa Kraj Liczba wywiadów 

Przedstawiciele struktury wdrażającej strategii komunikacji – 

przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Wspólnego Sekretariatu, 

podmiotów regionalnych. 

CZ 4 

PL 2 

Potencjalni wnioskodawcy – przedstawiciele samorządów, którzy 

dotychczas nie korzystali ze wsparcia Programu. 

CZ 12 

PL 10 
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Wywiady grupowe (Focus Groups) 

Metodą wywiadu kwalitatywnego przeprowadzono 4 dyskusje grupowe z przedstawicielami 

Beneficjentów Programu, tzn. przedstawicielami podmiotów regionalnych, Euroregionów, samorządów 

i innych Beneficjentów Programu.  

 

Tabela 3: Wykaz wywiadów grupowych z Beneficjentami Programu (FG_A) 

# Miejsce Termin Liczba uczestników 

FG_A1 Kłodzko (PL) 3 listopada 2017 11 

FG_A2 Ostrava (CZ) 6 listopada 2017 6 

FG_A3 Liberec (CZ) 13 listopada 2017 7 

FG_A4 Cieszyn (PL) 15 listopada 2017 10 

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

docelową: „ogół społeczeństwa” w celu przetestowania narzędzi komunikacji Programu. Uczestnikami 

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

dobrym poziomie. Respondenci w ramach grupy docelowej „ogół społeczeństwa” zostali wybrani w 

taki sposób, by grupa była różnorodna i składała się z respondentów w różnym wieku, z różnym 

wykształceniem, tzn. cech mogących mieć wpływ na ich opinię w zakresie poszczególnych narzędzi 

komunikacyjnych.  

Wszystkie wywiady grupowe zostały zrealizowane zgodnie z uprzednio przygotowanym scenariuszem i 

były prowadzone przez doświadczonego moderatora z zespołu ewaluacyjnego. Częścią składową 

zadania nr 1 jest podrozdział 1.4) Dane, które udostępniono w formie zanonimizowanych transkrypcji 

zrealizowanych wywiadów grupowych. 

 

 


