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INFORMACJA O POSTĘPACH WE WDRAŻANIU STRATEGII KOMUNIKACJI 

DZIAŁANIACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH W 2018 ROKU 

Z przepisów „Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 

2014-2020”1 wynika obowiązek informowania o postępach w realizacji „Strategii komunikacji RPO WM 2014-

2020”. Zgodnie z ww. wymogiem Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prezentuje poniżej 

zrealizowane w 2018 roku działania informacyjne i promocyjne w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca oraz Instytucje Pośredniczące Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 prowadziły działania mające na celu wspomaganie 

wykorzystania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020 dla realizacji celów rozwojowych regionu. Działania były prowadzone zgodnie ze „Strategią komunikacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” oraz „Rocznym 

planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2018 rok”. Były one adresowane przede wszystkim do 

beneficjentów (faktycznych i potencjalnych). 

Za realizację zdań odpowiedzialne były:  

 Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów (WIS) w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów 

Unijnych (MJWPU), 

 Wydział Informacji, Promocji i Szkoleń w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (WUP), 

 Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju 

(BFEiPR) Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. 

Prowadzone działania z zakresu komunikacji zostały ocenione w „Badaniu rozpoznawalności i wiedzy 

o Funduszach Europejskich w społeczeństwie polskim. RAPORT DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – 

EDYCJA 2018” wykonanych na zamówienie MIiR w 2018 r., z którego wynika, że:  

 Rozpoznawalność terminów Fundusze Europejskie i Fundusze Unijne na Mazowszu wynosi (94%) i jest 

nieznacznie wyższa niż w poprzednich edycjach badania (w 2016 – 90%). W bieżącym pomiarze 61% 

respondentów zadeklarowało, że nie tylko spotkało się z tymi nazwami, ale i wie, co one oznaczają. 

 Poziom wiedzy na temat FE mieszkańcy regionu oceniają średnio na 3,13 pkt. (w skali 6 stopniowej, gdzie 

1 oznacza „nie wiem o nich prawie nic”, a 6 – „wiem o nich bardzo dużo”), czyli wyżej niż wskazuje średnia 

dla Polski (2,84 pkt). Mazowszanie częściej niż przeciętny Polak interesują się tematyką związaną z FE (48%+ 

w stosunku do 40% dla Polski). Największym zainteresowaniem cieszą się tematy dotyczące tego, na co 

przeznaczane są środki europejskie (59%), w jaki sposób można się o nie ubiegać (41%), w jaki sposób i z 

jaką efektywnością są one wykorzystywane (43%+) oraz jaki mają wpływ na rozwój kraju (42%+). Zdaniem 

ponad dwóch trzecich mieszkańców Mazowsza, Fundusze Europejskie są dobrze wykorzystywane (72%+). 

To wyraźnie więcej niż w całej Polsce, gdzie odsetek wyniósł 61%.  

 Według zdecydowanej większości badanych, Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Polski 

(92%+). Odsetek ten jest wyższy niż wynik dla całej Polski (87%). Zdaniem badanych środki unijne powinny 

być przeznaczane na infrastrukturę edukacyjną (25%+), przemysłową (21%) i zdrowotną (19%+). Warto 

zwrócić uwagę na ostatni odsetek, ponieważ badani rzadko wymieniali inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną wśród realizowanych projektów. Zdecydowana większość Mazowszan sądzi, że FE przyczyniają 

się do rozwoju ich regionu – takiego zdania jest 87% badanych. Odsetek ten jest wyższy niż w całej Polsce 

(84%). Odsetek osób, które zauważają poprawę jakości życia dzięki wykorzystaniu środków unijnych, 

wyniósł w 2018 roku 89% i jest nieco wyższy od wyniku dla całej Polski (87%). Odsetek ten utrzymuje się na 

                                                           
1  „Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020” z 3 listopada 2016 

roku, Podrozdział 3.4 – Jakie informacje należy przygotować dla Komitetu Monitorującego?, Pkt 1 lit. a) 
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podobnym poziomie od 2016 (wyniósł wtedy 88%) i jest istotnie wyższy od odnotowanego w 2014 roku 

(75%). Respondenci z Mazowsza podobnie często jak wszyscy Polacy odpowiadali twierdząco na pytanie o 

to, czy dostrzegają zmiany w swoim najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystaniu środków unijnych – odsetek 

dla województwa wyniósł 67%, o 3 p.p. mniej niż dla całego kraju.  

 Rozpoznawalność logotypów Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim wynosi 56% i jest 

wyższa niż w całym kraju o 4 p.p. Osoby, które widziały logo, najczęściej miały z nim kontakt w telewizji 

(33%+) oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się na budynkach i obiektach sfinansowanych przez 

Unię (32%). 

 Odsetek osób, które nie słyszały o Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich nie wzrósł w sposób 

istotny statystycznie pomiędzy kolejnymi edycjami badania (47% w stosunku do 45% z 2016 r.), był również 

zbliżony do wyniku ogólnopolskiego (50%). 

 12% badanych zetknęło się wcześniej z reklamą, programem, artykułem informacjami o FE. Z informacjami 

o funduszach mieszkańcy Mazowsza spotykają się najczęściej w telewizji (44%), 17% respondentów 

wskazało również na Internet. Blisko dwie trzecie badanych oceniły, że informacja, z którą mieli kontakt, 

zwiększyła ich zainteresowanie FE (65%+), co piąty respondent – opisał jej wpływ jako neutralny (23%). Na 

pytanie o to, jak często spotykają się z informacjami o FE, mieszkańcy Mazowsza odpowiadali zwykle 

„rzadko” (35%) lub „ani często, ani rzadko” (27%), co piąty badany wskazywał na większą częstotliwość 

(21%+). Osoby, które często spotykają się z informacjami o FE, deklarowały, że są one przekazywane 

zrozumiałym językiem (92%+), uznając je również za wiarygodne (100%+).  

 Mieszkańcy Mazowsza w poszukiwaniu informacji o FE, skorzystaliby w pierwszej kolejności z Internetu 

(30%), a w drugiej – udaliby się do urzędu miasta, gminy lub dzielnicy (15%+). 52%+ wcale nie zamierza 

jednak szukać informacji o Funduszach Europejskich. Ponad połowa badanych uznała, że informacje na 

temat funduszy są łatwo dostępne (55%, w porównaniu do 52% w skali kraju).  

 Mazowszanie statystycznie częściej czytają ogólnopolskie dzienniki i inne gazety codzienne: 29% sięga po 

nie co najmniej raz w tygodniu (w porównaniu do 24% w skali kraju), wcale nie robi tego 58%- (64% w 

próbie ogólnopolskiej). Badani zdecydowanie chętniej sięgają po wydania papierowe (80%+) niż wersje 

elektroniczne (7%-). Najpopularniejszym dziennikiem na Mazowszu jest Gazeta Wyborcza (53%+), na drugim 

miejscu uplasował się Fakt (34%), a na trzecim – Super Ekspres (29%). Po gazety regionalne i lokalne 

wydawane w województwie mazowieckim sięga 13% badanych, to wyraźnie mniej niż w próbie 

ogólnopolskiej (24%). Mazowszanie nieco częściej niż wskazywałaby średnia dla całego kraju czytają 

tygodniki i  v miesięczniki – 43% deklaruje sięganie po takie czasopisma (w porównaniu do 37%). 

Statystycznie częściej wybierają przy tym wydania papierowe (81%+, w porównaniu do 75%). Mieszkańcy 

Mazowsza słuchają radia nieco częściej niż pozostali respondenci – 13% z nich deklaruje, że nigdy tego nie 

robi, podczas gdy odsetek w całej populacji wynosi 17%. Wśród najczęściej wymienianych stacji radiowych 

pojawiły się: RMF FM (52%+), Radio Zet (50%+) oraz Eska (27%+). Podobnie jak w całej Polsce, na Mazowszu 

większość osób ogląda telewizję codziennie lub prawie codziennie (92%+, w porównaniu do 87% w całym 

kraju). Do najpopularniejszych kanałów telewizyjnych należą Polsat (wskazywany przez 85%+), TVN (84%+) 

oraz TVP 1 (71%+). 70%+ badanych, a więc o 9 p.p. więcej niż w Polsce, codziennie lub prawie codziennie 

korzysta z Internetu, odwiedzając najczęściej następujące strony i portale internetowe: google.pl (65%), 

facebook.pl (64%+) oraz youtube.pl (48%). 54%+ badanych z Mazowsza ma konto na portalu 

społecznościowym i znakomita większość z nich odwiedza je codziennie lub prawie codziennie (87%+). Do 

najpopularniejszych serwisów społecznościowych w regionie należą: facebook.pl (98%), YouTube (17%) oraz 

Instagram (13%). 

Przy organizacji wszystkich wydarzeń przez MJWPU (np. konferencji, 9.FRM) oraz prowadzeniu streamingu 

z wydarzeń itp. stosowana była zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Na przykład we 

wszystkich debatach (nawet tych prowadzonych równocześnie) podczas 9. Forum Rozwoju Mazowsza 

uczestniczył tłumacz migowy. Wprowadzono także miejsca z udostępnionymi słuchawkami do słuchania debat 

bez zakłóceń z zewnątrz (dla osób niedosłyszących). Stronę www.funduszedlamzowsza.eu dostosowano do 

wytycznych dotyczących ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie (WCAG).  

http://www.funduszedlamzowsza.eu/
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Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń w 2018 roku 

NAZWA 
DZIAŁANIA  

KTÓRY CEL 
ZE STRATEGII 

KOMUNIKACJI 
PROGRAMU 
REALIZUJE 

TO DZIAŁANIE 
(NUMER) 

OPIS DZIAŁANIA 
GRUPY 

DOCELOWE 
TERMIN 

Koordynacja 
systemu 
informacji 
i promocji, 
w tym edukacji 

działania 
wspierające 
realizację 
Strategii 

Pracownicy MJWPU uczestniczyli w konsultacjach m.in.: 

1. kwestionariuszy do „Badań rozpoznawalności i wiedzy 
o FE w społeczeństwie polskim. Edycja 2018” (badania 
prowadzone przez MIiR) 

2. aktualizacji „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
RPO WM na lata 2014–2020” 

3. identyfikacji najczęściej występujących problemów 
w zakresie oraz stosowaniu RODO 

Dodatkowo w MJWPU przygotowywano 12 zestawień na 
temat aktualnych konkursów w ramach RPO WM 2014-
2020 oraz konkursów dedykowanych wsparciu osób 
młodych (jedno zestawienie miesięcznie). Na bieżąco 
udzielano odpowiedzi na zapytania MIiR na temat naborów 
i projektów np. propozycje do programu „Gen 
innowacyjności”. 

instytucje 
zajmujące się 
wdrażaniem 
Funduszy 

I-XII.2018 

W ramach koordynacji prac nad dokumentami programowymi 
dla województwa mazowieckiego pracownicy WIS/MJWPU 
opracowali: 

1. Aktualizację „Rocznego planu działań informacyjnych 
i promocyjnych na 2018 rok” 

2. „Roczny Plan działań informacyjnych i promocyjnych na 
2019 rok” 

3. „Sprawozdanie z zrealizowanych zadań w 2017 roku” 

4. Okresowe (kwartalne) „Sprawozdania z zrealizowanych 
zadań w 2018 roku”. 

Udział w grupach  działania 
wspierające 
realizację 
Strategii 

Pracownicy MJWPU i UMWM uczestniczyli w spotkaniach 
Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy 
Europejskich oraz w spotkaniu i warsztatach w ramach 
pokazów filmów poświęconych Funduszom Europejskim na 
Camerimage w Bydgoszczy. 

instytucje 
zajmujące się 
wdrażaniem 
Funduszy 

14-15.VI.2018 

25-26.IX.2018 

14-16.XI.2018 

Zorganizowano spotkania Grupy roboczej ds. informacji 
i promocji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla 
IP/IZ RPO WM nt.: 

 aktualizacji RPO WM na 2018 rok 

 obowiązków comiesięcznego wypełniania tabeli IK UP w 
sprawie przekazywania informacji nt. działań informacyjno-
promocyjnych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 
1 do pisma DIP-I.7570.12.2018.KM 

Rozmowy robocze prowadzone były również podczas 9.Forum 
Rozwoju Mazowsza 

16.VII.2018 

17-18.X.2018 

MJWPU zorganizowała trzy wizyty studyjne (połączone 
z warsztatami) w projektach realizowanych w ramach RPO WM 
2014-2020. Celem działania była wymiana doświadczeń 
z pracownikami instytucji zaangażowanych w realizację RPO 
w Polsce. 

6-7.IX.2018 

27-28.IX.2018 

5-6.XI.2018 

Współpraca 
międzynarodowa 

działania 
wspierające 
realizację 
Strategii 

Pracownicy MJWPU uczestniczyli w dwóch spotkaniach 
INFORM i INIO i na konferencji nt. „Campaigning for Europe”. 

Pracownicy MJWPU współorganizowali lub uczestniczyli 
w spotkaniach, jako prelegenci zarówno w kraju jak i zagranicą 
podczas:  

instytucje 
zajmujące się 
wdrażaniem 
Funduszy 

29.V-2.VI.2018 
7-10.XI.2018 
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NAZWA 
DZIAŁANIA  

KTÓRY CEL 
ZE STRATEGII 

KOMUNIKACJI 
PROGRAMU 
REALIZUJE 

TO DZIAŁANIE 
(NUMER) 

OPIS DZIAŁANIA 
GRUPY 

DOCELOWE 
TERMIN 

1. Warsztatów w ramach finansowanego przez UE Projektu 
Twinning „Poprawa jakości infrastruktury poprzez lepsze 
systemy planowania". Polscy eksperci prowadzili warsztaty 
dla przedstawicieli Gminy Zugdidi (Gruzja) – wystąpienia 
oraz prezentacja multimedialna na temat wdrażania 
projektów unijnych w ramach ZPORR, RPO WM 2007-2014 
i RPO WM 2014-2020; 

2. Seminarium „Implementing the European Structural and 
Investment Funds Regulations" zorganizowanego przez 
European Institute of Public Administration (EIPA). Wymiana 
doświadczeń z przedstawicielami administracji Bułgarii, 
Czech, Rumunii, Słowacji, Holandii, Niemiec i Słowenii na 
temat: Jak fundusze unijne pomagają rozwijać Mazowsze – 
wystąpienia oraz prezentacja multimedialna na temat 
wdrażania projektów unijnych w ramach RPO WM 2007-
2013 i 2014-2020. 

3. Wizyty delegacji administracji rządowej i samorządowej 
z Gruzji w Polsce (25-29.VI.2018) w związku z projektem 
„Improving Infrastructure Quality through Better Planning 
Systems” realizowanym przez MIiR. 

Inne działania 
wspierające 
realizację 
Strategii 

W 2018 roku prowadzony był monitoring mediów nt. RPO WM 
2014-2020: w prasie ukazało się 99 artykułów, w Internecie 
1823, natomiast w mediach (RTV, TV) 5 materiałów. 

instytucje 
zajmujące się 
wdrażaniem 
Funduszy 

I-XII.2018 

System 
informacji  
- sieć PIFE 

Sieć PIFE w województwie mazowieckim prowadzona była w ramach umowy o numerze DIP/BDG-
II/POPT/123/14 między MR a Województwem Mazowieckim. W województwie w 2017 roku funkcjonował 
Główny punkt przy MJWPU w Warszawie oraz pięć lokalnych punktów w następujących miejscowościach: 
Ciechanowie, Siedlcach, Radomiu, Ostrołęce i Płocku. Działanie było realizowane w ciągu całego roku w ścisłej 
współpracy z MR. Adresatami byli beneficjenci, potencjalni beneficjenci, ogół społeczeństwa i partnerzy 
społeczno-gospodarczy. 

Portale i serwisy 
internetowe 

1,2,3,4 Materiały redakcyjne zamieszczane na stronie 
www.funduszedlamazowsza.eu są przygotowane/opraco-
wane przez zespół pracowników Wydziału Informacji 
i Szkoleń Beneficjentów MJWPU. W celu poprawy 
czytelności strony wprowadzono usprawnienia portalu pod 
kątem wymogów WCAG 2.0 na poziomie AA oraz wiele 
ułatwień wspierających potencjalnych beneficjentów 
i beneficjentów. W 2018 roku zanotowano 454 671 odsłon. 

Ponadto w ramach zadania: 

 wykonano szereg grafik komputerowych na potrzeby 
działań promocyjnych; 

 przygotowano 195 informacji prasowych i artykułów 
dotyczących aktualnych i planowanych konkursów, 
wyników naborów, harmonogramu konkursów na 2019 
rok, podpisanych umów z beneficjentami, 
podsumowania stanu realizacji RPO WM 2014-2020; 

 przygotowano 83 zaproszenia dla mediów na wydarzenia 
podpisywania umów w ramach RPO WM; 

 zakupiono subskrypcję oprogramowania graficznego oraz 
abonament dostępu do banku zdjęć. 

Ponadto prowadzono profile poświęcone funduszom 
europejskim na portalach Facebook oraz Twitter: 

 Fundusze dla Mazowsza na portalu Facebook  
– 14 282 fanów (znaczny wzrost – w 2017 ok. 2500) 

potencjalni 
beneficjenci, 
beneficjenci, 
potencjalni 
uczestnicy 
projektów 
i odbiorcy 
rezultatów 

I-XII.2018 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
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 Fundusze dla Mazowsza na portalu Twitter  
– 949 osób obserwujących profil (w 2017 – 190 osób) 

 9 Forum Rozwoju Mazowsza na portalu Facebook  
– 2 179 fanów 

 MJWPU na Linkedin – wyświetleń 4 artykułów  
– łącznie 744. 

Dodatkowo przeprowadzono działania związane z promocją 
w mediach społecznościowych stron poświęconych FE: 
1. Promocja postów na profilu Fundusze Dla Mazowsza. 
2. Reklama profilu Fundusze Dla Mazowsza na Facebooku. 
3. Promocja filmów na kanale YouTube wskazanych przez 

MJWPU. 
4. Promocja Tutoriali. 

1,2,3,4 WUP – Prowadzona strona internetowa: http://rpo-
wupwarszawa.praca .gov.pl/ (liczba odsłon: 174 202), profil 
na Facebook „Aktywni na Mazowszu”, kanał na You Tube 
„Aktywni na Mazowszu”. 

potencjalni 
beneficjenci, 
beneficjenci, 
potencjalni 
uczestnicy 
projektów 
i odbiorcy 
rezultatów 

I-XII.2018 

1,2,3 ZIT WOF – W ramach działań informacyjnych na bieżąco 
aktualizowano serwis internetowy www.omw.um. 
warszawa.pl. Portal m.in. kieruje użytkowników na stronę 
internetową www.funduszedlamazowsza.eu oraz www.fun 
duszeeuropejskie.gov.pl . 

Dodatkowo na stronie zamieszczono podsumowanie 
wszystkich projektów realizowanych w ramach ZIT przez 
poszczególne gminy WOF. 

I-XII.2018 

Baza wiedzy 4 MJWPU administrowała zespołem „RPOWM 2014-2020” 
w Bazie Wiedzy o FE oraz zamieszczała dokumenty (m.in. 
Roczne Plany Działań). 

I-XII.2018 

Mapa dotacji 1,2,3,4 Pracownicy MJWPU i WUP w Warszawie na bieżąco 
uzupełniali informacje o projektach w Mapie Dotacji UE 

I-XII.2018 

Wyszukiwarka 
dotacji 

1,2,3 Pracownicy MJWPU i WUP w Warszawie na bieżąco uzupełniali 
informacje o naborach na portalu FE i w Wyszukiwarce Dotacji 

I-XII.2018 

Punkty 
kontaktowe 

1,2 WUP w Warszawie prowadził Punkt Informacyjny EFS. I-XII.2018 

Szkolenia dla 
beneficjentów 

2 Pracownicy MJWPU przeprowadzili 91 szkoleń jednodniowych 
dla 1555 uczestników oraz 32 szkolenia specjalistyczne dla 
727 uczestników w Warszawie, Siedlcach, Radomiu, Płocku, 
Ciechanowie i Ostrołęce. 

beneficjenci II-XII.2018 

Pracownicy WUP w Warszawie zorganizowali 4 jednodniowe 
szkolenia specjalistyczne dla 113 uczestników. 

20.III.2018 
2.VII.2018 
24.VIII.2018 
31.X.2018 

Szkolenia dla 
potencjalnych 
beneficjentów 

1 Pracownicy MJWPU przeprowadzili 47 szkoleń jednodniowych 
dla 759 uczestników oraz 33 szkoleniach specjalistycznych dla 
713 uczestników w Warszawie, Siedlcach, Radomiu, Ostrołęce, 
Ciechanowie i Płocku. 

beneficjenci, 
potencjalni 
beneficjenci 

II-XII.2018 

1,2 WUP w Warszawie– Organizacja 6 jednodniowych szkoleń z 
zakresu prawidłowego wypełniania wniosku o dofinansowanie 
w ramach RPO WM 2014-2020. Liczba uczestników: 88 osób.  
W ramach wskazanej kwoty sfinansowana została usługa 
wynajmu sali szkoleniowej, usługa cateringowa oraz usługa 
trenerska. 

beneficjenci, 
potencjalni 
beneficjenci 

2.VIII.2018 
6.VIII.2018 
8.VIII.2018 
9.VIII.2018 
13.VIII.2018 
17.VIII.2018 
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1,2 W ramach działań edukacyjnych potencjalnych 
beneficjentów ZIT WOF (partnerów Porozumienia gmin 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w 
zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
w perspektywie finansowej UE 2014-2020 z dnia 21 lutego 
2014 r. z późn. zm.) (m.in. we współpracy z MJWPU i WUP) 
zrealizowano 5 szkoleń dedykowane tematyce funduszy 
europejskich i realizacji projektów partnerskich dla 
178 uczestników 

I-XII.2017 

Inne  
(Działania 
edukacyjne) 

1,2 MJWPU – W ramach szkoleń organizowanych przez podmioty 
zewnętrzne przeprowadzono: 

1. We współpracy z Centrum Przedsiębiorczości Smolna – 
szkolenie nt. Jak zacząć....środki na start dla 42 uczestników; 

2. We współpracy z Centrum Kreatywności Targowa – 
szkolenie nt. Poddziałania 10.1.4 Edukacja Przedszkolna dla 
43 uczestników; 

beneficjenci, 
potencjalni 
beneficjenci 

 

1,2 MJWPU - Zostało zrealizowanych 7 webinariów: 
1. Działanie 9.1 szansą dla OPS i PCPR – odcinek 1 .Został 

zamieszczony w serwisie Youtube na kanale MJWPUTUBE: 
https://www.youtube.com/watch?v=e_1yqNr4Ul4&t=61
s . Na dzień 3.I.2019 r. ma 190 wyświetleń. 

2. Stosowanie zasady konkurencyjności w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia publicznego. Został zamieszczony 
w serwisie Youtube na kanale MJWPUTUBE: 
https://www.youtube.com/watch?v=63MFqt0ymJs&t=48
s . Na dzień 3.I.2019 r. ma 57 wyświetleń. 

3. Działanie 9.1 szansą dla OPS i PCPR – odcinek 2. Został 
zamieszczony w serwisie Youtube na kanale MJWPUTUBE: 
https://www.youtube.com/watch?v=SKjD3YInUhU  
Na dzień 3.I.2019 r. ma 77 wyświetleń. 

4. Działanie 9.1 szansą dla OPS i PCPR – odcinek 3 na żywo 
oglądało 10 uczestników. Został zamieszczony w serwisie 
Youtube na kanale MJWPUTUBE: 
https://www.youtube.com/watch?v=ECds7YTyU-0.  
Na dzień 3.I.2019 r. ma 39 wyświetleń. 

5. Działanie 9.1 szansą dla OPS i PCPR – odcinek 4 na żywo 

oglądało 7 uczestników. Został zamieszczony w serwisie 

Youtube na kanale MJWPUTUBE: 

https://www.youtube.com/watch?v=tiX5ZssQBm8  

i na dzień 3.I.2019 r. ma 14 wyświetleń. 

6. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

u przedsiębiorców realizujących projekty w ramach 

RPO WM 2014-2020. Odcinek na żywo oglądało 

16 uczestników. Został zamieszczony w serwisie Youtube 

na kanale MJWPUTUBE: 

https://www.youtube.com/watch?v=26OWCjQOn3g i na 

dzień 3.I.2019 r. ma 7 wyświetleń.  

7. Fundusze europejskie na założenie działalności 

gospodarczej – odcinek na żywo oglądało 10 

uczestników. Został zamieszczony w serwisie Youtube na 

kanale MJWPUTUBE: 

https://www.youtube.com/watch?v=aQY6xw6KJlM  

i na dzień 3.I.2019 r. ma 25 wyświetleń. 

beneficjenci, 
potencjalni 
beneficjenci 

 

13.VIII.2018 
 
 
 

13.IX.2018 
 
 
 
 

02.X.2018 
 
 
 

11.XII.2018 
 
 
 

18.XII.2018 
 
 
 
 

19.XII.2018 
 
 
 
 
 
 
 

21.XII.2018 

https://www.youtube.com/watch?v=e_1yqNr4Ul4&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=e_1yqNr4Ul4&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=63MFqt0ymJs&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=63MFqt0ymJs&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=SKjD3YInUhU
https://www.youtube.com/watch?v=ECds7YTyU-0
https://www.youtube.com/watch?v=tiX5ZssQBm8
https://www.youtube.com/watch?v=26OWCjQOn3g
https://www.youtube.com/watch?v=aQY6xw6KJlM
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Inne  
(Działania 
edukacyjne) 

1,2,3,4 MJWPU – zostały nakręcone filmy/videocasty:  
1. Filmy prezentujące wpływ Funduszy Europejskich na ich 

codzienne życie (do każdego filmu zostały nakręcone krótkie 
zapowiedzi) – 5 filmów; 

2. film podsumowujący 9. Forum Rozwoju Mazowsza – 
1 główny + 2 zajawki z pierwszego i drugiego dnia Forum.  

Filmy (videocasty) o beneficjentach będą sukcesywnie 
emitowane na portalach społecznościowych (Facebook, 
youtube.com), www.funduszedlamazowsza.eu, na eventach 
oraz poprzez samych beneficjentów. 

potencjalni 
beneficjenci, 
beneficjenci, 
potencjalni 
uczestnicy 
projektów 
i odbiorcy 
rezultatów 

X-XII.2018 

1,2 MJWPU – wyprodukowano 3 tutoriale (w tym odcinki 3 i 4 
połączono w jeden). 

beneficjenci, 
potencjalni 
beneficjenci 

VII-IX.2018 

1,2,3,4 MJWPU – Gra edukacyjna Mazopolis (edycja 3) – 2000 szt. 
materiały edukacyjne dystrybuowane podczas szkoleń 
i  innych wydarzeń realizowanych przez MJWPU 

beneficjenci, 
potencjalni 
beneficjenci 

VII-IX.2018 

1 WUP – Organizacja 1 spotkania informacyjnego związanego 
z ogłoszonym naborem w ramach Działania 8.3.2 Koszt 
realizacji: 3 021,30 zł. Liczba uczestników: 26 osób. 

Potencjalni 
beneficjenci 

5.IX.2018 

Pakiet działań 
pronaborowych 

1 IP/IZ RPO WM dla każdego naboru prowadziły działania 
związane z jego promocją na www.funduszedlamazowsza.eu, 
w wyszukiwarce dotacji, na stronie internetowej IOK/IZ, 
w punktach PIFE. Każdorazowo opracowywano i rozsyłano 
newslettery i powiadomienia z informacją o konkursie, 
wysłanie informacji o konkursie e-mailem; rozsyłano notatki 
prasowej na temat ogłaszanego konkursu. 

Ponadto prowadzone były m.in. spotkania i szkolenia (np. 
z właściwego przygotowania wniosków), publikowano artykuły 
nt. konkursów w prasie lokalnej/regionalnej, publikowano 
informacje o konkursie w mediach społecznościowych, 
prowadzono działania informacyjno-promocyjne w komuni-
kacji miejskiej i kolejowej na terenie Mazowsza w postaci 
ogłoszeń na ekranach LCD oraz plakatów. 

potencjalni 
beneficjenci 

I-XII-2018 

Działania 
informacyjno-
promocyjne 
o szerokim 
zasięgu 

1,3 MJWPU przeprowadziła Kampanię informacyjno-promo-
cyjną szerokiego zasięgu dotyczącą naborów 
RPO WM 2014-2020 w ramach konkursów: 

I fala 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”; 

II fala Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych i przeciw-działanie wykluczeniu społecznemu”; 

III fala Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza”; 

IV fala „Efektywność energetyczna”. 

beneficjenci, 
potencjalni 
beneficjenci, 
odbiorcy 
rezultatów 

VIII-XI.2018 

Billboardy 18m2 (6 x 3 m) – ekspozycja 28 dni 
I fala – 10 nośników – 01-31.VIII.2018 
II fala – 8 nośników I – 01-30.IX.2018 
III fala – 12 nośników – 01-30.X.2018 
IV fala – 10 nośników – 01-30.XI.2018 

Ramki w metrze ekspozycja 14 dni – 105 ramek (dla każdej fali) 
I fala  – ekspozycja 15-30.VIII.2018 
II fala  – ekspozycja 15-30.IX.2018 
III fala – ekspozycja 15-30.X.2018 
IV fala – ekspozycja 15-30.XI.2018 
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Artykuł sponsorowany emisja na stronach internetowych 
Newsweek, Polityka w sekcji Biznes/Finanse/Rynek, 
ekspozycja minimum 14 dni, targetowanie na woj. 
mazowieckie 
I fala – emisja Newsweek 06.VIII.2018, Polityka 20.VIII.2018 
II fala – emisja Newsweek 10.IX.2018, Polityka 24.IX.2018 
III fala – emisja Newsweek 08.X.2018, Polityka 08.X.2018 
IV fala – emisja Newsweek 05.XI.2018, Polityka 19.XI.2018 

INSERT do wersji papierowej Newsweek’a (kolorowy,  
4-stronicowy), insertowany do wydania regionalnego  
– mazowieckiego 

  

Banery internetowe emitowane przez 2 tygodnie – bannery 
animowane, min. 3 odsłonowe, podlinkowane, Portale 
w pakiecie: Money.pl, Cnbc.com, Nytimes.com, Forbes.com, 
Bloomberg.com, Theguardian.com, Cnn.com, Bankier.pl, 
Finanse.onet.pl, Finanse.wp.pl, Finanse.interia.pl (minimum 
5801 kliknięć + 600 kliknięć na facebooku dla każdej fali) 
I fala – emisja 18-31.VIII.2018 
II fala – emisja 17-30.IX.2018 
III fala – emisja 15-28.X.2018 
IV fala – emisja 17-30.XI.2018 

Spoty internetowe - 30 sek., 2D z dźwiękiem i lektorem 
i napisami w jęz. polskim, podlinkowane, preroll 30 s., 
podlinkowane do strony internetowej RPO WM 2014-2020 
www.funduszedlamazowsza.eu, (minimum 23.001 obejrzeń 
podczas każdej fali; Formaty: YouTube.com - kliknięcia 
minimum 13 001, mYouTube.com – kliknięcia minimum 
10 000) 
I fala – emisja 18-31.VIII.2018 
II fala – emisja 17-30.IX.2018 
III fala – emisja 15-28.X.2018 
IV fala – emisja 17-30.XI.2018 

  

1,2,3,4 MJWPU – Kampania naborowa w Internecie: 
Promocja konkursów dotacyjnych ogłaszanych w 2018 roku 
– działania realizowane przez pracowników WIS. W ramach 
działania rozesłano: 
1. 83 powiadomienia o naborach (np. ogłoszenie naborów, 

zmiany w dokumentacji konkursowej, przedłużenie 
składania wniosków i in.). 

2. 17 informacji o wynikach konkursów. 
3. 7 zaproszeń na wydarzenia organizowane przez MJWPU 

(np. zaproszenie na 9.Forum Rozwoju Mazowsza) 

Ponadto w ramach obsługi profili w mediach 
społecznościowych (w terminie od 14.IX do 14.XII.2019 r.) 
zrealizowano: 
1. Facebook: Fundusze dla Mazowsza (@MJWPU) – opra-

cowanie merytoryczne i graficzne oraz publikacja postów – 
91; osiągnięte wskaźniki: suma nowych obserwujących – 
6 415 osób, średni wskaźnik aktywności – 4,15%, średni 
zasięg postów – 4 077,21 

2. Facebook: Forum Rozwoju Mazowsza (@ForumRozwoju) – 
opracowanie merytoryczne i graficzne oraz publikacja 
postów – 86; osiągnięte wskaźniki: suma nowych 
obserwujących – 4 124 osób, średni wskaźnik aktywności – 
4,05%, średni zasięg postów – 2 816,61 

potencjalni 
beneficjenci, 
beneficjenci, 
potencjalni 
uczestnicy 
projektów 
i odbiorcy 
rezultatów 
media 
ogół 
społeczeństwa 

I-XII.2018 
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3. LinkedIn: MJWPU – opracowanie merytoryczne i graficzne 
oraz publikacja postów – 88; osiągnięte wskaźniki: suma 
nowych obserwujących – 881 

4. Twitter: Fundusze dla Mazowsza (@MWPU) – opracowanie 
merytoryczne i graficzne oraz publikacja postów – 83; 
osiągnięte wskaźniki: suma nowych obserwujących – 678 

5. YouTube: MJWPUtube – promowanie materiałów 
wskazanych przez Zamawiającego – 30 wybranych filmów; 
osiągnięte wskaźniki: łączna ilość odsłon – 1 028, łączna ilość 
obejrzeń – 2 624, średni współczynnik obejrzeń: 39,18% 

W ramach tej części zamówienia wyprodukowano dodatkowo 
filmiki promocyjne publikowane na ww. profilach. 
W ramach części kampanii z udziałem influencerów 
zrealizowano akcje viralowe (filmiki, fotostory itp. lokujące 
informacje o projektach współfinansowanych z Funduszy 
Europejskich) publikowane na kanałach takich jak YouTube, 
Instagram, Facebook) oraz konkurs fotograficzny dotyczący 
projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 
Influencerzy realizujący zadanie oraz wskaźniki 
docieralności (osiągnięte zasięgi):  
1. Matura To Bzdura: Youtube – 185 525, Facebook – 

57 028, Instagram – 33 640 
2. 7 metrów pod ziemią: Facebook – 17 995, Instagram – 

15 092  
3. Kamil in Travel: YouTube – 64 747, Facebook – 2 719, 

Instagram – 6 323, Instagram Stories – 3 739 
4. Ubrex History: YouTube – 158 704, Facebook – 9 700, 

Instagram – 6 133 
5. 20 m2 Łukasza: Instagram – 38 552, Instagram Stories – 

10 490 
6. Mówiąc inaczej: Instagram – 27 593, Instagram Stories – 

51 555 
7. Luka: Instagram – 56 679, Instagram Stories – 167 000 

Łączny zasięg działań z udziałem influencerów: 931 009 

Działania 
informacyjno-
promocyjne  
o szerokim 
zasięgu 

4 UMWM – Kampania informacyjno-promocyjna szerokiego 
zasięgu „W Twoim zasięgu. Bliżej niż myślisz”. Głównym 
komunikatem kampanii było podnoszenie świadomości oraz 
pogłębianie wiedzy mieszkańców województwa 
mazowieckiego o roli funduszy europejskich w ich najbliższym 
otoczeniu oraz wpływie inwestycji z udziałem środków unijnych 
na ich codzienne życie. 

Grupa docelowa: potencjalni beneficjenci, dla których konkursy 
będą ogłaszane w 2018 r., potencjalni uczestnicy projektu, 
uczestnicy projektów, potencjalni ostateczni odbiorcy wsparcia 
z instrumentów finansowych, opinia publiczna/odbiorcy 
rezultatów, środowiska opiniotwórcze. Kampania swoim 
zasięgiem objęła całe województwo mazowieckie. Działania 
były prowadzone w oparciu o media lokalne i regionalne tj. 
rozgłośnie radiowe, publikacje w prasie lokalnej, publikacje w 
Internecie, w tym na portalach społecznościowych oraz w 
pociągach Kolei Mazowieckich. 

W ramach kampanii przeprowadzone zostały dwa konkursy 
pn.: „Fundusze Unijne dla Mazowsza. Czas na edukację dzieci i 
młodzieży” oraz „Czas na wymianę pieca”, które ogłaszane były 
w prasie, radio i Internecie.  

potencjalni 
beneficjenci, 
beneficjenci, 
potencjalni 
uczestnicy 
projektów 
i odbiorcy 
rezultatów 
media 
ogół 
społeczeństwa 

X-XII.2018 
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Prasa: Nowy Wyszkowiak, Głos Węgrowa i Okolic, Echo 
Powiatu, Tygodnik Pułtuski, Tygodnik Ciechanowski, Gazeta 
Mławska, Tygodnik Makowski 
Internet: zachodniemazowsze.info, sierpc.online, Gazeta 
Powiatowa, naszemiasto.pl Warszawa. 
Radio: Plus Radom 

  Spoty filmowe na monitorach we wszystkich pojazdach spółki 
Kolejowej Mazowieckiej:  

 łączna liczba wyświetleń w tym okresie to 700 370. 

 łączna liczba wyświetleń w tym okresie to 830 542 
Facebook – emisja 3 spotów – łączna liczba wyświetleń w tym 
okresie to 32 334. 
YouTube – emisja 7 spotów – łączna liczba wyświetleń 54 609. 
Na potrzeby kampanii wyprodukowano: 

 6 spotów – kampania informacyjna pod hasłem „Fundusze 
Unijne dla Mazowsza. Czas na edukację dzieci i młodzieży”;. 

 1 spot – kampania informacyjna pod hasłem „Czas na 
wymianę pieca”. 

 23-30.X.2018 
6-12.XII.2018 

30.XI-14.XII 

20.X.-
30.XI.2018 

30.X.-
30.XI.2018 

30.XI-
14.XII.2018 

  Spoty radiowe – wyemitowano w sumie 569 spotów 
radiowych w 13 lokalnych rozgłośniach radiowych (Bogoria 
Grodzisk, Plus Warszawa, FAMA Sochaczew, Radio Victoria, 
FAMA Żyrardów, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, 
Katolickie Radio Diecezji Ciechanów, Radio 7 Mława, Radio 
Płońsk, Plus Radom, OKO Ostrołęka, FAMA Wołomin, 
Katolickie Radio Siedlce - Podlasie). 

 X-XII.2018 

  Publikacje sponsorowane w prasie i reklamy prasowe – 
ukazały się w 31 tytułach prasy lokalnej: 

 region Warszawski (Nasze miasto.pl) 

 region Warszawski Wschodni (Twój Głos, Gazeta 
Powiatowa, Tygodnik Lokalna, Tygodnik Nowodworski, Linia 
Otwocka, Wieści Podwarszawskie) 

 region Warszawski Zachodni (Kurier Południowy, Echo 
Powiatu, Express Wieczorny, Głos Żyrardowa i okolicy) 

 region Płocki (Tygodnik Płocki, Kurier Sierpecki) 

 region Ciechanowski (Tygodnik Ciechanowski, Gazeta 
Mławska, Płońszczak, Tygodnik Pułtuski, Kurier Żuromiński)  

 region Radomski (7 Dni Radom, Tygodnik Radomski, 
Tygodnik Oko, Dwutygodnik Szydłowiecki) 

 region Ostrołęcki (Tygodnik Ostrołęcki, Tygodnik Makowski, 
Kurier Przasnyski, Nowy Wyszkowiak) 

 region Siedlecki (Tygodnik Siedlecki, Wieści Sokołowskie, 
Głos Węgrowa i Okolic) 

 17-26.X.2018 

3,9,16.XI.2018 

19-23.XI.2018 

27-28.XI.2018 

  Sponsorowane publikacje w Internecie – na portalach 
Internetowych sierpc.online, zachodniemazowsze.info, 
gostynin.info oraz Lipsko24 opublikowane zostały dwa artykuły 

 29.X.2018 

30.XI.2018 

Telewizja 
(audycje 
sponsorowane, 
reklamy)2 

1,2,3,4 MJWPU – wywiad w TVCiechanów dotyczący projektów 
rewitalizacyjnych, dofinansowaniu żłobków, aktualnych 
i planowanych konkursów w ramach RPO WM 2014-2020 

potencjalni 
beneficjenci, 
beneficjenci, 
potencjalni 
uczestnicy 
projektów 

I-XII.2018 

UMWM – w 2018 r. wyemitowano na antenie ośmiu stacji 
telewizyjnych 71 materiałów dotyczących środków unijnych 
wydatkowanych w ramach RPO WM 2014-2020 – materiały 

                                                           
2 Działania te nie były częścią działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 
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z udziałem eksperckim przedstawicieli samorządu 
województwa. 

i odbiorcy 
rezultatów 
media 
ogół 
społeczeństwa 

Radio (audycje 
sponsorowane, 
reklamy)3  

1,2,3,4 MJWPU: 

1. Przygotowano materiał o 9. Forum Rozwoju Mazowsza do 
wywiadu w Radiu Kolor 

2. Przygotowano materiał o FE w ramach RPO WM oraz 
9. Forum Rozwoju Mazowsza do wywiadu w Radiu Kolor  

3. Przygotowano zestawienia projektów (rekomendacji) 
w kontekście współpracy z Radiem RMF Maxx. 

Opracowano dla rzecznika prasowego UM WM wkład do 
odpowiedzi dla dziennikarza Radio Wawa na temat naborów 
wniosków w 2018 r. i stanu wdrażania RPO WM 2014-2020 

I-XII.2018 

UMWM – w 2018 r. wyemitowano na antenie piętnastu 
rozgłośni radiowych materiały dotyczące środków unijnych 
z RPO WM 2014-2020 – materiały z udziałem eksperckim 
przedstawicieli samorządu województwa mazowieckiego – 
w każdej rozgłośni po 49 materiałów. 

WUP w Warszawie – wyemitowane zostały 3 audycje 
radiowe poświęcone naborowi wniosków w ramach 
Poddziałania 8.3.2 RPO WM oraz 3 audycje promujące 
projekty dotyczące nowopowstałych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w ramach Poddziałania 8.3.1 RPO WM. 
Każda z audycji trwała 5 minut i emitowana była 3 razy 
dziennie przez okres 3 dni. Audycje wyemitowane zostały w 
5 radiostacjach obejmujących swym zasięgiem obszar 
województwa mazowieckiego: Radio Plus Radom, Radio 
KRDP Ciechanów, Płock, Radio KRP Siedlce, Radio OKO 
Ostrołęka, Radio Dla Ciebie. 

27.VIII.-
6.IX.2018 
2-10.X.2018 

WUP w Warszawie – wyemitowany został spot dotyczący 
rozstrzygnięcia konkursu i otwarcie nowych miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 w ramach Poddziałania 8.3.1. oraz spot 
dotyczący ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 
8.3.2. w stacjach: Eska Płock, Eska Radom, Eska Siedlce, 
Radio Dla Ciebie, RMF Classic Warszawa. Spoty 30 
sekundowe, powtórzony 70 razy, pięć razy w ciągu dnia. 

30.VII.-
12.VII.2018 

20.VIII-
2.IX.2018 

Prasa (artykuły 
sponsorowane, 
ogłoszenia, 
reklamy)4  

1,2,3,4 ZIT WOF – Artykuły sponsorowane dotyczące naborów 
w stołecznym wydaniu „Gazety Wyborczej”. Ogłoszenie dot.  
konkursów: 
1. 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ 

projektów: Informatyzacja służby zdrowia na terenie 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

2. 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ 
projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz 
instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego (9.III.2018) 

3. 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w 

ramach ZIT (10.VIII.2018) 

potencjalni 
beneficjenci, 
beneficjenci, 
potencjalni 
uczestnicy 
projektów 
i odbiorcy 
rezultatów 
media 
ogół 
społeczeństwa 

III-VIII.2018 

WUP – Artykuł sponsorowany dotyczący podpisania umów 
i otwarcia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3 w ramach Poddziałania 8.3.1 ukazał się w 6 tygodnikach: 

23.VII-

5.VIII.2018 

                                                           
3 Działania te nie były częścią działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 
4 Działania te nie były częścią działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 
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Czas Ciechanowa, Tygodnik Ostrołęcki, Tygodnik Płocki, 
Tygodnik 7 Dni, Tygodnik Siedlecki, Passa. Tygodnik 
Sąsiadów. Po dwie publikacje w każdym tygodniku. 

WUP – Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków w ramach 
Poddziałania 8.3.2. Ogłoszenie ukazało się w 6 tygodnikach: 
Czas Ciechanowa, Tygodnik Ostrołęcki, Tygodnik Płocki, 
Tygodnik 7 Dni, Tygodnik Siedlecki, Passa. Tygodnik 
Sąsiadów. Po dwie publikacje w każdym tygodniku. 

13-26.VIII. 

2018 

MJWPU opublikowała 36 artykułów sponsorowanych (6 emisji, 
6 artykułów, w 6 tygodnikach lokalnych). Artykuły dotyczyły 
aktualnie prowadzonych i planowanych naborów w sześciu 
tygodnikach lokalnych: „Passa Tygodnik Sąsiadów”, „Czas 
Ciechanowa”, „Tygodnik Ostrołęcki”, „Tygodnik Płocki”, 
„Tygodnik Siedlecki” oraz „Tygodnik 7 Dni” W ramach realizacji 
umowy wszystkie powyższe gazety zamieściły na pierwszej 
tytułowej stronie zajawkę odsyłającą do treści artykułu 
wewnątrz danego tygodnika oraz opublikowały artykuły na 
stronach internetowych danych tytułów. 

IX-XI.2018 

Internet 
(sponsorowane 
publikacje,  
reklamy, media  
społecznościowe)5 

1,2,3,4 MJWPU – przeprowadziła 9 transmisji na żywo (on-line) 
z wydarzeń organizowanych przez MJWPU (np. streaming 
z 9. Forum Rozwoju Mazowsza obserwowało ok. 1 000 osób). 

potencjalni 
beneficjenci, 
beneficjenci, 
potencjalni 
uczestnicy 
projektów 
i odbiorcy 
rezultatów 
media 
ogół 
społeczeństwa 

IX-X.2018 

MJWPU – Opracowano i rozesłano 14 newsletterów MJWPU. 
Na potrzeby opracowania graficznego newsletterów zakupiono 
licencję na zdjęcia i programy graficzne. Liczba subskrybentów 
stale rośnie (ok. 1157 na koniec 2018 r.). W maju 2018 r. 
została rozesłana informacja o przetwarzaniu danych 
osobowych przez MJWPU – wysyłka z Fresh maila. 

I-XII.2018 

1,2 WUP – Działania w Internecie dotyczyły promowania form 
wsparcia dla potencjalnych uczestników projektów 
pokazując pozytywny wpływ EFS na uczestników projektów. 
Celem działania była prezentacja informacji na temat 
dostępnych projektów; aktywizacja uczestników do udziału 
w projektach realizowanych w ramach Osi VIII RPO WM 
oraz prezentowanie informacji na temat dotychczasowych  
efektów projektów.  

Działania obejmowały: content marketing oraz kampanię 
odsłonową. W ramach działania sfinansowany został 
również dostęp do banku zdjęć, które wykorzystywane są 
do prowadzenia fanpagea „Aktywni na Mazowszu”. 

1-14.XII.2018 

Inne (Działania 
promocyjne) 

1,2,3,4 WUP w Warszawie – Przeprowadzenie kampanii informacyjno-
promocyjnej w wagonach metra i kolei (WKD, Koleje 
Mazowieckie) oraz komunikacji miejskiej w Warszawie. 
Kampania została zrealizowana poprzez zamieszczenie w 
środkach komunikacji publicznej spotów reklamowych na 
ekranach LCD oraz plakatów informacyjnych w ramkach. Celem 
działania była prezentacja informacji na temat ogłoszonego 
konkursu (działanie było elementem pakietu pronaborowego) 
Działania dotyczyły także promowania form wsparcia dla 
potencjalnych uczestników projektów.  

1. Emisja spotów promujących nabór wniosków (ekrany 
LCD w komunikacji miejskiej): 

 autobusy, SKM  

potencjalni 
beneficjenci, 
beneficjenci, 
potencjalni 
uczestnicy 
projektów 
i odbiorcy 
rezultatów 
media 
ogół 
społeczeństwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-26.VIII. 
13.VIII-9.IX. 
13-26.VIII. 
13-26.VIII. 

                                                           
5 Działania te nie były częścią działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 
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 SKM 

 Metro  

 WKD 

2.Emisja spotów promujących rozstrzygniecie konkursu w 
ramach Działania 8.3.1 (plakaty w Kolejach Mazowieckich) 

2018 
 
 

3-16.VIII. 2018 

Eventy, pikniki, 
festyny 

1,2,3,4 MJWPU – Pracownicy Wydziału Informacji i Szkoleń 
Beneficjentów oraz Oddziałów Zamiejscowych uczestniczyli 
w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, gdzie 
prowadzili prelekcje, konsultacje, szkolenia, organizowali 
i obsługiwali stoiska wystawiennicze oraz stoliczki eksperckie. 
Podczas imprez na zaproszenie dystrybuowali materiały 
informacyjno-promocyjne nt. funduszy unijnych oraz udzielali 
informacji osobom zainteresowanym. Były to m.in.: 

 XVI Targi edukacji i pracy w Żurominie; 

 X Subregionalne Targi Edukacji i Pracy – Ciechanów 2017; 

 Konferencja prasowa nt. otwarcia projektu Muzeum Polskiej 
Wódki dofinansowanego ze środków RPO WM 2014-2020; 

 Spotkanie nt. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych 
i wykluczonych społecznie w ramach RPO WM oraz 
programów krajowych” na zaproszenie WUP Radom; 

 "Tworzenie projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji 
rynku pracy opartych na diagnozie lokalnej 
międzysektorowej powiatu kozienickiego" Kozienickie 
Partnerstwo Lokalne; 

 Konferencja pt. „Uchwała antysmogowa” w Radomiu; 

 XII Młodzieżowych Targach Edukacji i Pracy w Ostrołęce; 

 VII Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami 
Sosexpo 2018; 

 I Kongres Czystego Powietrza organizowanym przez TOR 
Konferencje oraz Województwo Mazowieckie. 

Dodatkowo specjalne stoisko wystawiennicze MJWPU 
(Gra o M) oraz punkt konsultacyjny PIFE uczestniczyły w: 

 Miodobraniu Kurpiowskim w Wykrocie; 

 Święcie chleba – Muzeum Wsi Radomskiej; 

 XIV Spotkaniu z historią – Zamek Książąt Mazowieckich 
w Ciechanowie 

 Mazowieckim Święcie Chleba i Sera w Węgrowie – Rynek 
Mariacki w Węgrowie 

 Pikniku Rodzinnym z Sercem – Zdrowe Mazowsze – Płock 

 Dożynkach Województwa Mazowieckiego, Diecezji 
Płockiej i Powiatu Sierpeckiego. 

potencjalni 
beneficjenci, 
beneficjenci, 
potencjalni 
uczestnicy 
projektów 
i odbiorcy 
rezultatów 
media 
ogół 
społeczeństwa 

I-XII.2018 

1,2,3,4 Działania wspierające DOFE oraz beneficjentów programu – 
20 beneficjentów udostępniło swoje obiekty. MJWPU 
aktywnie włączyło się w organizację DOFE poprzez 
organizację stoisk wystawienniczych (w tym stoisk PIFE) 
oraz przekazanie materiałów informacyjno-promocyjnych 
na terenie województwa mazowieckiego. Działanie WUP 
w Warszawie obejmowało aktywne włączenie się 
w organizację DOFE poprzez pokazanie projektów unijnych 
realizowanych przez organizację stoisk wystawienniczych 
z materiałami promocyjnymi, wystawienniczymi. Obecność 
wzbogacona o dodatkowe działania dostosowane do 
szerokiej grupy odbiorców. 

 

V.2018 
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Konferencje 
prasowe, 
śniadania 
prasowe, wyjazd 
prasowy, 
uroczyste 
podpisanie 
umowy itp. 

1,2,3,4 MJWPU – w ramach działania: 

1. kompleksowa organizacja uroczystości podpisywania 
umów o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 
z udziałem Zarządu Województwa Mazowieckiego. 
Przygotowano w sumie 84 uroczystości z udziałem 
mediów, podczas których podpisano ponad 147 umów 
o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020. 

2. udzielono 24 odpowiedzi na pytania, komentarzy na 
prośbę dziennikarzy z mediów ogólnopolskich 
i lokalnych, a także sprostowań w odniesieniu do relacji 
medialnych (np. dla redakcji Rzeczpospolitej, Dziennika 
Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu, Radom24.pl, TVN Uwagi, 
Telewizji Dami, Gazety Wyborczej, Radio Plus Radom, 
Polskie Radio RDC). Odpowiedzi przekazywane były 
bezpośrednio do mediów lub za pośrednictwem Biura 
Prasowego Urzędu Marszałkowskiego. 

3. cykliczna korekta materiałów dot. inwestycji unijnych do 
pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Z serca 
Polski”, wydawanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego. 

potencjalni 
beneficjenci, 
beneficjenci, 
potencjalni 
uczestnicy 
projektów 
i odbiorcy 
rezultatów 
media 

I-XII.2018 

1,2,3 UMWM – w 2018 r. odbyło się w sumie ponad 
130 wydarzeń medialnych z udziałem prasy: podpisania 
umów, konferencje i śniadania prasowe dotyczące 
wydatkowania środków unijnych i planowanych naborów 
oraz śniadania prasowe. W każdym z nich w zależności od 
tematyki bądź subregionu brało udział od kilku do 
kilkunastu przedstawicieli mediów. 

2,3,4 Działania informacyjno-promocyjne w zakresie instrumentu 
ZIT były oparte na działaniach media relations: współpracy z 
dziennikarzami poprzez biuro prasowe m.st. Warszawy. 
Zorganizowano 6 spotkań dla dziennikarzy 

Inne  
(Imprezy otwarte 
i inne) 

1,2,3,4 MJWPU – Zorganizowano cykl 5 konferencji regionalnych 
(jedno-dniowych) prezentujących stopień wdrażania 
RPO WM 2014-2020 na Mazowszu oraz plany działań (w tym 
nabory planowane w 2019 roku) w Siedlcach, Ostrołęce, 
Radomiu, Ciechanowie i Płocku. Liczba uczestników – 385. 

Podczas konferencji były prowadzone konsultacje i szkolenia 
indywidualne (face to face) w specjalnie przygotowanym 
punkcie – na temat aplikowania w ramach działań 9.1 i 9.2. 

potencjalni 
beneficjenci, 
potencjalni 
uczestnicy 
projektów 
i odbiorcy 
rezultatów 
media 

12.IX.2018 

14.IX.2018 

17.IX.2018 

19.IX.2018 

21.IX.2018 

1,3,4 MJWPU – 9.Forum Rozwoju Mazowsza (9FRM) – wydarzenie 
o charakterze warsztatowo-konferencyjnym dotyczące rozwoju 
regionu. Poświęcone było promocji FE i RPO WM 2014-2020, 
wymianie doświadczeń i dyskusjom o tym, jak wzmacniać 
innowacyjność i przedsiębiorczość województwa. 9.FRM 
odbyło się na terenie Centrum Konferencyjnego Legia 
Warszawa. 

Sukcesem było zgromadzenie, na dwóch scenach 
i w przestrzeni 9FRM, ponad 100 ekspertów – w tym ponad 
90 prelegentów oraz specjalistów prowadzących warsztaty, 
prezentacje i konsultacje w strefach partnerów, jak również 
zaangażowanie 56 partnerów, którzy przygotowali łącznie 
ponad 100 aktywności dla uczestników wydarzenia. Można 
było nie tylko posłuchać o inwestycjach współfinansowanych 

potencjalni 
beneficjenci, 
beneficjenci, 
potencjalni 
uczestnicy 
projektów 
i odbiorcy 
rezultatów 
media, ogół 
społeczeństwa 

17-18.X.2018 
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ze środków unijnych, które z uwagi na wysoki stopień 
zaawansowania technologicznego dla wielu osób są czymś 
abstrakcyjnym, ale i „dotknąć” efektów. Nie zabrakło również 
propozycji dla osób zainteresowanych tematami bliższymi 
człowiekowi – były prezentowane projekty z dziedziny edukacji, 
zdrowia, turystyki i kultury. 

9.Forum Rozwoju Mazowsza skupiało się wokół 4 wiodących 
tematów.: Region Przyszłości, EkoRegion, Człowiek i Medycyna 
oraz Turystyka i Kultura. Kilkanaście godzin poświęcono na 
dyskusje i wymianę doświadczeń w zakresie zagadnień 
dotyczących m.in. : kolejnej perspektywy finansowania z UE; 
wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie; 
zmianom jakie niesie z sobą Biznes 4.0. Rozmawiano także o 
tym jak realizować umiędzynarodowienie firm, klastrów i 
regionów; jak komercjalizować wyniki prac B+R; wyjaśniano na 
czym polegają Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; jak są 
obecnie wspierane i jak można wspierać innowacje 
edukacyjne, zdrowotne czy środowiskowe. Urzędnicy, 
przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych i instytucji rynku pracy mogli dowiedzieć się 
także, jak wszystkie ww. działania wspierane są z Funduszy 
Europejskich oraz na jakie projekty można jeszcze uzyskać 
dofinansowanie. 

9.Forum Rozwoju Mazowsza odbyło się pod honorowym 
patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 
oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Tegoroczna 
edycja cieszyła się rekordowym zainteresowaniem – łącznie 
ponad 2,5 tys. osób przybyło na miejsce wydarzenia oraz 
oglądało transmisję w Internecie. 

9. Forum Rozwoju Mazowsza zostało uznane za 
„wyjątkowo interesujące, inspirujące i profesjonalnie 
przygotowane wydarzenie” oraz nagrodzone przez branżę 
eventową prestiżową nagrodą TOP EVENT 2018. 

Publikacje 
(drukowane  
i elektroniczne) 

1,2,3,4 Dokumenty programowe RPO WM na lata 2014-2020 – 
wersje elektroniczne na bieżąco udostępniane na portalu 
www.funduszedlamazowsza.eu 

potencjalni 
beneficjenci, 
beneficjenci, 
potencjalni 
uczestnicy 
projektów 
i odbiorcy 
rezultatów 
media, ogół 
społeczeństwa 

I-XII.2018 

1,2,3,4 MJWPU – w ramach opracowania i wydania e-biuletynu 
oraz wydań papierowych biuletynu RPO WM 2014-2020 pt. 
„Fundusze Europejskie na Mazowszu” ukazały się: 
1. 4 numery biuletynu w wersji papierowej (dystrybucja np. 

podczas wydarzeń realizowanych przez MJWPU oraz w PIFE) 
2. 6 e-wydań biuletynów elektronicznych, dystrybuowanych 

poprzez e-mailing: minimalna liczba adresatów wysyłki: 105 
000 rekordów MŚP oraz 5 000 rekordów poza MŚP [min. 
26% – NGOS; min. 15% – instytucje rynku pracy, jednostki 
zatrudnienia socjalnego, podmioty ekonomii społecznej; 
min. 15% – publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze; 
min. 10% – edukacja szkolna (szkoły podstawowe-licea), 
min. 10% – edukacja przedszkolna (żłobki, przedszkola); min. 
2% – IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu); min. 2% – uczelnie 
wyższe. 

Biuletyny dostępne pod linkiem: 
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wp-
content/uploads/2018/10/e-biuletyny-2.pdf  

V-XII.2018 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2018/10/e-biuletyny-2.pdf
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2018/10/e-biuletyny-2.pdf
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1,2,3,4 MJWPU – druk ulotek, zaproszeń, kartek świątecznych, 
czeków, plakatów – materiały wykorzystywane na bieżąco 
np. podczas briefingów prasowych ZWM przy podpisywaniu 
umów o dofinansowanie. 

potencjalni 
beneficjenci, 
beneficjenci, 
potencjalni 
uczestnicy 
projektów 
i odbiorcy 
rezultatów 
media, ogół 
społeczeństwa 

I-XII.2018 

1,2,3 MJWPU – realizacja zadania polegającego na przygotowaniu i 
zamówieniu pakietu startowego dla beneficjenta (StartBox) – 
teczki (box’y) z rączką 700 kmpl. zawierające: 

 uchwyt na długopis wraz z długopisem, 

 kieszeń wizytówkową wraz z wizytówką, 

 kieszeń na pendrive wraz z pendrive 8GB, 

 kieszeń grzbietową wraz z etykietą, 

 broszurę informacyjno-promocyjną dla Beneficjentów pt.: 
„Twój przewodnik po świecie Funduszy Europejskich na 
Mazowszu” (oprawa broszury na spirali, okładka z PP, 
gumka zamykającą broszurę) w nakładzie 1 700 egz. 

X-XI.2018 

1,2,3,4 MJWPU – opracowano i wydano dwujęzyczny album „Perły 
Mazowsza IV” – promujący beneficjentów RPO WM 2014-
2020 (nakład 5 000 egz.).  
Wersja elektroniczna albumu dostępna pod adresem: 
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wp-
content/uploads/2019/03/perly-mazowsza-iv.pdf 
 

XI.2018 

Materiały 
promocyjne  
typu gadżety 

1,2,3,4 MJWPU – zamówiła materiały promocyjnych zawierające dane 
teleadresowe i adres strony www.funduszedlamazowsza.eu, 
które będą dystrybuowane podczas działań realizowanych 
przez MJWPU m.in.: zakładki magnetyczne z indywidualnym 
projektem, długopisy, notesy A5, zestawy pierwszej pomocy, 
lampki bezpieczeństwa na magnesy, opaski odblaskowe, karty 
do usuwania kleszczy (SafeCard), plecaki oraz plecaki z taśmą 
odblaskową, mini latarki, torby rowerowe, torby biodrowe, 
butelki filtrujące wodę, pamięć USB (pendive), power banki, 
etui na jedną kartę oraz na sześć kart z ochroną RFID przed 
skimmingiem, kubki, kosze na zakupy, parasole, komplety 
12 kredek, zestawy stempli dla dzieci, smycze sublimacyjne, 
torby papierowe, apaszki i krawaty. 

potencjalni 
beneficjenci, 
beneficjenci,  
media, ogół 
społeczeństwa 

IX-XII.2018 

MJWPU – Opracowano i wykonano kalendarze na 2019 rok, 
które zawierają wkładkę informacyjną z danymi 
teleadresowymi, adresem strony poświęconej RPO WM 
2014-2020 oraz zaproszenia na konferencje w regionie. 

IX.2018 

WUP w Warszawie – zamówienie zostały długopisy – 
300 sztuk oraz notes z długopisem – 100 sztuk 

Materiały promocyjne dystrybuowane są m.in. podczas 
spotkań informacyjno-promocyjnych, szkoleń, imprez 
plenerowych 

potencjalni 
beneficjenci, 
beneficjenci, 
media, ogół 
społeczeństwa 

 

ZIT WOF – Narzędziem niezbędnym do działań informacyjno-
promocyjnych były wyprodukowane materiały (broszury, 
foldery) stanowiące nośnik informacji o działaniach 
prowadzonych w ramach metropolii warszawskiej. Materiały 
były dystrybuowane m.in. podczas szkoleń oraz seminariów. 

I-XII.2018 

UMWM – materiały informacyjno-promocyjnych, w ramach 
RPO WM 2014-2020: notesy eko z długopisem, teczki eko 
konferencyjne z długopisem, kubki ceramiczne, pendrivy, 
lampki LED, plecaki solarne, parasole składane odwrotnie, 

IX-XII.2018 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2019/03/perly-mazowsza-iv.pdf
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2019/03/perly-mazowsza-iv.pdf
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NAZWA 
DZIAŁANIA  

KTÓRY CEL 
ZE STRATEGII 

KOMUNIKACJI 
PROGRAMU 
REALIZUJE 

TO DZIAŁANIE 
(NUMER) 

OPIS DZIAŁANIA 
GRUPY 

DOCELOWE 
TERMIN 

kosmetyczki podróżne, torby sportowe, kubki termiczne, 
zestawy: bidon+termos, bezprzewodowe słuchawki, gogleVR, 
wodoodporne głośniki bezprzewodowe, torby bawełniane. 
Materiały przeznaczone były do dystrybucji podczas 
konferencji prasowych m.in. w mazowieckich miastach 
subregionalnych dot. RPO WM 2014-2020 oraz na spotkaniach 
z liderami opinii, beneficjentami oraz potencjalnymi 
beneficjentami. Dystrybucja również podczas innych wydarzeń 
związanych z funduszami unijnymi (np. konferencje, śniadania 
prasowe). Ponadto stanowiły one także nagrody w konkursach 
organizowanych m.in. na łamach prasy regionalnej i lokalnej, 
na antenach lokalnych rozgłośni radiowych oraz w Internecie. 

Materiały 
brandingowe  
i wystawiennicze  

np. roll-upy, 
ścianki 

1,2,3,4 UMWM – zostały wykonane: 6 roll-upów oraz 2 ścianki, 
które są do wykorzystywane podczas konferencji, śniadań 
prasowych i innych wydarzeń związanych z Funduszami. 
Europejskimi. Ponadto w tym celu do każdej z delegatur 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
zostały przekazane po jednym roll’up-ie. 

potencjalni 
beneficjenci, 
beneficjenci, 
media, ogół 
społeczeństwa 

IX.2018 

MJWPU – zamówiła namioty pneumatyczne wraz z wyposa-
żeniem (6 szt. Warszawa + 5 Oddziałów Zamiejscowych) – będą 
wykorzystywane podczas imprez własnych i na zaproszenie. 

X.2018 

MJWPU – zamówiła: roll-up, potykacze, stojaki na ulotki 
i stojaki wolnostojące, które zostały przekazane do 
Oddziałów Zamiejscowych. Dwa zestawy wykorzystywane 
także w głównej siedzibie MJWPU. Zadanie realizowane 
w związku z wejściem od 1.I.2018 nowego logotypu – 
ścianki są wykorzystywane np. podczas briefingów 
prasowych oraz innych wydarzeń organizowanych przez 
MJWPU 

XII.2018 

Planowany budżet działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 wynosił 6 324 900,79 PLN 
(zrealizowany – 5 022 859,26 PLN). 
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Postęp rzeczowy działań informacyjno-promocyjnych, w tym edukacyjnych 

Cel szczegółowy Strategii 

komunikacji
Nazwa wskaźnika

Wartość 

bazowa w 

2014 r.

Wartość 

osiągnięta 

na koniec 

roku 2015

Wartość 

osiągnięta 

na koniec 

roku 2016

Wartość 

osiągnięta 

na koniec 

roku 2017

Wartość 

osiągnięta 

na koniec 

roku 2018

Wartość 

osiągnięta 

na koniec 

roku 2019

Wartość 

osiągnięta 

na koniec 

roku 2020

Wartość 

osiągnięta 

na koniec 

roku 2021

Wartość 

osiągnięta 

na koniec 

roku 2022

Wartość 

osiągnięta 

na koniec 

roku 2023

Komunikacja FE wspomaga 

wykorzystanie środków

 z RPO WM na lata 2014-2020 dla 

realizacji celów rozwojowych 

regionu

Realizacja celu nadrzędnego Strategii jest mierzona poziomem 

realizacji celów szczegółowych wynikających z celu 

nadrzędnego - - - - -

Liczba odwiedzin serwisu internetowego 

www.funduszedlamazowsza.eu
0 260 455 890 706 1 483 538 1 938 209 3 000 000

Znajomość w województwie mazowieckim grup potencjalnych 

beneficjentów, którzy mogą realizować przedsięwzięcia z FE
39% - 37% - 67% 48%

Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów 

informacyjnych na terenie województwa mazowieckiego dot. 

możliwości dofinansowania i procesu aplikacyjnego

0 27 215 58 483 81 748 101 491 7 111 264

Liczba uczestników szkoleń dla potencjalnych beneficjentów 0 144 3 533 6 082 7 820 17 000

Ocena przydatności przeprowadzonych przez IP szkoleń dla 

potencjalnych beneficjentów
60% 90% 89,57% 97,32% 96,32% 70%

Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 

nt. możliwości finansowania
0 0 1 2 3 6

Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów 

informacyjnych na terenie województwa mazowieckiego dot. 

realizacji projektów

0 - 4 2 638 4 341 7 935

Liczba uczestników szkoleń dla beneficjentów programu w 

województwie mazowieckim
0 0 1 100 3 031 5 426 3 000

Ocena przydatności przeprowadzonych przez IP szkoleń dla 

beneficjentów
0 - 92,70% 93,79% 91,78% 70%

Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 

nt. osiągnięć programu operacyjnego
0 0 0 0 1 4

Znajomość pojęcia „Fundusze Europejskie” w województwie 

mazowieckim
92% - 91% - 94% 95%

Znajomość celów, obszarów lub działań, na które 

przeznaczane są FE w województwie mazowieckim
46% - 20% - 26% 53%

Świadomość obszarów lub projektów wspieranych z FE 

w najbliższym otoczeniu respondenta wśród mieszkańców 

województwa mazowieckiego

69% - 70% - 67% 77%

Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ FE 

na rozwój województwa mazowieckiego 83% - 84% - 87% 90%

Odsetek mieszkańców województwa mazowieckiego 

uważających, że osobiście korzystają oni z FE 58% - 64% - 63% 63%

Komunikacja FE zapewnia 

mieszkańcom województwa 

mazowieckiego informację na 

temat projektów współfinanso-

wanych z FE

Komunikacja FE zapewnia 

szeroką akceptację mieszkańców 

dla działań rozwojowych 

realizowanych przy pomocy FE w 

województwie mazowieckim

Komunikacja FE aktywizuje 

mieszkańców województwa 

mazowieckiego w ubieganiu się o 

wsparcie z FE w ramach 

Programu

Komunikacja FE w województwie 

mazowieckim wspiera 

beneficjentów Programu w 

realizacji projektów

 

7 Wskaźnik realizowany w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 


