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 Podstawowe informacje o badaniu  

1.1. METODOLOGIA 

„Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich w społeczeństwie 

polskim. Edycja 2022” zrealizowano techniką CAPI1 w dniach 16 sierpnia – 21 września 

na próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej, reprezentatywnej dla 

poszczególnych województw. Szacunkowy błąd pomiaru dla próby dla każdego 

województwa nie przekroczył 5% przy przedziale ufności 95%. Szacunkowy błąd 

pomiaru dla próby ogólnopolskiej nie przekroczył natomiast 1,25%. Próba miała 

charakter nieproporcjonalny, równoliczny i dla województwa mazowieckiego liczyła 

n=385 wywiadów. 

W celu osiągnięcia rzetelnych danych konieczne było ważenie otrzymanych 

wyników poprzez przypisanie wag analitycznych powodujących wyrównanie 

w trakcie analizy proporcji próby do proporcji populacji. 

1.2. REALIZACJA BADANIA 

W raporcie zaprezentowano wyniki badania w porównaniu do wyników z 

poprzednich edycji badania. Za realizację badania w 2022 i 2020 roku odpowiadała 

firma Danae. Pomiar w roku 2018 realizowało konsorcjum firm Danae i Realizacja, w 

2016 – konsorcjum Millward Brown i Realizacja, natomiast w 2014 firma Realizacja.  

1.3. UWAGI TECHNICZNE DO CZYTANIA RAPORTU 

Prezentowane w opisie wyników dane zawierają dodatkowe oznaczenia +/- przy 

niektórych wartościach procentowych. Symbolizują one różnice istotne statystycznie 

między omawianym województwem a pozostałymi, na poziomie istotności 95%. 

Rozkłady odpowiedzi dla danych zebranych w różnych latach są uzupełnione na 

wykresach o dodatkowe oznaczenia literowe przypisane do poszczególnych lat (A - 

2009, B - 2010, C - 2011…). Służą one uwzględnieniu różnic istotnych statystycznie, 

przy czym litera przy danej wartości wskazuje, że w tym roku udział danej odpowiedzi 

był istotnie wyższy niż w roku, który oznacza ta litera.  

 

1 Komputerowo wspomagane wywiady osobiste – CAPI (ang. Computer Assisted Personal Interviewing); badanie w 

którym kwestionariusz papierowy zostaje zastąpiony komputerem przenośnym, a odpowiedzi respondenta są 

rejestrowane w formie elektronicznej. 
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Wskazane wielkości próby (podane pod wykresami) są oparte na danych 

nieważonych, czyli rzeczywistej liczbie zrealizowanych wywiadów. 

Udziały procentowe zaokrąglono do liczb całkowitych w celu zwiększenia 

czytelności wykresów i pozostałych treści. Może to jednak skutkować tym, że w 

pewnych elementach raportu w pytaniach jednokrotnego wyboru suma udziałów 

nie będzie się równała dokładnie 100%, a np. 99% czy 101%. Podobnie, różnice na 

poziomie 1-2 punktów procentowych (p.p.) pomiędzy opisem, a danymi na wykresie 

wynikają z zaokrągleń podawanej sumy odpowiedzi pozytywnych lub negatywnych. 
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 Wartości wskaźników realizacji celów Strategii komunikacji dla województwa mazowieckiego 

L

p

. 

Wskaźnik Operacjonalizacja wskaźnika 

Wartość wskaźnika  

2014  

[A] 

2016  

[B] 

2018 

[C] 

2020 

[D] 

2022 

[E] 

1 

Znajomość grup potencjalnych 

beneficjentów, którzy mogą 

realizować przedsięwzięcia z Funduszy 

Europejskich 

Odsetek mieszkańców Polski znających co 

najmniej trzy przykładowe grupy potencjalnych 

beneficjentów FE w ramach polityki spójności 

39% 37% 
67% 

AB 

61% 

AB 

66% 

AB 

2 
Znajomość pojęcia „Fundusze 

Europejskie” 

Odsetek mieszkańców Polski, deklarujących 

znajomość pojęcia "Fundusze Europejskie" lub 

"Fundusze Unijne" 

92% 91% 94% 
95% 

B 
97% 

3 

Znajomość celów, obszarów lub 

działań, na które przeznaczane są FE 

w Polsce 

Odsetek mieszkańców Polski znających co 

najmniej trzy przykładowe cele, obszary lub 

działania, na które przeznaczane są FE w 

Polsce w ramach polityki spójności 

47% 

BCD 
21% 24% 26% 33% 

4 

Znajomość celów, obszarów lub 

działań, na które przeznaczane są FE 

w województwie 

Odsetek mieszkańców województwa 

znających co najmniej trzy przykładowe cele, 

46% 

BCD 
20% 26% 24% 

41% 

BD 
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L

p

. 

Wskaźnik Operacjonalizacja wskaźnika 

Wartość wskaźnika  

2014  

[A] 

2016  

[B] 

2018 

[C] 

2020 

[D] 

2022 

[E] 

obszary lub działania, na które przeznaczane są 

FE w województwie w ramach polityki spójności 

5 

Świadomość obszarów lub projektów 

wspieranych z FE w najbliższym 

otoczeniu respondenta 

Odsetek mieszkańców Polski, deklarujących 

dostrzeganie w swym najbliższym otoczeniu 

obszarów lub projektów wspieranych z FE w 

ramach polityki spójności 

69% 

D 

70% 

D 

67% 

D 
59% 80% 

6 

Odsetek mieszkańców Polski 

dostrzegających wpływ FE na rozwój 

Polski 

Odsetek mieszkańców Polski dostrzegających 

wpływ Funduszy Europejskich na rozwój Polski 
88% 91% 92% 89% 92% 

7 

Odsetek mieszkańców województwa 

dostrzegających wpływ FE na rozwój 

województwa 

Odsetek mieszkańców województwa 

dostrzegających wpływ Funduszy Europejskich 

na rozwój województwa 

83% 84% 87% 87% 92% 
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L

p

. 

Wskaźnik Operacjonalizacja wskaźnika 

Wartość wskaźnika  

2014  

[A] 

2016  

[B] 

2018 

[C] 

2020 

[D] 

2022 

[E] 

8 

Odsetek mieszkańców Polski 

uważających, że osobiście korzystają 

oni z Funduszy Europejskich 

Odsetek mieszkańców Polski uważających, że 

osobiście korzystają oni z Funduszy Europejskich 

lub ze zmian, jakie zachodzą dzięki Funduszom 

58% 64% 63% 61% 76% 
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 Podsumowanie wyników 2014-2022 

Wykres 1. Zestawienie wartości głównych danych na przestrzeni lat 2014-2022. 
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 Rekomendacje 

Facebook https://www.facebook.com/MJWPU 

Obserwacje 

1. Cover dobrze zaprojektowany – dobrze, że pojawiają się na nim dodatkowe 

informacje zwracające uwagę na ważne w danym momencie terminy. 

2. Posty zróżnicowane pod względem wykorzystywanych formatów (foto, galerie 

zdjęć, gify, wideo) jak i treści. 

3. Copy dosyć rozbudowane i szczegółowe, wykorzystywane są hashtagi i 

emotikony co uatrakcyjnia przekaz. 

4. Region współpracuje z innymi serwisami np. 

https://www.facebook.com/AktywniNaMazowszu dzięki czemu zwiększa się 

zasięg postów publikowanych przez fanpage Funduszy. 

5. Graficzna spójność jest zbyt subtelna – warto by nad tym jeszcze 

popracować. 

6. Ciekawy pomysł na cykl o wartościach UE.  

Rekomendacje 

Ad 2. Warto dopracować nieco poziom animacji – jest poprawny, ale można to 

zrobić jeszcze lepiej i efektowniej: 

https://www.facebook.com/watch/?v=634585121378010.  Zgodnie z trendem 

„mobile first” grafiki i wideo powinny być publikowane w formacie kwadratowym lub 

pionowym (rekomendowane wymiary grafik: https://verseo.pl/wymiary-grafik/). 

Treści powinny być pisane prostym językiem dla odbiorcy. Efektom liczbowym zawsze 

powinny towarzyszyć korzyści wynikające z danej inwestycji.  

Ad 4. Warto te współprace rozszerzyć o zmapowane grupy i fanpage traktujące  

o rozmaitych ważnych dla mieszkańców sprawach. Dobrze by było zaprosić 

administratorów tych fanpage i grup do współpracy – poprzedzonej spotkaniem, 

warsztatami i wypracowaniem możliwych form działania, które z perspektywy 

administratorów takich społeczności okazałyby się przydatne. Zwiększy to zasięg 

organiczny tworzonych przez region treści i pozwoli dotrzeć do jeszcze większej grupy 

https://www.facebook.com/AktywniNaMazowszu
https://www.facebook.com/watch/?v=634585121378010
https://verseo.pl/wymiary-grafik/
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odbiorców. Przykładowe grupy: 

https://www.facebook.com/groups/246979979112677 

https://www.facebook.com/groups/atrakcjewarszawa 

https://www.facebook.com/groups/234962304746575 

https://www.facebook.com/groups/AtrakcyjneMazowsze 

https://www.facebook.com/groups/652041551839802 

https://www.facebook.com/groups/103170649725633  

Ad.5. Dobrze tak przygotować grafiki I zdjęcia, żeby charakterystyczne elementy 

wizualne oraz #eFEktUE, czy logotypy pojawiały się w nieco atrakcyjniejszy sposób. 

Na ten moment grafiki prezentują się przyzwoicie, chociaż nieco staromodnie (do 

zdjęć często na sztywno dodana jest biała belka z logotypami, a można 

przygotować je w taki sposób, żeby były estetyczne, nowoczesne i designerskie. 

Warto się nad tym pochylić z grafkiem i dopracować to, co już zostało zrobione, bo 

sam kierunek jest dobry – tj. szablony, strzałka, fakt, że na niektórych zdjęciach 

dodawane jest copy w prostokącie. Takim kierunkiem jak to mogłoby wyglądać jest 

ten post: https://www.Instagram.com/p/CjXWaThIL3J/, i ten: 

https://www.Instagram.com/p/Ci97DmdIjiF/. Widać, że był to projekt przygotowany  

z wykorzystaniem wizualnego i przemyślanego konceptu, jak atrakcyjnie pokazać 

treść z zachęcającą grafiką. Tutaj natomiast przykład posta na Instagramie, który 

już jest pójściem w nieco lepszą stronę: https://www.Instagram.com/p/Cd7lZQvtHb4/ 

(nie idealna, ale lepszą na pewno niż taka grafika: 

https://www.facebook.com/MJWPU/posts/pfbid0o5J52ubeFbkaMtYZLm8eYpWu4Gyj

pTnoiJitYkwD445fb8mysULyrBa5Y6djXc4vl ). 

Instagram jest bardziej wizualnym kanałem z nadal dominacją młodych odbiorców, 

dla których ciekawe kreacje mogą być w punkt. Z kolei Facebook ma już nieco 

starszych odbiorców, więc tutaj lepiej będzie wykorzystywać nieco bardziej 

stonowane grafiki w tym klimacie: https://www.Instagram.com/p/CcPg4Aqtz5x/, a 

takie traktować jako punktowe przerywniki innych treści: 

 

 

https://www.facebook.com/groups/246979979112677
https://www.facebook.com/groups/atrakcjewarszawa
https://www.facebook.com/groups/234962304746575
https://www.facebook.com/groups/AtrakcyjneMazowsze
https://www.facebook.com/groups/652041551839802
https://www.facebook.com/groups/103170649725633
https://www.instagram.com/p/CjXWaThIL3J/
https://www.instagram.com/p/Ci97DmdIjiF/
https://www.instagram.com/p/Cd7lZQvtHb4/
https://www.facebook.com/MJWPU/posts/pfbid0o5J52ubeFbkaMtYZLm8eYpWu4GyjpTnoiJitYkwD445fb8mysULyrBa5Y6djXc4vl
https://www.facebook.com/MJWPU/posts/pfbid0o5J52ubeFbkaMtYZLm8eYpWu4GyjpTnoiJitYkwD445fb8mysULyrBa5Y6djXc4vl
https://www.instagram.com/p/CcPg4Aqtz5x/
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Rysunek 1. Przykładowe posty na profilu: 

https://www.instagram.com/fundusze_dla_mazowsza/ 

 

Instagram https://www.Instagram.com/fundusze_dla_mazowsza/ 

Obserwacje 

1. Content publikowany jest regularnie. 

2. Treści wizualnie urozmaicone, są tam zarówno zdjęcia jak i wideoposty. 

3. Dobry zabieg z ostatnimi postami np. 

https://www.Instagram.com/p/CjXWaThIL3J/, które wizualnie odróżniają się od 

reszty i sugerują jedną całość/serię. 

4. Opis kanału jest dobry. 

https://www.instagram.com/fundusze_dla_mazowsza/
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5. Aktywnie wykorzystywane są wyróżnione relacje. 

6. Dobrze, że na niektórych zdjęciach pojawiają się dodatkowe napisy, to 

dodatkowo zwiększa potencjał na to, że ktoś zainteresuje się treścią posta, a 

być może i większą ilością publikacji na Instagramie jak i Facebooku, czy w 

innych źródłach.  

Rekomendacje 

Ad. 3. Warto ten zabieg stosować dalej w przypadku treści, o których wiadomo, 

że będą stanowiły serię. Pozwoli to obserwującym na łatwe ich dekodowanie. 

YouTube https://www.youtube.com/c/MJWPUTUBE 

Obserwacje 

1. Cover jest poprawny. 

2. Wideo wizytówka jest również poprawna. 

3. Linkowania do pozostałych kanałów są. 

4. Sekcja informacje – bardzo dobrze i szczegółowo opisana. 

5. Playlisty wykorzystywane i dobrze opisane. 

6. Plus za audiodeskrypcję niektórych materiałów wideo. 

7. Materiały wideo na świetnym poziomie, szczególnie historie z serii piękni 18 

letni – świetne pomysły, dobrze zrealizowane wideo, scenariusze napisane z 

pomysłem i humorem ogląda się to bardzo dobrze. Materiały są 

zróżnicowane, pokazani są ciekawi bohaterowie, a tematyka Funduszy 

pokazana jest w bardzo dobrym świetle i za pomocą zrozumiałych 

przykładów: https://youtu.be/mdNHxfdc3QE 

https://www.youtube.com/watch?v=kSs5p_jyjkk 

8. Treści są wspierane mediowo, co widać po liczbie odsłon – bardzo dobrze, bo 

szkoda by było, gdyby tak dobre materiały nie mały publiki. 

9. Dobrze, że produkowane są mini serie contentowe, to daje szansę na to,  

że widzowie będą wracać, żeby oglądać kolejne materiały z serii. 

10. Warta zauważenia jest też seria Liderzy Zmian na Mazowszu – świetny casting, 

dobra opowieść z dużą doza uroku, lekkości i humoru - ogląda się to z 

przyjemnością https://www.youtube.com/watch?v=FHFtbR2Gg0k 

https://www.youtube.com/c/MJWPUTUBE
https://youtu.be/mdNHxfdc3QE
https://www.youtube.com/watch?v=kSs5p_jyjkk
https://www.youtube.com/watch?v=FHFtbR2Gg0k
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11. Dobrym wyczuciem stylu i świetnym łączeniem estetyk jest także materiał: 

https://www.youtube.com/watch?v=AXQ8koP1tAs –  

Odróżnia się on od innych (dobrych) materiałów na kanale i również 

pozostawia dobre wrażenie. 

12. Na pochwałę zasługuje także wykorzystanie zajawek jako materiałów do ich 

promocji https://www.youtube.com/watch?v=dpCZZD21pv8. Cała seria 

opowiedziana jest w sposób świeży i bardzo jakościowy.  

Rekomendacja 

Warto pomyśleć nad zoptymalizowaniem kanału pod kątem SEO2.  

Twitter https://twitter.com/MJWPU 

Obserwacje 

1. Najważniejsze informacje teleadresowe są dodane w odpowiedniej sekcji. 

2. Tweety publikowane są regularnie, a same wpisy mają odpowiednią długość i 

niezbędne #. 

3. Udostępniane są również retweety z zaprzyjaźnionych źródeł. 

4. Grafiki oraz animacje urozmaicone i uatrakcyjniające publikowane treści. 

WWW https://www.funduszedlamazowsza.eu/ 

Rekomendacja 

Należy przypuszczać, że w kontekście nowej perspektywy będzie projektowana 

nowa strona, niemniej już teraz można obecną stronę uzupełnić o 

banner/kafelek/link przekierowujący do bloga z wybranymi najciekawszymi 

działaniami – tutaj inspiracją może być blog zainicjowany przez Ministerstwo - 

https://www.funduszowestory.eu/ 

  

 

2 Więcej informacji: https://www.artefakt.pl/blog/seo/seo-wideo-optymalizacja-i-

pozycjonowanie-firmowego-kanalu-youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=AXQ8koP1tAs
https://www.youtube.com/watch?v=dpCZZD21pv8
https://twitter.com/MJWPU
https://www.funduszowestory.eu/
https://www.artefakt.pl/blog/seo/seo-wideo-optymalizacja-i-pozycjonowanie-firmowego-kanalu-youtube
https://www.artefakt.pl/blog/seo/seo-wideo-optymalizacja-i-pozycjonowanie-firmowego-kanalu-youtube
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Linkedin https://www.linkedin.com/company/mjwpu/ 

Obserwacje 

1. Gratulacje z tytułu przygotowania kanału na Linkedin. Obecność tutaj 

pozwala na dotarcie do najbardziej aktywnych zawodowo mieszkańców 

województwa i jest dobrym miejscem do promowania wśród tych osób 

działań prowadzonych przez region w kontekście Funduszy .Kanał 

wykorzystywany jest z umiarem i publikowane są tam treści podobne do tych 

publikowanych w pozostałych kanałach. Jak na początek, jest to w pełni 

wystarczająca praktyka. Liczy się obecność i generowanie contentu. 

Rekomendacje 

Ad. 1. W opisie profilu powinna być zawarta informacja, jakie treści użytkownik tam 

znajdzie. Sama nazwa instytucji nie jest wystarczającym komunikatem. 

Ad. 2. W przyszłości warto pomyśleć nad przygotowaniem eksperckich materiałów 

dedykowanych tylko na potrzeby kanału LinkedIn i mających na celu 

komunikowanie się do beneficjentów, którzy korzystają z tego portalu celem 

rozwinięcia swojej zawodowej kariery, szukają inspiracji oraz ciekawych okazji, które 

pozwolą im jeszcze lepiej i wydajniej pracować. 

Warto by w tym celu zaangażować specjalistów branżowych, którzy 

przygotowywaliby atrakcyjne i adekwatne dla odbiorców artykuły i analizy 

eksperckie tworząc z kanału taki hub informacji na temat np. tego jak można 

wykorzystać szanse i szkolenia, jakie dają Fundusze do rozwinięcia własnego biznesu, 

lub rozwoju swojej kariery zawodowej. 

 Pozostałe działania 

Konkurs fotograficzny to bardzo dobra inicjatywa pozwalająca tak zachęcić 

mieszkańców do aktywności i zapoznania się z inwestycjami możliwymi dzięki 

Funduszom, jak i pozwalająca na pozyskanie atrakcyjnego contentu do 

potencjalnego wykorzystania w komunikacji 

https://www.facebook.com/MJWPU/posts/pfbid034akNLrhJsR8pAayfB2rxM8vFgSDoX

9EujGH9nN2fj2oEVM4h8RqHcCrFVha729K2l 

https://www.linkedin.com/company/mjwpu/
https://www.facebook.com/MJWPU/posts/pfbid034akNLrhJsR8pAayfB2rxM8vFgSDoX9EujGH9nN2fj2oEVM4h8RqHcCrFVha729K2l
https://www.facebook.com/MJWPU/posts/pfbid034akNLrhJsR8pAayfB2rxM8vFgSDoX9EujGH9nN2fj2oEVM4h8RqHcCrFVha729K2l
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Bardzo udane wizualnie materiały promujące Forum Rozwoju Mazowsza. 

Nowoczesne, dynamiczne przykuwające uwagę. Ważne informacje podane 

czytelnie, przy jednoczesnym bardzo charakternym, bogatym i ciekawym projekcie 

wizualnym. 

 



Raport z badania dla województwa mazowieckiego |18 

 

 

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

 Wyniki badania 

Wykres 2. Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów. 
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Wykres 3. Charakterystyka przedsiębiorców i osób prowadzących własną 

działalność. 
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5.1. OCENA CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ 

Zdecydowana większość mieszkańców województwa mazowieckiego popiera 

członkostwo Polski w Unii Europejskiej (87%+). Poparcie to jest istotnie wyższe niż 

średnia ogólnopolska, która wynosi 78%.  W porównaniu z deklaracjami z 2018 r. na 

poziomie województwa nie zaobserwowano istotnych różnic (87%+ vs. 81%). 

Mieszkańcy regionu do najważniejszych korzyści, jakie uzyskała Polska ze wstąpienia 

do Unii Europejskiej zaliczają: dostęp do funduszy unijnych (49%+), rozwój 

gospodarczy (48%+) oraz wzrost jakości życia Polaków (33%+). Przeciwnicy 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej, do głównych strat ponoszonych przez Polskę 

zaliczają: wzrost cen produktów i kosztów życia (46%), konieczność dopasowania 

prawa polskiego do UE (34%) oraz utrata suwerenności Polski (30%). 

Wykres 4. (P1) Czy popiera Pan(i) czy też nie popiera członkostwo Polski w Unii 

Europejskiej? (porównanie lat 2016-2020) 

 

Źródło: Badanie CAPI. Dane dla województwa mazowieckiego . 

Odpowiadający: wszyscy respondenci. 
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Wykres 5. (P2) Jakie są najważniejsze korzyści, jakie uzyskała Polska ze 

wstąpienia do Unii Europejskiej? 

 



Raport z badania dla województwa mazowieckiego |22 

 

 

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

Wykres 6. (P3) A jakie są Pana(i) zdaniem największe straty, jakie odniosła Polska 

wraz ze wstąpieniem do Unii Europejskiej? 

 

5.2. WIZERUNEK I WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

Rozpoznawalność określenia Fundusze Europejskie i Fundusze Unijne wynosi (97%+) i 

zaobserwowano wzrost w stosunku do poprzednich edycji badań z lat 2016 (90%) i 

2014 (92%). W bieżącym pomiarze 69%+ osób spotkało się z tymi określeniami i wie, 

co one oznaczają (istotnie częściej niż w 2018 r, gdzie odsetek ten kształtował się na 

poziomie 61%). 28% natomiast spotkało się z nimi, ale nie wie co oznaczają.  

Pod pojęciem Funduszy Europejskich lub Unijnych mieszkańcy województwa 

mazowieckiego rozumieją ogólną pomoc finansową jaka jest przyznawana na 

rozwój Polski (37%, spadek w stosunku do roku 2020 gdzie odsetek wynosił 56%), 

wsparcie dla gospodarki (20%+, wzrost w stosunku do: 6% w 2016 r., 14% w 2018 r.,11% 

w 2020 r.) oraz pieniądze (12%). 

Średni subiektywny poziom swojej wiedzy na temat FE mieszkańcy regionu oceniają 

na 3,36 pkt. (w skali 6 stopniowej, gdzie 1 oznacza – nie wiem o nich prawie nic, a 6 
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oznacza wiem o nich bardzo dużo), czyli więcej niż średnia dla Polski wynosząca 2,82 

pkt. Mieszkańcy województwa mazowieckiego istotnie rzadziej niż pozostałych 

regionów przyznają, że nie wiedzą prawie nic o FE (8%- w stosunku do 16% dla Polski). 

Wykres 7. (P4) Czy spotkał(a) się Pan(i) z określeniami „Fundusze Europejskie” lub 

„Fundusze Unijne”? (porównanie 2014-2022) 

 

Źródło: Badanie CAPI. Dane dla województwa mazowieckiego . 

Odpowiadający: wszyscy respondenci. 
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Wykres 8. (P5) Czym Pana(i) zdaniem są Fundusze Europejskie? 
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Wykres 9. (P62) Jak by Pan(i) określił(a) swój poziom wiedzy na temat Funduszy 

Europejskich? 

 

ZAINTERESOWANIE FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 

Mieszkańcy Mazowsza częściej niż mieszkańcy pozostałych województw interesują 

się tematyką związaną z FE (58%+ w stosunku do 40% dla Polski). Warto wspomnieć, 

że odsetek ten istotnie wzrósł w stosunku do deklaracji z: 50% w 2016 r., 48% w 2018 r., 

49% 1 2020 r. Największym zainteresowaniem cieszą się tematy dotyczące tego, na 

co są przeznaczone środki (74%+), w jaki sposób wpływają na rozwój kraju (35%), oraz 

sposobu i efektywności ich wykorzystywania (31%-). 

Wykres 10. (P6) Proszę powiedzieć, czy tematyka Funduszy Europejskich jest dla 

Pana(i) interesująca? Odpowiedź: tak (porównanie lat 2016-2020) 

 

Źródło: Badanie CAPI. Dane dla województwa mazowieckiego . 
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Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy. 

Wykres 11. (P6) Proszę powiedzieć, czy tematyka Funduszy Europejskich jest dla 

Pana(i) interesująca? (P7) A co Pana(ią) interesuje najbardziej jeśli chodzi o 

Fundusze Europejskie? 

 

POSTRZEGANIE WPŁYWU FUNDUSZY NA ROZWÓJ POLSKI 

Zdaniem większości mieszkańców Mazowsza, Fundusze Europejskie są dobrze 

wykorzystywane (74%+). 8% jest natomiast przeciwnego zdania. 

Zdaniem badanych, dzięki Funduszom Europejskim najbardziej zyskali rolnicy (39%). 

Jedna trzecia respondentów wskazała na wszystkich ludzi (29%+, istotny wzrost w 

stosunku do 13% w 2018 r.,5% w 2020 r.). 

Według zdecydowanej większości badanych, Fundusze Europejskie przyczyniają się 

do rozwoju Polski (92%+). Wśród działań, na które przeznaczane są środki unijne 

najczęściej wymieniane są te związane z funduszami przeznaczanymi infrastrukturę 

drogową (43%), na dopłaty dla rolników (29%) oraz infrastrukturę edukacyjną, czyli 

żłobki, przedszkola i szkoły (28%+, wzrost w stosunku do 19% w 2020 r.).  

Prawie połowa badanych (40%) miała problem z przytoczeniem konkretnych 

przedsięwzięć, które zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu z FE. 36% wskazało 

na przykłady związane z infrastrukturę drogową (autostrady, drogi, obwodnice), jest 
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to wzrost w stosunku do poprzednich lat: 26% w 2016 r., 21% w 2018 r.,18% w 2020 r. 

Natomiast 16%+ ankietowanych przywołało projekty ukierunkowane na infrastrukturę 

zdrowotną (wzrost w stosunku do 3% w 2016 r., 6% w 2018 r., 3% w 2020 r.) a 13%- na 

infrastrukturę miejską. 

Większość badanych uważa, że FE są niezbędne do dalszego rozwoju Polski (87%+). 

Zdaniem badanych Fundusze Europejskie w Polsce powinny być przeznaczane na 

infrastrukturę zdrowotną (42%+, wzrost w stosunku do: 18% w 2016 r., 19% w 2018 

r.,33% w 2020 r.), drogową (42%) a także na infrastrukturę edukacyjną (28%, wzrost w 

stosunku do: 15% w 2016 r.,17% w 2020 r.) i dopłaty dla rolników (21%).  

Badani usłyszeli listę różnych celów/ obszarów i mieli potwierdzić lub zaprzeczyć, czy 

są one wspierane z Funduszy Europejskich. Wiedza wspomagana respondentów jest 

na wyższym poziomie niż wiedza spontaniczna, kiedy to mieli samodzielnie wymienić 

cele i obszary wsparcia z FE. Wśród obszarów i działań, na jakie przeznaczone są FE, 

najczęściej wymieniano:  rolnictwo (94%+), transport (94%+), ochronę środowiska 

(90%+) oraz ochronę zdrowia (90%+). 

Wykres 12. (P43) Czy generalnie według Pana(i) Fundusze Europejskie są w 

Polsce dobrze wykorzystywane? 
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Wykres 13. (P8) Kto, jakie grupy społeczne Pana(i) zdaniem najbardziej zyskały 

dzięki Funduszom Europejskim? 

 

OCENA WPŁYWU FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ POLSKI 

Wykres 14. (P9) Jak Pan(i) sądzi, czy Fundusze Europejskie przyczyniają się do 

rozwoju Polski? (porównanie lat 2014-2022) 

 

Źródło: Badanie CAPI. Dane dla województwa mazowieckiego . 

Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy. 
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Wykres 15. (P10) Jak Pan(i) sądzi, na jakie cele, obszary lub na jakie działania są 

przeznaczane Fundusze Europejskie w Polsce? Proszę wymienić wszystkie 

przykłady, które przychodzą Panu(i) na myśl. 
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Wykres 16. (P36) Czy mógłby(mogłaby) Pan(i) wymienić konkretne 

przedsięwzięcia, projekty zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Funduszy 

Europejskich? 
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Wykres 17. (P11N) Czy uważa Pan(i), że Fundusze Europejskie są niezbędne do 

dalszego rozwoju Polski? 
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Wykres 18. (P11) Na jakie cele, obszary lub na jakie działania, Pana(i) zdaniem 

powinny być przeznaczane Fundusze Europejskie w Polsce? 
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Wykres 19. (P12N) Jak się Panu(i) wydaje, na które cele, obszary lub na jakie 

działania są przeznaczane Fundusze Europejskie w Polsce? Proszę odpowiedzieć 

„tak” lub „nie” do każdego przykładu. (znajomość wspomagana) 
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OCENA WPŁYWU FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ REGIONÓW 

Ponad połowa badanych wie, że w ramach Funduszy Europejskich są środki 

przeznaczone wyłącznie dla jego województwa (63%). Mieszkańcy mazowieckiego, 

rzadziej niż w poprzednich latach, wskazywali na odpowiedź negatywną (22% w 

stosunku do: 39% w 2018 r., 45% w 2020 r.). 

Mieszkańcy Mazowsza podzielają opinię, że FE przyczyniają się do rozwoju ich 

regionu - takiego zdania jest 92%+ badanych. W skali kraju, odsetek ten wyniósł 84%. 

Odsetek odpowiedzi przychylających się do tego stanowiska jest wyższy niż w 

poprzednich latach (86% w 2014 r., 84% w 2016 r., 87% w 2018 r., 87% w 2020 r.) 

Wśród działań, na które przeznaczane są środki unijne w województwie respondenci 

ponownie wymieniają infrastrukturę drogową (42%-), infrastrukturę zdrowotną (38%+, 

wzrost w stosunku do: 8% w 2014 r., 7% w 2016 r., 7% w 2018 r., 13% w 2020 r.), 

infrastrukturę edukacyjną (21%) oraz dopłaty dla rolników (19%-).  

Odsetek mieszkańców mazowieckiego znających co najmniej trzy przykładowe 

cele, obszary lub działania, na które przeznaczane są FE w województwie w ramach 

polityki spójności wynosi 41%. 

Większość respondentów uważa, że FE są niezbędne do dalszego rozwoju 

województwa (85%+). Podobnie jak w przypadku środków przeznaczanych na 

cele ogólnopolskie, zdaniem respondentów FE w województwie powinny być 

również kierowane na infrastrukturę drogową (46%, wzrost w stosunku do: 15% w 

2016 r., 21% w 2018 r., 15% w 2020 r), zdrowotną (45%+, wzrost w stosunku do: 
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17% w 2016 r., 17% w 2018 r., 30% w 2020 r) oraz infrastrukturę edukacyjną (30%, 

wzrost w stosunku do 15% w 2020 r.). 

Wykres 20. (P12) Jak Pan(i) sądzi, czy w ramach Funduszy Europejskich są 

pieniądze przeznaczone wyłącznie dla Pana(i) województwa? (porównanie lat 

2014-2022) 

 

Źródło: Badanie CAPI. Dane dla województwa mazowieckiego . 

Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy. 

Wykres 21. (P13) Jak Pan(i) sądzi, czy Fundusze Europejskie przyczyniają się do 

rozwoju Pana(i) województwa? (porównanie lat 2014-2022) 

 

Źródło: Badanie CAPI. Dane dla województwa mazowieckiego . 
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Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy. 

Tabela 22. (P14) Jak Pan(i) sądzi, na jakie cele, obszary lub na jakie działania są 

przeznaczane Fundusze Europejskie w Pana(i) województwie? Proszę wymienić 

wszystkie przykłady, które przychodzą Panu(i) na myśl. 

 2014 2016 2018 2020 2022 

{ A } { B } { C } { D } { E } 

infr. drogowa (autostrady, drogi, 

obwodnice) 

64% 

BCDE 

48% 

CD 
41% 39% 42% 

infr. zdrowotna (szpitale, przychodnie) 8% 7% 7% 
13% 

BC 

38% 

ABCD 

infr. edukacyjna (żłobki, przedszkola, 

szkoły) 
- 

18% 

A 

20% 

A 

20% 

A 

21% 

A 

dopłaty dla rolników 
39% 

BCDE 
15% 16% 18% 19% 

szkolenia, edukacja 
29% 

BCDE 

9% 

CD 
3% 4% 

18% 

BCD 

infr. miejska (place zabaw, parki, 

ścieżki rowerowe) 
8% 

13% 

AD 

10% 

D 
6% 

16% 

ACD 

infr. sportowa (boiska, hale sportowe, 

baseny) 

13% 

BCD 

7% 

D 

5% 

D 
2% 

15% 

BCD 

infrastruktura (ogólnie) 
17% 

BD 

10% 

D 

12% 

D 
6% 

14% 

D 

infr. kolejowa (tory, stacje kolejowe) - 
2% 

A 

3% 

A 

5% 

A 

12% 

ABCD 

rozwój wsi \ obszarów wiejskich - - - - 
11% 

ABCD 

infr. mostowa - 
1% 

A 
1% 

2% 

A 

10% 

ABCD 

infr. kulturalna 
14% 

BCDE 

7% 

C 
3% 6% 

9% 

C 

walka z COVID-19 - - - 
1% 

ABC 

8% 

ABCD 

dofinansowanie (start) nowych firm - 
12% 

ACE 
1% 

8% 

AC 

7% 

AC 

infr. przemysłowa (hale, fabryki, 

zakłady pracy) 
- - 

17% 

ABDE 

2% 

AB 

7% 

ABD 

infr. transportowa (porty, lotniska, 

dworce autobusowe, parkingi) 
- 

4% 

A 

8% 

AB 

5% 

A 

7% 

AB 

infrastruktura ekologiczna (tamy, 

wiatrownie, panele słoneczne) 
- 

2% 

A 

3% 

A 

10% 

ABCE 

6% 

AB 

pomoc społeczna\socjalna (np. 

dopłaty do węgla) 
- - - 

2% 

ABC 

6% 

ABCD 

infr. komunalna (spalarnie, kanalizacja, 

gaz, oczyszczalnie) 

9% 

BD 
2% 

8% 

BD 
3% 

5% 

B 

infr. bezpieczeństwa (wojsko, granice, 

policja, straż pożarna) 
- 0% 0% 1% 

4% 

ABCD 

nie wiem 5% 
21% 

AE 

26% 

AE 

29% 

ABE 
7% 
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 2014 2016 2018 2020 2022 

{ A } { B } { C } { D } { E } 

wielkość próby 367 349 364 366 371 

Wykres 23. (P15N) Czy uważa Pan(i), że Fundusze Europejskie są niezbędne do 

dalszego rozwoju województwa? 
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Wykres 24. (P15) Jak Pan(i) sądzi, na jakie cele, obszary lub na jakie działania 

powinny być według Pana(i) przeznaczane Fundusze Europejskie w Pana(i) 

województwie? 
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OCENA WPŁYWU FUNDUSZY NA JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW 

Odsetek osób, które zauważają poprawę jakości życia Polaków dzięki wykorzystaniu 

środków unijnych wzrósł o 8 pp. w stosunku do roku 2020 i wynosi obecnie 92%+. 

Dostrzeganie zmian w najbliższym otoczeniu wzrosło w porównaniu do lat ubiegłych i 

jest istotnie większe niż w latach: 2020 (59%), 2018 (67%), 2016 (71%) i 2014 (71%). 

Obecnie kształtuje się na poziomie 80%+. Wśród zauważalnych zmian pojawiły się 

takie przykłady jak: rozbudowa sieci komunikacyjnych (42%+), budowa nowej 

infrastruktury drogowej (30%-), a także budowa infrastruktury zdrowotnej (29%+). 

Na pytanie o to, co umożliwiają fundusze unijne, mieszkańcy mazowieckiego 

wskazywali na lepsze życie (21%+), możliwość rozwoju i nauki (7%), korzystanie z 

lepszej infrastruktury (7%-) oraz możliwość uczestniczenia w przemianach kraju (7%+). 

Co trzeci badany nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, co może dzięki Funduszom 

Europejskim (34%).  

Wykres 25. (P16) Jak Pan(i) sądzi, czy dzięki Funduszom Europejskim jakość życia 

Polaków poprawia się? (porównanie lat 2014-2022) 

 

Źródło: Badanie CAPI. Dane dla województwa mazowieckiego . 

Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy. 
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Wykres 26. (P17) Czy dostrzega Pan(i) zmiany w swoim najbliższym otoczeniu 

dzięki wykorzystywaniu Funduszy Europejskich? Odpowiedź: tak (porównanie lat 

2014-2022) 

  

Źródło: Badanie CAPI. Dane dla województwa mazowieckiego . 

Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy. 
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Wykres 27. (P17) Czy dostrzega Pan(i) zmiany w swoim najbliższym otoczeniu 

dzięki wykorzystywaniu Funduszy Europejskich? (P18) Proszę powiedzieć, jakie 

zmiany Pan(i) zauważa w swoim najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystywaniu 

Funduszy Europejskich? 
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Wykres 28. (P19) Proszę dokończyć zdanie: dzięki Funduszom Europejskim mogę: 
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OSOBISTE DOŚWIADCZENIE POLAKÓW W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY 

EUROPEJSKICH 

Odsetek osób, które uważają, że osobiście korzystają z FE wzrósł znacząco na 

przestrzeni lat (76%+ w stosunku do: wzrost w stosunku do: 60% w 2014 r., 65% w 2016 

r., 63% w 2018 r., 61% w 2020 r.). Osoby z mazowieckiego deklarują, że korzystają 

przede wszystkim z lepszej infrastruktury drogowej (52%+) i miejskiej (20%+). 18% osób 

nie było w stanie wskazać korzyści, jakie odnosi dzięki FE. 

48% badanych zna osobę, która skorzystała z FE lub ze zmian, jakie dzięki nim 

zachodzą. Korzyści te dotyczą głównie wsparcia dla przedsiębiorczości. 

Mieszkańcy mazowieckiego podobnie jak pozostałych regionów w Polsce 

uczestniczą w przedsięwzięciach/szkoleniach finansowanych z FE (16% w stosunku do 

18% dla Polski). Odsetek ten utrzymuje się na podobnym poziomie na przestrzeni 

ostatnich lat. 

Wykres 29. (P21) Czy uważa Pan(i), że Pan(i) sam(a) osobiście korzysta z 

Funduszy Europejskich lub ze zmian, jakie dzięki nim zachodzą? (porównanie lat 

2014-2022) 

 

Źródło: Badanie CAPI. Dane dla województwa mazowieckiego . 

Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy. 
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Wykres 30. (P22) Proszę powiedzieć, w jaki sposób Pan(i) korzysta z Funduszy 

Europejskich lub zmian, jakie dzięki nim zachodzą? 
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Wykres 31. (P23) A czy zna Pan(i) może kogoś, kto skorzystał lub korzysta z 

Funduszy Europejskich lub ze zmian, jakie dzięki nim zachodzą? (P24) Proszę 

powiedzieć, w jaki sposób Pana(i) znajomy(a) korzysta z Funduszy Europejskich 

lub zmian, jakie dzięki nim zachodzą? 

 

Wykres 32. (P25) Czy kiedykolwiek uczestniczył(a) Pan(i) w przedsięwzięciu 

dofinansowanym z Funduszy Europejskich, lub korzystał(a) z bezpłatnego lub 

dofinansowanego z FE szkolenia? Odpowiedź: tak (porównanie lat 2014-2022) 

 

Źródło: Badanie CAPI. Dane dla województwa mazowieckiego . 

Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy. 
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5.3. WIZERUNEK I ZNAJOMOŚĆ PROCESÓW ORAZ MECHANIZMÓW UBIEGANIA SIĘ 

O FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

ZNAJOMOŚĆ PROCESÓW ORAZ MECHANIZMÓW UBIEGANIA SIĘ O FUNDUSZE 

EUROPEJSKIE 

Według mieszkańców województwa mazowieckiego, instytucje, do których można 

składać wnioski o dotację z FE, to przede wszystkim: urzędy gminy (54%+), 

wojewódzki urząd pracy (21%) oraz starostwo powiatowe (17%-).  

Wśród grup, które mogą ubiegać się o dotację wymieniano: firmy, przedsiębiorstwa 

prywatne lub państwowe (55%), władze samorządowe (40%-), placówki służby 

zdrowia (38%, spadek o 15 pp. w stosunku do 2020 r.) oraz rolnicy (37%-). 

Wykres 33. (P37) Do jakich instytucji można składać wnioski o dotację z 

Funduszy Europejskich w Pana(i) województwie? 
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Tabela 34. (P38) Jakie grupy osób lub podmiotów mogą ubiegać się o dotację  

z Funduszy Europejskich? 

 2014 2016 2018 2020 2022 

{ A } { B } { C } { D } { E } 

firmy, przedsiębiorstwa prywatne lub 

państwowe 
51% 50% 

59% 

AB 

60% 

AB 
55% 

władze samorządowe 35% 33% 
51% 

ABE 

46% 

AB 

40% 

B 

placówki służby zdrowia 25% 31% 
43% 

AB 

53% 

ABCE 

38% 

AB 

rolnicy 
45% 

E 
39% 

55% 

ABE 

50% 

BE 
37% 

placówki edukacyjne 34% 
38% 

E 

56% 

ABDE 

48% 

ABE 
29% 

osoby planujące rozpocząć 

działalność gospodarczą 
23% 22% 

42% 

ABDE 

31% 

AB 
29% 

ja sam(a) jako mieszkaniec(ka) Polski 20% 20% 
33% 

ABDE 
23% 23% 

organizacje pozarządowe 14% 12% 
26% 

ABDE 

18% 

B 

20% 

AB 

osoby bezrobotne 
21% 

D 
18% 

27% 

BDE 
15% 19% 

osoby z niepełnosprawnością 
12% 

B 
6% 

22% 

ABDE 

13% 

B 
9% 

osoby młode 1% 
6% 

A 

14% 

ABDE 

6% 

A 

9% 

A 

nie wiem, trudno powiedzieć 
9% 

C 

7% 

C 
4% 6% 

14% 

ABCD 

wielkość próby 367 349 364 366 371 

 

OCENA PROCESÓW ORAZ MECHANIZMÓW UBIEGANIA SIĘ O FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

Zdaniem 62%+ badanych, każdy uprawniony ma takie same szanse na uzyskanie 

dofinansowania w ramach FE. Osoby, które są przeciwnego zdania (16%-) sądzą, że 

łatwiej jest je otrzymać przedsiębiorstwom prywatnym lub państwowym (46%), 

władzom samorządowym (39%-) oraz placówkom edukacyjnym (28%).  

63% badanych nie ocenia jednoznacznie, czy łatwo jest uzyskać dofinansowanie z 

FE (36% - odpowiedzi różnie – raz łatwo, raz trudno oraz 27% nie wiem, trudno 

powiedzieć). 19% badanych ocenia, że łatwo uzyskać dofinansowanie z UE i jest to 

porównywalny wynik do 2020roku, gdzie wynosił 14%. 18%- uważa, że trudno uzyskać 

dofinansowanie z UE i jest to istotnie niższy wynik niż 2020 r- 29%. Wśród najczęstszych 
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przyczyn w trudności pozyskania środków respondenci wymieniają: biurokrację i 

konieczność wypełnienia bądź złożenia wielu dokumentów (35%) oraz zbyt dużo 

wymagań formalnych (33%). 

Znaczny odsetek mieszkańców województwa mazowieckiego pozyskanie FE 

postrzega jako problematyczne. 74% jest zdania, że korzystanie w FE wymaga 

znajomości wielu skomplikowanych procedur. 53%+ sądzi, że aby pozyskać środki z FE 

trzeba mieć znajomości. 62%+ badanych uważa, że do pozyskania środków z FE 

niezbędne jest korzystanie z usług firm pośredniczących, doradczych i 

konsultingowych. 47%+ Mazowszan wskazuje, że zwykły człowiek nie ma możliwości 

skorzystania z pieniędzy unijnych. Ponad połowa mieszkańców Mazowsza jest 

zdania, że Polska dostaje więcej funduszy z UE niż do niej odprowadza (58%).  

Wykres 35. (P39) Czy każdy uprawniony ma, Pana(i) zdaniem, takie same szanse 

na uzyskanie dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich? (P40) Skoro nie 
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każdy ma równe szanse na uzyskanie dofinansowania, komu jest łatwiej je 

otrzymać? 
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Wykres 36. (P41) Czy, Pana(i) zdaniem, łatwo jest uzyskać dofinansowanie z Unii 

Europejskiej? (porównanie lat 2014-2022) 

 

Źródło: Badanie CAPI. Dane dla województwa mazowieckiego  

Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy. 

Wykres 37. (P42) Z jakich powodów uważa Pan(i), że trudno jest uzyskać 

dofinansowanie z Unii Europejskiej? 
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Wykres 38. (P44) Na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z poniższymi 

stwierdzeniami dotyczącymi Funduszy Europejskich? 

 

OSOBISTE DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

58% respondentów wie, że może ubiegać się o środki z FE. Odsetek ten jest 

porównywalny do średniej ogólnopolskiej. Doświadczenia związane z ubieganiem się 

o środki unijne posiada 7% badanych. W grupie tej, znaczna część osób jest skorych 

promować ubieganie się o FE wśród swoich znajomych. Proces ubiegania się o 

fundusze unijne został oceniony pozytywnie przez prawie wszystkich badanych, 

którzy mieli z nimi styczność. Osoby starające się o dotację planowały ją przeznaczyć 

na dofinansowanie działalności rolnej oraz jako wsparcie w założeniu firmy. 
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Jedynie 3% badanych rozważało w przeszłości złożenie wniosku o dofinansowanie ze 

środków FE. Osoby, które jednak go nie złożyły, jako powód podawały niespełnienie 

wszystkich warunków ubiegania się o dofinansowanie oraz zbyt dużą liczbę 

dokumentów do wypełnienia. Zgłaszano też, że problemem był brak wiedzy 

związanej z przygotowaniem wniosku. 

Wykres 39. (P20) Czy Pana(i) zdaniem może Pan(i) ubiegać się o środki z 

Funduszy Europejskich? 

 

Wykres 40. (P26) A czy Pan(i) osobiście ubiegał(a) się w przeszłości o wsparcie w 

ramach Funduszy Europejskich? (P27) Proszę powiedzieć, na ile polecił(a)by 

Pan(i) bądź nie polecił(a)by Pan(i) swoim znajomym ubieganie się o wsparcie z 

Funduszy Europejskich? 
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Wykres 41. (P28) Jak Pan(i) ocenia proces ubiegania się o Fundusze 

Europejskie? 

 

Wykres 42. (P30). Na jakie cele ubiegał (a) się Pan(i) o wsparcie ze środków 

Funduszy Europejskich? 
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Wykres 43. (P31) A czy w przeszłości rozważał(a) Pan(i) złożenie wniosku 

o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich? (P32) Dlaczego 

ostatecznie nie złożył(a) Pan(i) wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszy 

Europejskich? 
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PLANY ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

Istotnie spadł odsetek osób, które zamierzają ubiegać się o wsparcie z FE (z 12 % w 

2020 r. do 5%- w 2022 r.). Dofinansowanie planują przeznaczyć głównie na założenie 

nowej firmy oraz na wsparcie prowadzonego przedsiębiorstwa. Wśród głównych 

powodów nieubiegania się o dofinansowanie respondenci wymieniają brak takiej 

potrzeby i zainteresowania (24%-), wzgląd na wiek (13%) a także brak pomysłu na 

dotację (12%+). 

Wykres 44. (P33) Czy zamierza Pan(i) ubiegać się o wsparcie w ramach 

Funduszy Europejskich? Odpowiedź: tak (porównanie lat 2014-2022) 

 

Źródło: Badanie CAPI. Dane dla województwa mazowieckiego . 

Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy. 
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Wykres 45. (P33) Czy zamierza Pan(i) ubiegać się o wsparcie w ramach 

Funduszy Europejskich? (P34) Z jakich powodów nie zamierza się Pan(i) starać o 

wsparcie w ramach Funduszy Europejskich? 
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Wykres 46. (P35) Na jakie cele zamierza ubiegać się Pan(i) o wsparcie ze 

środków Funduszy Europejskich? 

 

5.4. ZNAJOMOŚĆ NARZĘDZI KOMUNIKACYJNYCH STOSOWANYCH W DZIAŁANIACH 

INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

W województwie mazowieckim odsetek osób rozpoznających logotyp Funduszy 

Europejskich wyniósł 78% i jest najwyższy w stosunku do poprzednich badanych lat, 

gdzie na przestrzeni 2014- 2020 r wynosił 55-64%. Osoby, które widziały logo, 

najczęściej miały z nim kontakt w telewizji (35%) i w Internecie (33%+, wzrost w 

stosunku do poprzednich lat, gdzie odsetek wynosił 10-14%). 

70% respondentów słyszało o Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. W 

stosunku do poprzedniej edycji badania odsetek osób, które nie słyszały o PIFE 

istotnie spadł (29%- w stosunku do 47% w 2018 i 2020 r.). Istotnie zmniejszył się też 

odsetek osób, które nie słyszały o stronie internetowej 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl (29%- w stosunku do 46% w 2020 r. i 51% w 2018 r.); 

słyszało o niej 69% mieszkańców województwa mazowieckiego. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Wykres 47. (P45) Czy widział(a) Pan(i) wcześniej ten znak? [– logo Funduszy 

Europejskich] Odpowiedź: tak (porównanie lat 2014-2022) 

 

Źródło: Badanie CAPI. Dane dla województwa mazowieckiego . 

Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy. 
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Wykres 48. (P45) Czy widział(a) Pan(i) wcześniej ten znak? [– logo Funduszy 

Europejskich] (P46) Gdzie widział(a) Pan(i) ten znak? 
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Wykres 49. (P60) Proszę powiedzieć, czy słyszał(a) Pan(i) o Punktach 

Informacyjnych Funduszy Europejskich, w których można bezpłatnie dowiedzieć 

się m.in. o możliwościach uzyskania dofinansowania lub wzięcia udziału w 

dofinansowanych szkoleniach? (porównanie lat 2016-2022) 

 

Źródło: Badanie CAPI. Dane dla województwa mazowieckiego . 

Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy. 
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Wykres 50. (P61) Proszę powiedzieć, czy słyszał(a) Pan(i) o stronie internetowej 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl, zwanej Portalem Funduszy Europejskich, na której 

można znaleźć informacje m.in. o możliwościach uzyskania dofinansowania z Unii 

Europejskiej? 

 

Źródło: Badanie CAPI. Dane dla województwa mazowieckiego . 

Odpowiadający: znający pojęcie Fundusze Europejskie przynajmniej z nazwy. 

5.5. OBECNE I PREFEROWANE ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH 

11% badanych zetknęło się wcześniej z reklamą, programem, artykułem 

informacjami o FE (porównywalnie często co mieszkańcy pozostałych województw, 

gdzie odsetek ten wynosi 13%). Z informacjami o funduszach mieszkańcy Mazowsza 

spotykają się najczęściej na bilbordach (39%), w telewizji (37%) oraz w Internecie 

(32%). 

Badane osoby zostały poproszone o przypomnienie sobie jednej konkretnej reklamy, 

programu, artykułu z informacją o FE, którą widzieli lub słyszeli jako ostatnią. 

Największa grupa badanych widziała ją w telewizji (40%), w formie reklamy, debaty 

publicystycznej oraz reportażu. Połowa mniej osób (22%) miała z nią styczność w 

Internecie, głównie w charakterze reklamy. Zdecydowana większość potwierdziła, że 

informacja ta prezentowała FE w pozytywnym świetle (98%+).  

82%+ osób przyznało, że informacja, z którą mieli kontakt, zwiększyła ich 

zainteresowanie FE. 6% ankietowanych uznało, że nie wpłynęła ona na zwiększenie 

ich ciekawości w tym temacie (6%-). 
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27% mieszkańców Mazowsza spotyka się z informacjami o FE umiarkowanie często 

(odpowiedź ani często, ani rzadko), połowa ma z nimi rzadki kontakt (46%-). Osoby, 

które często spotykają się z informacjami o FE (24%+), przyznają, że są one 

przekazywane zrozumiałym językiem (87%), są również oceniane jako wiarygodne 

(86%). 

Chcąc dowiedzieć się więcej o FE mieszkańcy mazowieckiego deklarują, że 

poszukiwaliby tych informacji w Internecie (31%) lub urzędzie miasta, gminy, dzielnicy 

(14%+). Połowa osób nie zamierza szukać informacji o Funduszach Europejskich 

(52%). Większość badanych uznała, że informacje na temat funduszy są łatwo 

dostępne (62%+).  

Poszukując informacji o możliwości uzyskania dotacji unijnych, ponad połowa 

badanych szukałaby informacji na ten temat w Internecie (60%+). Co trzeci 

ankietowany natomiast skierowałby się do urzędu gminy lub miasta (34%+) lub do 

urzędu ogólnie (28%+). 
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Wykres 51. (P47) Czy spotkała się Pan(i) ostatnio z jakąś reklamą, programem, 

artykułem, informacjami o Funduszach Europejskich? (P48) Gdzie dotychczas 

spotkał (a) się Pan(i) z informacjami o Funduszach Europejskich? 
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Wykres 52. (P49) A teraz proszę przypomnieć sobie jedną konkretną reklamę, 

program, artykuł, informację o Funduszach Europejskich, którą widział(a) lub 

słyszał(a) Pan(i) jako ostatnią. Gdzie się z nią / nim Pan(i) zetknął(ęła)? 

 



Raport z badania dla województwa mazowieckiego |65 

 

 

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

Wykres 53. (P50) Jaki charakter miała informacja o Funduszach Europejskich,  

z którą zetknął(ęła) się Pan(i) jako ostatnią? 
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Wykres 54. (P51) Co zapamiętał(a) Pan(i) z tej ostatnio spotkanej reklamy, 

programu, artykułu, informacji o Funduszach Europejskich? 
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Wykres 55. (P52) Czy ta reklama, program, artykuł, informacja prezentowała 

Fundusze Europejskie w pozytywnym, negatywnym czy neutralnym świetle? 

 

Wykres 56. (P53) Czy ta reklama, program, artykuł, informacja zwiększyła 

Pana(i) zainteresowanie Funduszami Europejskimi? 
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Wykres 57. (P54) Jak często spotyka się z Pan(i) z informacjami o Funduszach 

Europejskich? 

Wykres 58. (P55) A proszę powiedzieć, czy informacje o Funduszach Europejskich, z 

którymi się Pan(i) spotyka, są Pana(i) zdaniem przekazywane zrozumiałym językiem? 
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Wykres 59. (P56) Czy informacje o Funduszach Europejskich, z którymi się Pan(i) 

spotyka, są Pana(i) zdaniem wiarygodne? 

 

Wykres 60. (P57) Gdyby chciał(a) się Pan(i) dowiedzieć więcej o Funduszach 

Europejskich, gdzie szukał(a)by Pan(i) informacji? 
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Wykres 61. (P58) Czy Pana(i) zdaniem informacja na temat Funduszy 

Europejskich są łatwo dostępne? 

 

Wykres 62. (P59) A proszę powiedzieć, gdyby Pan(i) chciał(a) uzyskać dotację 

unijną - gdzie szukał(a)by Pan(i) informacji? 
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5.6. WIEDZA I WIZERUNEK KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY 

Co drugi mieszkaniec mazowieckiego spotkał się z terminem Funduszu Odbudowy 

(44%+) i jest to odsetek wyższy niż w pozostałych regionach, gdzie rozpoznawalność 

wynosi 32%). 27% badanych uważa, że jest to wsparcie w walce z pandemią i jej 

skutkami. Wśród najczęściej wymienianych przykładów jest też wsparcie z UE (28%), 

Fundusz na cele odbudowy państwa (18%). 46%+ badanych nie potrafiło udzielić 

odpowiedzi na to pytanie. 

Ponad połowa respondentów nie spotkała się nigdy z terminem Krajowego Planu 

Odbudowy (52%-). Osoby, które ten termin znają (48%+) uważają, że jest to: wsparcie 

z UE (22%+), wsparcie w walce z skutkami pandemii (20%) lub fundusz na cele 

odbudowy państwa (17%). 

Spośród osób, które znają pojęcie Krajowy Plan Odbudowy, co piąta (21%-) spotkała 

się ze spotem, który go promuje. Jest to odsetek niższy niż dla reszty województw 

(29%). Najczęściej widziano go w telewizji (94%+). 

Środki finansowe w ramach KPO będą przyznawane Polsce w formie grantów, 

dotacji (takiego zdania jest 51%+ mieszkańców mazowieckiego). Respondenci 

uważają, że przekazywanie tych środków jest na etapie, w którym KPO nie zostało 

jeszcze zaakceptowane przez Komisję Europejską (53%+).  

Wykres 63. (N1) Czy spotkał(a) się Pan(i) z terminem Fundusz Odbudowy? 
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Wykres 64. (N2) Proszę powiedzieć, jak Pan(i) sądzi, czym jest Fundusz Odbudowy? 

 

Wykres 65. (N3) Czy spotkał(a) się Pan(i) z terminem Krajowy Plan Odbudowy? 
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Wykres 66. (N4) Proszę powiedzieć, jak Pan(i) sądzi, czym jest Krajowy Plan 

Odbudowy? 

 

Wykres 67. (N5) Czy widział(a) Pan(i) spot promujący Krajowy Plan Odbudowy? 
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Wykres 68. (N6) Gdzie go Pan(i) widział(a)? 

 

Wykres 69. (N7) Jak Pan(i) sądzi, w jakiej formie przekazane będą Polsce środki 

finansowe w ramach KPO? 
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Wykres 70. (N8) Na jakim etapie Pana(i) zdaniem jest obecnie proces przekazywania 

środków finansowych w Polsce w ramach KPO? 

 

NASTROJE I WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEKAZYWANYCH NA POMOC 

UKRAINIE 

Ponad połowa mieszkańców mazowieckiego (64%+) popiera przekazywanie 

środków unijnych na pomoc uchodźcom z Ukrainy i jest odsetek wyższy niż dla ogółu 

Polski (58%).  16% osób ma ambiwalentny stosunek do tego tematu.  47%+ 

respondentów uważa, że taka pomoc jest już realizowana z środków unijnych. 

Wśród odpowiedzi z jakich źródeł przekazywana jest pomoc uchodźcom w Polsce 

wskazują: nowy fundusz europejski stworzony na ten cel (57%+), budżet państwa 

(26%-) oraz przesunięcie środków z funkcjonujących już funduszy europejskich (25%-). 
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Wykres 71. (N9) Czy ogólnie popiera Pan(i) czy też nie przekazywanie środków 

unijnych na pomoc uchodźcom z Ukrainy? 

 

Wykres 72. (N10) Jak się Panu(i) wydaje, czy pomoc uchodźcom z Ukrainy jest 

realizowana również ze środków unijnych? 
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Wykres 73. (N11) Jak się Panu(i) wydaje, z jakich źródeł obecnie przekazywana jest 

pomoc uchodźcom w Polsce? 

 

5.7. KONSUMPCJA WYBRANYCH RODZAJÓW MEDIÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW 

WOJEWÓDZTWA 

Mieszkańcy województwa mazowieckiego istotnie rzadziej niż pozostałych 

województw wcale nie czytają ogólnopolskich dzienników i innych gazet 

codziennych (57%- w stosunku do 77% dla Polski). Czytelnicy dzienników i gazet 

codziennych (43%) chętniej sięgają po wersje papierowe (77%) tych gazet. 10% 

respondentów czyta wersje elektroniczne. Najpopularniejszym dziennikiem na 

Mazowszu jest Gazeta Wyborcza (61%+), na kolejnym miejscu uplasował się Super 

Express (40%+) oraz Fakt (37%). 

Mieszkańcy Mazowsza istotnie częściej niż w poprzednich latach, deklarują, że nie 

czytają gazet regionalnych wcale (95%+, wzrost w stosunku do 40% w 2014 r., 44% w 

2016 r.,86% w 2018 r., 84% w 2020 r.). Wśród czytających najczęściej wymieniane 

tytuły to: Echo i Życie Warszawy. 

Mieszkańcy Mazowsza rzadziej niż pozostałych regionów nie czytają tygodników i 

miesięczników (53%- w porównaniu do 73% dla Polski). 84% badanych, którzy je 
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czytają, wybiera wersje papierowe, zaś jedynie 2 %- czytelników sięga po prasę w 

wersji elektronicznej. Odsetek ten spadł w porównaniu do 2020 r, gdzie wynosił 9%. 

Wśród najczęściej wymienianych gazet pojawia się prasa kobieca, np. Viva, Party, 

Życie na Gorąco itd. (54%), Newsweek (28%+) oraz Wprost (23%+). 

Mieszkańcy mazowieckiego, częściej niż pozostali respondenci słuchają radia (89% w 

stosunku do 82% Polaków). Trzech na czterech (73%+) robi to codziennie lub prawie 

codziennie. Wśród najczęściej wymienianych stacji radiowych pojawiły się: RMF FM 

(42%), Radio Zet (36%), oraz Eska (30%+). 

Mieszkańcy Mazowsza istotniej częściej niż pozostałych województw oglądają 

telewizję codziennie lub prawie codziennie (92%+ w stosunku do 85% dla Polski). Do 

najpopularniejszych kanałów telewizyjnych należą TVN (85%+), Polsat (83%+), oraz 

TVP 2 (61%+). 

78%+ badanych codziennie lub prawie codziennie korzysta z Internetu, odwiedzając 

najczęściej następujące strony internetowe: google.pl (68%), facebook.pl (68%) i 

onet.pl (51%+). 

65%+ osób posiada konto na portalu społecznościowym, z czego aż 90% osób 

odwiedza je codziennie lub prawie codziennie.  

Do najpopularniejszych serwisów społecznościowych w regionie należą: facebook.pl 

(97%), Instagram (32%), Twitter (11%). 6%- badanych obserwuje osoby, które 

posiadają konto na portalu społecznościowym lub prowadzą bloga/vloga/konto na 

YouTube. Obserwowane są głównie profile związane ze sportem, konta znajomych i 

profile rozrywkowe. 
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Wykres 74. (P63, P64, P65) Czytelnictwo ogólnopolskich dzienników i gazet 

codziennych. 
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Wykres 75. (P66, P67) Czytelnictwo gazet lokalnych i regionalnych. 
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Wykres 76. (P68, P69, 670) Czytelnictwo tygodników i miesięczników. 
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Wykres 77. (P71, P72) Słuchalność radia. 
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Wykres 78. (P73, P74) Oglądalność telewizji. 
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Wykres 79. (P75, P76) Korzystanie z internetu. 
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Wykres 80. (P77, P78, P79) Korzystanie z mediów społecznościowych. 
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Wykres 81. (P80, P81) Blogi, vlogi, konta na YouTube, Snapchacie, itp. 
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