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1. Chcieliśmy się upewnić odnośnie wysokości dotacji przyznanej na projekty telewizyjne. Czy 
w kwocie 1 500 000 zł znajduje się kwota 400 000 zł na product placement w serialach i 400 000 
zł na Dni Otwarte? Czy są to oddzielne pozycje 1 500 000 zł, 400 000 zł, 400 000 zł i dotyczą 
złożenia 3 oddzielnych wniosków? 
 
Kwota dofinansowania 1 500 000 zł nie jest maksymalną przewidzianą na projekty wybierane w linii 
tematycznej „Projekty telewizyjne”. Poszczególne poziomy dofinansowana w tej linii tematycznej 
dotyczą osobnych typów projektów.  

W konkursie możne zostać dofinansowany więcej niż jeden projekt telewizyjny lub projekt product 
placement. Jedynie w przypadku projektu promującego akcję Dni Otwarte Funduszy Europejskich 

przewidziano realizację maksymalnie jednego projektu.  

2. Czy pula środków finansowych przeznaczona na realizację projektów internetowych –  
900 000 PLN, to pula maksymalna dla wszystkich Wnioskodawców, czy dla jednego 
Wnioskodawcy? 
 
Kwota dofinansowania 900 000 zł nie jest maksymalną przewidzianą na wszystkie projekty wybierane 
w linii tematycznej „Projekty internetowe”. Jest to maksymalna kwota przewidziana dla pojedynczego 
projektu. W konkursie możne zostać dofinansowany więcej niż jeden projekt internetowy.   
 
3. Jakie badania oglądalności należy wziąć pod uwagę chcąc estymować poziom 
oglądalności? Czy mogą być to dane dotyczące oglądalności programów o podobnej tematyce, 
emitowanych w zbliżonym paśmie wybranego kanału telewizyjnego lub innych programów 
zrealizowanych przez Wnioskodawcę? 
 
Oszacowania poziomu oglądalności należy dokonać  w oparciu o dane oglądalności z analogicznego 
dnia i pasma emisji w danej stacji w analogicznym okresie roku ubiegłego. Należy przy tym urealnić 
planowany poziom oglądalności audycji realizowanych w ramach projektu, biorąc pod uwagę 
tendencje na rynku telewizyjnym oraz okresowe wahania poziomów oglądalności. Tak, aby założony 
we wniosku poziom oglądalności audycji mógł zostać osiągnięty w projekcie.  
 
Estymacja poziomu oglądalności powinna być przeprowadzona w oparciu o dane z wiarygodnych 
badań oglądalności, np.  z niezależnego ośrodka badawczego. 
 
4. Czy wątki poświęcone Funduszom Europejskim mogą być umieszczone w serialach lub 
programach śniadaniowych, w których są równolegle lokowane produkty / marki innych 
podmiotów? 

Tak, przy czym należy zadbać o to, aby komunikaty dotyczące lokowanych produktów / marek innych 
podmiotów nie miały charakteru konkurencyjnego względem komunikatów o Funduszach 
Europejskich, bądź nie miały negatywnego wpływu na ich wizerunek. 

5. Czy jako wersję elektroniczną. wniosku należy dołączyć podpisany skan wniosku czy 
wypełniony formularz wniosku tożsamy z wersją papierową? 
 
Elektroniczna wersja wniosku powinna obejmować: formularz wniosku, szczegółowy kosztorys 
projektu oraz załączniki istotne z punktu widzenia oceny merytorycznej i budżetowej wniosku (m.in. 
media plany, scenariusze, próbki materiałów oraz gwarancje emisji, listy intencyjne, umowy 
partnerskie, itp.). Wersja elektroniczna wniosku oraz załączników do niego może mieć postać plików w 
formacie edytowalnym (MS Word, Excel, Open Office) lub nieedytowalnym (PDF, JPG, TIFF itp.), przy 
czym wersja elektroniczna powinna być zgodna z wersją papierową. 
Oznacza, to że do dokumentacji nie musi być dołączony skan wniosku, ale wypełniony formularz 
wniosku tożsamy z wersją papierową. 
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6. Jakie potwierdzenie kwalifikacji musi mieć ekspert ds. Funduszy Europejskich?  

Nie ma ściśle określonych wymagań formalnych w stosunku do kwalifikacji ekspertów ds. Funduszy 
Europejskich. Osoba współpracująca w charakterze eksperta musi posiadać odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie, aby wspierać merytorycznie zespół projektowy, w celu przygotowania poprawnych i 
rzetelnych materiałów informacyjnych nt. Funduszy Europejskich. 

Zgodnie z pkt 4.1 Regulaminu konkursu „w celu uzyskania wysokiego merytorycznego poziomu 
materiałów przygotowanych w ramach projektów zgłaszanych w Konkursie Wnioskodawca musi 
zaangażować do stałej (bieżącej) pracy przy realizacji projektu co najmniej 1 eksperta ds. Funduszy 
Europejskich, który będzie odpowiadał za:  
1. wyszukiwanie oraz proponowanie tematów/ informacji/ przykładów dofinansowanych projektów, 

adekwatnych do grupy docelowej projektu, 
2. weryfikację materiałów pod kątem poprawności merytorycznej przedstawianych informacji nt. 

Funduszy Europejskich, 
3. weryfikację pod względem prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z UE 

prezentowanych przez Wnioskodawcę w materiałach, 
4. wsparcie twórców materiałów w celu jak najlepszej realizacji zgłaszanych do konkursu projektów”. 

Równocześnie należy podkreślić, że doświadczenie, wiedza oraz sposób zaangażowania eksperta 
będzie przedmiotem oceny wniosku. Dlatego Wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku 
rzetelne informacje nt. eksperta.    

7. Czy o dotację może ubiegać się organizacja pozarządowa, wydająca tytuł prasowy, w której 
statucie określone są jeszcze inne zakresy działalności gospodarczej (którą organizacja 
prowadzi)? 
 
Tak. Organizacja pozarządowa może ubiegać się o dotację pod warunkiem, że jest wydawcą tytułu 
prasowego (wydaje tytuł prasowy). Pozostałe zapisy statutowe dotyczące innych form działalności nie 
wykluczają z udziału w konkursie. 

8. Projekty prasowe zgłaszane do Konkursu muszą być kolportowane na terenie minimum 4 
województw. Czy gazeta musi obejmować zasięgiem teren całego województwa? Czy  
wystarczy, że kolportowana jest na części jego terytorium? 

Zgodnie z pkt 7.2. Regulaminu konkursu: Projekty prasowe zgłaszane do Konkursu muszą spełniać 
jeden z poniższych warunków dotyczących zasięgu, to jest muszą osiągnąć: 

1) zasięg ponadregionalny tj. publikacje / tytuły prasowe w formie papierowej muszą być 
kolportowane na terenie minimum 4 województw lub, 

2) zasięg na poziomie co najmniej 50 tys. egzemplarzy (określony na podstawie średniego 
nakładu jednorazowego  danego tytułu / tytułów). Średni nakład jednorazowy danego tytułu 
stanowi sumę nakładów wszystkich wydań tytułu prasowego z października 2015 r. 
podzieloną przez liczbę wydań tego tytułu w tym okresie. 

Gazeta może być kolportowana na części terytorium każdego z co najmniej 4 województw w których 
jest realizowany projekt. Przy czym zgodnie z Regulaminem konkursu wnioski będą analizowane i 
oceniane przez Komisję Konkursową zgodnie z kryteriami określonymi w Karcie Oceny Projektu m.in. 
pod kątem zasięgu, atrakcyjności oraz efektywności kosztowej. 

9. Dotyczy: linia tematyczna „projekty internetowe”. Jak rozumiana jest aktualizacja materiałów 
w przypadku projektów internetowych? Czy aktualizacja jest liczona w dniach czy jako liczba 
wrzuconych materiałów / artykułów / reklam? 

Aktualizacja rozumiana jest jako dodanie nowego merytorycznego materiału np. artykułu 
sponsorowanego. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z Regulaminem konkursu projekty 
internetowe powinny uwzględniać regularną aktualizację zawartości serwisu co najmniej raz w 
tygodniu. 

10. Czy projekcie muszą zostać uwzględnione wszystkie wskazane w Regulaminie konkursu 
kategorie grup docelowych (określonych w pkt II Regulaminu)? 
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Nie. Dotacjobiorca powinien kierować swoje działania przede wszystkim do grupy / grup odbiorców 
danego medium, w którym realizowany jest projekt (w zależności od profilu i struktury odbiorców 
danego medium). 

  


