
OGÓLNE ZAŁOŻENIA KONKURSU 

KONKURS DOTACJI NA DZIAŁANIA INFORMACYJNE 
DOTYCZĄCE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 



Plan prezentacji: 

1. Ogólne założenia Konkursu; 

2. Sposób składania oraz ocena wniosków o 
dofinansowanie; 

3. Umowa dotacyjna; 

4. Realizacja projektu dotacyjnego; 

5. Rozliczanie projektu. 



Ogólne założenia 
Konkursu 



Cele konkursu 

• Celem Konkursu jest dotarcie do wskazanych grup 
odbiorców z informacją na temat możliwości jakie oferują  
im Fundusze Europejskie oraz wskazanie korzyści jakie 
mogą dzięki nim odnieść.  

• Media otrzymają dotacje na realizację autorskich 
projektów, uzupełniających działania informacyjno-
edukacyjne prowadzone przez instytucje odpowiadające za 
wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce.  

 

 



Tematyka konkursu 1/2 

• Tegoroczna edycja konkursu dotacji  składa się z dwóch 
części – A i B.  

• Część A ma charakter informacyjny i skierowana jest do 
mediów. Powstałe artykuły/materiały mają za zadanie 
odpowiadać na potrzeby informacyjne poszczególnych 
grup docelowych oraz prezentować tematykę do nich 
skierowaną.  

• Publikacje/materiały mają być zamieszczane w tytułach lub 
miejscach, w których wskazane grupy docelowe w sposób 
naturalny poszukują informacji oraz w sposób, który jest 
dla danej grupy najbardziej atrakcyjny.  



Tematyka konkursu 2/2 

• Część B dotyczy  projektów edukacyjnych, których celem ma 
być zachęcenie dziennikarzy mediów lokalnych i 
regionalnych do poruszania tematów związanych z FE oraz 
poszerzenie ich wiedzy o obszarach unijnego wsparcia i 
bezpłatnych źródłach informacji.  

• Działania edukacyjne mają dostarczyć dziennikarzom 
mediów lokalnych wiedzy oraz praktycznych wskazówek, 
m.in. jak ciekawie i skutecznie, z punktu widzenia czytelnika, 
przekazywać informacje związane z FE. 

 

 

 

 



Grupy docelowe projektów cz. A 1/2 
• Grupa: Potencjalni beneficjenci  

• Podgrupa: Przedsiębiorcy 

• Podgrupa: Mali i średni przedsiębiorcy z terenu Polski Wschodniej 

• Podgrupa: Start-upy i osoby chcące założyć start-up 

• Grupa: Potencjalni uczestnicy projektów 
• Podgrupa: Młodzi – NEET 

• Podgrupa: Młodzi – studenci, doktoranci  

• Podgrupa: Osoby z niepełnosprawnościami 

• Podgrupa: Osoby dorosłe zainteresowane nabyciem lub rozwinięciem 
posiadanych kompetencji 

• Podgrupa: Programiści 

• Grupa: Ogół społeczeństwa  

 



Grupy docelowe projektów cz. A 2/2 

• Do każdej z grup przypisano kluczowe tematy, które muszą 
zostać przez Wnioskodawcę zaprezentowane w 
opracowanych przez niego materiałach. 

• Wybór grupy docelowej powinien być adekwatny do 
danego medium, poparty analizą jej potrzeb i wynikać z 
możliwości, jakie stwarzają FE dla danej grupy. 

• Szczególną grupą docelową na dotarciu, do której nam 
zależy są kobiety, do których mogą być  adresowane 
wszystkie wskazane tematy.  W  przypadku tej grupy 
szczególnie istotne jest opracowanie odpowiedniej  
koncepcji projektu i dobór odpowiednich mediów. 

 

 



Rodzaje projektów  

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać:  

Część A: 

• Projekty prasowe 

• Projekty prasowo – internetowe  

• Projekty internetowe  

Część B: 

• Projekty edukacyjne  

 



Projekty prasowe  
• Projekty z udziałem prasy ogólnopolskiej, branżowej, kobiecej itp.  

• Projekty z udziałem prasy regionalnej mogą dotyczyć wyłącznie 
tematów Programu Polska Wschodnia i muszą odbywać się 
jednocześnie we wszystkich pięciu województwach tj.: lubelskim, 
podlaskim, podkarpackim, warmińsko – mazurskim i świętokrzyskim.  

• Projekty mogą zawierać komponent internetowy (np. zakładka projektu 
na stronie internetowej medium, kontekstowe umieszczenie materiałów 
na portalach w ramach grupy mediowej gwarantujące efektywne 
dotarcie do grup docelowych).  

• Projekty mogą wykorzystywać różne uzupełniające formy komunikacji: 
materiały multimedialne, infografiki, webinaria, product placement, o 
ile są one adekwatne do specyfiki medium, cieszą się zainteresowaniem 
ich użytkowników lub będą efektywne w dotarciu do danej grupy 
docelowej.   

• Projekty mogą też wykorzystywać media społecznościowe 
Wnioskodawcy. 

 



Projekty prasowo – internetowe 1/2 

Część prasowa: 

• Emisja powiązanych tematyczne z częścią internetową materiałów w 
tytułach prasowych wchodzących w skład grupy mediowej 
dopasowanych do wybranej grupy docelowej.  

Część internetowa:  

• Realizacja przez podmioty, w których portfolio znajdują się zarówno 
portale, jak i tytuły prasowe o tematyce: biznes, finanse, prawo, przy 
czym łączna liczba użytkowników dla portali, wchodzących w skład 
grupy, musi wynieść nie mniej niż 2 500 000 miesięcznie; 

• Działania internetowe i prasowe muszą być ze sobą powiązane, mogą 
także uwzględniać współpromocję; 

• Realizacja większości działań na największych pod względem liczby 
użytkowników portalach o tematyce biznesowej należących do danej 
grupy mediowej; 

 



Projekty prasowo – internetowe 2/2 
• Promocja każdego ze stworzonych materiałów, w tym stała lub cykliczną 

promocję działań w ramach projektu/cyklu na stronach głównych portali;  

• Prowadzenie działań również na mobilnych stronach portalu;  

• Promocja uwzględniająca targetowanie behawioralne lub kontekstowe;  

• Wykorzystanie w działaniach promocyjnych przede wszystkim narzędzi 
innych niż standardowe formaty reklamowe, np. reklamy natywnej, 
materiałów lub zakładek sponsorowanych, itp.;  

• Różne formy komunikacji,  w tym materiały multimedialne, infografiki, 
webinaria, product placement;  

• Stworzenie jednego miejsca o dedykowanym adresie url, w którym 
zbierane będą wszystkie materiały stworzone w ramach projektu;   

• Możliwość wykorzystania mediów społecznościowych Wnioskodawcy. 

 



Projekty internetowe 1/2 
• Projekty powinny być realizowane na portalach o tematyce 

ogólnoinformacyjnej o zasięgu nie mniejszym niż 9 000 000 
użytkowników miesięcznie; 

• Prowadzenie serwisu sponsorowanego przygotowanego w technologii 
RWD;  

• Kontekstowe umieszczanie materiałów również poza serwisem 
sponsorowanym – np.  w cyklicznych seriach realizowanych na portalu 
lub na innych portalach należących do tej samej grupy mediowej,  

• Prowadzenie działań w ramach projektu również na mobilnych stronach 
portalu; 

• Cykliczną lub stałą obecność na stronie głównej portalu (np. 15 dni w 
miesiącu). Obecność na stronie głównej powinna umożliwiać 
przekierowanie zainteresowanych użytkowników do serwisu 
sponsorowanego. Minimalny okres obecności na stronie głównej musi 
wynieść 50% czasu trwania projektu; 

 



Projekty internetowe 2/2 
• Promocja na podstronach portalu i, w razie potrzeby, na innych 

stronach internetowych należących do tej samej grupy mediowej (np. o 
tematyce biznesowej); 

• Wykorzystanie innych niż standardowe formatów reklamowych, np. 
reklamy natywnej, materiałów lub zakładek sponsorowanych itp.;  

• Wykorzystanie materiałów i form komunikacji o charakterze 
edukacyjnym, w tym video, materiały multimedialne, infografiki, 
webinaria, product placement,  

• Możliwe jest wykorzystanie mediów społecznościowych 
Wnioskodawcy; 

• Czas trwania: min. 4 miesiące i maks. 6 miesięcy  

• Regularna aktualizacja zawartości serwisu przynajmniej raz w 
tygodniu;  

• Możliwe są komponenty angażujące użytkowników w tworzenie 
własnej treści np. w formie konkursu 



LINIA EDUKACYJNA   
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Cele: 
• Zachęcenie dziennikarzy mediów lokalnych i regionalnych do poruszania 

tematów związanych z Funduszami Europejskimi. 

• Poinformowanie o obszarach wsparcia z Funduszy Europejskich oraz 
bezpłatnych źródłach informacji oraz jak z nich korzystać. 
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Grupa docelowa projektu: 
dziennikarze mediów lokalnych i regionalnych z całej Polski, w tym 
prasowych, internetowych, radiowych, telewizyjnych. 

 

Zasięg projektu: 
realizacja w 4 miastach Polski – charakteryzujących się łatwym dojazdem 
z miast sąsiadujących. 
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Formuła realizacji projektu: 
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1. Warsztaty 

warsztaty stacjonarne  
(czas trwania maks. 2 dni) 

przeszkolenie ok. 120 dziennikarzy  
(2 edycje warsztatów dla ok. 15 osób każdy) 

przed rozpoczęciem warsztatów 
pilotaż w MR  

2. Działanie aktywizujące 
(pogłębienie wiedzy z warsztatów) 

np. w formie konkursu 

nagroda – np. staż dla laureatów  
w ogólnopolskim medium  

(efekt - publikacja kilku (3-4) materiałów 
poświęconych FE) 



Trenerzy: 

• znani i doświadczeni dziennikarze z mediów 
ogólnopolskich, 

• mający wieloletnie doświadczenie dziennikarskie, 

• znający tematykę Funduszy Europejskich, 

• w uzasadnionych przypadkach mogą być wspierani 
ekspertami zewnętrznymi (m.in. z zakresu FE czy 
technik dziennikarskich), 
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O czym warsztaty: 

20 

Jak ciekawie, z punktu widzenia czytelnika, przekazywać informacje związane z FE 

Jak w prosty, zrozumiały i interesujący sposób pisać o trudnych tematach dotyczących 
unijnego wsparcia, jak  dobierać informacje w zależności od tego kto jest ich odbiorcą 

Jakie są najczęściej popełniane błędy i trudności podczas tworzenia treści dotyczących FE  

Jak w atrakcyjny i efektywny sposób komunikować nt. FE (wykorzystaniu/łączeniu 
rozmaitych form przekazu (np. tekst, dźwięk, infografiki, animacje, wideo) 

Jakie są najważniejsze obszary wsparcia z FE m.in. dla przedsiębiorców, ludzi młodych, NGO 
JST 

Gdzie szukać rzetelnych informacji nt. FE i jak z nich korzystać 



Harmonogram projektu: 
• 1 maja 2017 r. - 31 marca 2018 r. - realizacja projektu, 

•  wrzesień – listopad 2017 r. - zajęcia warsztatowe, 

• styczeń - marzec 2018 r. - działanie aktywizujące oraz publikacja 
artykułów.  
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Kto może się ubiegać o dotację? 
• wydawcy tytułów prasowych lub ich biura reklamy, 

• wydawcy portali internetowych lub ich biura reklamy, 

• publiczni lub komercyjni nadawcy telewizyjni lub podmioty zarządzające 
czasem antenowym, w stacjach telewizyjnych (np. biura reklamy 
nadawców telewizyjnych), 

• publiczni lub komercyjni nadawcy radiowi lub podmioty zarządzające 
czasem antenowym, w stacjach radiowych (np. biura reklamy nadawców 
radiowych),  

• agencje informacyjne. 
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Pozostałe założenia 
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Budżet 

• Na realizację projektów w konkursie przewidziano 
dotacje w minimalnej wysokości 50 000 zł oraz 
maksymalnej wysokości dla: 

• Projektów prasowych -  300 000 zł;  

• Projektów prasowo-internetowych – 500 000 zł; 

• Projektów internetowych – 600 000 zł; 

• Projektów edukacyjnych – 600 000 zł. 

 

 



Harmonogram 

• Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z 
załącznikami można składać do: 24 kwietnia 2017 r. 

• Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie: 
oProjekty prasowe, prasowo – internetowe, internetowe: 

od 22 maja do 30 listopada 2017 r.  
(z możliwością do przedłużenia do 31 grudnia). 

oProjekty edukacyjne: od 1 maja 2017 r. do 31 marca 
2018 r. (zajęcia warsztatowe mogą odbywać się w okresie 
wrzesień – listopad 2017 r.). 

 



Ocena wniosków 

• Wnioski będą oceniane pod kątem:  
• formalnym  

• merytorycznym  

• Budżetowym 

według kryteriów wskazanych w Karcie Oceny 
Projektu.  

 



Język komunikacji 

Powinien być możliwie prosty, zrozumiały dla 
odbiorcy danego medium.  

 

Nie powinien być urzędowy, oficjalny. 

 



Eksperci ds. Funduszy Europejskich 
Każdy Wnioskodawca musi zaangażować do stałej pracy przy realizacji projektu 
co najmniej jednego eksperta ds. Funduszy Europejskich. 

 

Obowiązki eksperta w projekcie: 

• wyszukiwanie oraz proponowanie tematów/ informacji/ przykładów 
dofinansowanych projektów, adekwatnych do grupy docelowej projektu; 

• weryfikację materiałów pod kątem poprawności merytorycznej 
przedstawianych informacji nt. Funduszy Europejskich; 

• weryfikację pod względem prawidłowości realizacji projektów 
dofinansowanych z UE prezentowanych przez Wnioskodawcę w materiałach; 

• wsparcie twórców materiałów w jak najlepszej realizacji projektów. 



Pełna dokumentacja konkursowa została zamieszczona 
na stronie internetowej: 

 
www.FunduszeEuropejskie.gov.pl 

 
 

Zakładka: Weź udział w promocji Funduszy Europejskich 
/ Współpraca z mediami i partnerami społeczno-

gospodarczymi 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

