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I. WYNIKI BADAŃ ILOŚCIOWYCH NA PRÓBIE MIESZKAŃCÓW POLSKI1 

Znajomość Funduszy Europejskich (główne wskaźniki opisujące stan wiedzy i świadomości ogółu 

społeczeństwa) 

Pojęcie Funduszy Europejskich zna 88% badanych. Czteroletnia perspektywa obserwacji pozwala 

stwierdzić, że wartość wskaźnika jest stała i nie ulega znaczącym zmianom. Zdecydowanie mniej 

osób, bo 63% wie, co się pod tym pojęciem kryje. 

Fundusze postrzegane są jako czynnik prorozwojowy. Jednak zmiany postrzegane są bardziej w skali 

makro (kraj, region) niż mikro (najbliższe otoczenie, osobiste korzyści). 86% badanych dostrzega 

zmiany w kraju, a 82% widzi wpływ FE na rozwój regionu. Jednak tylko 67% dostrzega zachodzące 

dzięki FE zmiany w swoim najbliższym otoczeniu, 63% twierdzi, że korzysta z FE osobiście.  

21% badanych potrafi wskazać przedsięwzięcia finansowane z FE, wśród najczęściej wymienianych 

są: inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną (głównie drogi - 35% wskazań) i inne typy 

infrastruktury: edukacyjna, miejska, kulturalna, sportowa czy zdrowotna i inne. Znacznie rzadziej 

wskazywane są miękkie efekty oddziaływania FE. Dofinansowanie nowych firm, start działalności 

wskazuje 15% badanych, a szkolenia i edukację – 13%.  

Wśród grup postrzeganych jako beneficjenci FE najczęściej wymieniani są przedsiębiorcy, rolnicy oraz 

placówki edukacyjne (przedszkola, szkoły, uniwersytety, uczelnie). Znacząco w porównaniu do 

pomiarów z lat poprzednich wzrósł odsetek osób mających świadomość, że w puli środków unijnych 

są specjalne pieniądze zarezerwowane dla poszczególnych województw (48% wskazań).  

Wizerunek FE jest wśród Polaków pozytywny, jednak opiera się na dość ogólnych i stereotypowych 

przeświadczeniach. Można również wskazać na w miarę trwały i nie ulegający gwałtownym zmianom 

sposób postrzegania FE w Polsce. 

Ocena możliwości uzyskania dofinansowania 

63% badanych nie zamierza się ubiegać o dofinansowanie z FE. Najczęstszą przyczyną jest brak 

potrzeby uzyskania pieniędzy unijnych (37%), w dalszej kolejności przekonanie o tym, że nie jest się 

uprawnionym wnioskodawcą (18%). Ponadto wśród respondentów dominuje przekonanie, że 

uzyskanie dofinansowania jest raczej trudne, znaczna część badanych uważa również, że nie 

wszystkie grupy mają takie same szanse na uzyskanie wsparcia. Grupami, którym w opinii badanych 

najłatwiej jest otrzymać dofinansowanie, są przedsiębiorcy, władze samorządowe oraz placówki 

edukacyjne.  

Doświadczenia z Funduszami Europejskimi 

Spośród mieszkańców Polski aż 43% zna kogoś, kto skorzystał lub korzysta z FE lub ze zmian, jakie 

dzięki nim zachodzą – głównie w formie dopłat dla rolników, lepszej infrastruktury, wsparcia 

przedsiębiorczości i lepszych warunków pracy. 

Jednak osobiste korzystanie deklaruje znacznie mniej osób. Uczestnictwo w przedsięwzięciu 

dofinansowanym z FE bądź w bezpłatnym lub dofinansowanym z FE szkoleniu deklaruje tylko 16% 
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i jest to mniej w porównaniu do 2015 r. (25%) i 2014 r. (22%). Tylko 10% osobiście ubiegało się 

o wsparcie z FE.  

Łącząc udział w przedsięwzięciu finansowanym z FE i ubieganie się o dofinansowanie, osobiste 

doświadczenie z FE ma co szósty Polak (17%). 

 

II. OPIS I ZALECENIA KOMUNIKACYJNE DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP 

Przedsiębiorcy 

Grupa przedsiębiorców jest niejednorodna. Myśląc o komunikacji masowej FE należy przede 

wszystkim rozważyć jednoosobowe działalności gospodarcze, których w Polsce jest około 1,9 mln 

(aktywnych2) oraz inne formy prawne, o ile właściciel jest jednocześnie osobą zajmującą się finansami 

i administracją (firmy bez własnej księgowości). 

Przedsiębiorcy, będąc pozytywnie nastawioną i zorientowaną w temacie FE grupą, nie wymagają 

zbytniej edukacji. Zamiast tego należy komunikować się z nimi bardziej praktycznie, wskazując 

konkretne korzyści: 

1. motywowanie do wykorzystania funduszy (tzw. call to action), 

2. informacja o możliwościach uzyskania dofinansowania w przekroju różnych branż 

 i działalności (to znaczy, w miarę możliwości odwołując się do specyfiki branży, w której działa 

przedsiębiorca), 

3. kierowanie do podmiotów, które mogłyby pomóc w uzyskaniu dofinansowania. 

 

Osoby młode (w wieku poniżej 30 lat), w tym osoby określane jako NEET 

Obie grupy, mimo że w podobnym wieku, są różne, jeśli chodzi o podejście do życia. Młodzi co do 

zasady są aktywni, pozytywnie nastawieni, deklarujący działanie (interpretacja m.in. chęci 

aplikowania o środki unijne w przyszłości). NEET są bardziej pasywni i negatywnie nastawieni. 

2.1 Grupa Młodych 

Rekomendacje dotyczące komunikacji do Młodych: 

1. Pokazywanie osobistych korzyści z wykorzystania FE, 

2. Wskazywanie, gdzie można zasięgnąć informacji, jaki zrobić pierwszy krok, 

3. Motywowanie, zachęta do wzięcia losu w swoje ręce (działanie na zasadzie call to action – 

zachęcenie do działania tu i teraz). 

2.2 Grupa NEET 
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 Polski przedsiębiorca. Jaki jest? Czego potrzebuje? Odpowiada prof. Jan Klimek z SGH, https://youtu.be/FgBA1kLXQJY (dostęp 

21.11.2016) 

https://youtu.be/FgBA1kLXQJY
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Grupa NEET jest pasywna i obojętnie lub negatywnie nastawiona, nie tylko do UE i FE. Unikanie to ich 

sposób na życie. Dlatego też nie są to raczej potencjalni beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie, 

bardziej prawdopodobne, że są to uczestnicy projektów.  

1. Komunikacja w mediach powinna starać się nastawiać ich pozytywnie do FE,  

2. Komunikacja bezpośrednia i edukacja powinna starać się wytrącić ich z marazmu  

i sprowokować działanie. 

Rekomendacje dotyczące komunikacji do grupy NEET: 

1. Uświadomienie korzyści z FE; 

2. Motywowanie, zachęta do wzięcia losu w swoje ręce (komunikacja oparta na zasadzie call to 

action – zachęcenie do działania tu i teraz); 

 

Kobiety 

Kobiety to duża i zróżnicowana wewnętrznie grupa pod względem wieku, sytuacji zawodowej, 

społeczno-ekonomicznej etc. Jeśli chodzi o wiedzę i postrzeganie korzyści płynących z FE – kobiety są 

na poziomie średnim, blisko wyników całej populacji. W stosunku do wyników populacji kobiety nieco 

mniej interesują się FE, nieco mniej deklaruje korzystania ze zmian powstałych dzięki FE, także mniej 

kobiet ubiegało się o środki z FE w przeszłości i mniej zamierza ubiegać się o środki w przyszłości. 

W związku z tym, w kontekście komunikacji do kobiet należy rozważyć cel motywacji do działania.  

Rekomendacje dotyczące komunikacji do Kobiet: 

1. Motywowanie do działania, uświadomienie możliwości; 

2. Komunikacja z perspektywy korzyści indywidualnych. 

 

Osoby w wieku 50+ 

To grupa zróżnicowana wewnętrznie. Wyraźną linię podziału wytycza wiek. Z jednej strony mamy 

osoby w wieku 50-65 l., w większości jeszcze aktywne zawodowo i lepiej zorientowane w tematyce 

unijnej. Z drugiej – są osoby w wieku emerytalnym (65+), które mają wyraźne deficyty w zakresie 

wiedzy o FE.  

W młodszej wiekowo grupie (50-65 l.) wiedza dotycząca FE oraz stosunek tej grupy ludzi do FE jest 

przeciętny – w tym sensie, że niemal nie ma wskaźników, które odchylałyby się od średniej dla 

populacji. Ciekawsza jest młodsza część tej grupy (około 50 r. ż.) – są to ludzie, którzy dość dobrze 

wiedzą, co oznacza termin FE oraz deklarują wykorzystanie tych informacji. Stosunkowo dużo ludzi 

w tej grupie deklaruje zamiar ubiegania się o FE (może się to brać stąd, że w tej grupie wiekowej 

znajduje się dużo przedsiębiorców). 
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Rekomendacje dotyczące komunikacji do Osób 50-65 l.: 

1. Możemy traktować tych ludzi jako sprzymierzeńców w kontekście komunikacji FE – 

wykorzystywanie ich wiedzy i pozytywnego nastawienia (w szczególności osoby ok. 50 r. ż.).  

2. Agenci wpływu w stosunku do innych grup, młodszych (np. zachęcanie dzieci do aktywności) 

i starszych (np. neutralizacja negatywnego nastawienia starszych). 

 

III. GRUPY NIEDOINFORMOWANE 

Bezrobotni i Niepracujący 

Rekomendacje dotyczące komunikacji do osób Bezrobotnych i Niepracujących: 

1. Uświadomienie korzyści z FE; 

2. Motywowanie, zachęta do wzięcia losu w swoje ręce (komunikacja oparta na zasadzie call to 

action – zachęcenie do działania tu i teraz). 

 

Osoby 65+ 

Są to tradycjonaliści, emeryci – głównie emerytki, które o Unii niewiele wiedzą i wiedzieć nie chcą. FE 

ich nie interesują. Rodzina i religia mają dla nich duże znaczenie. Media, z których korzystają nie 

informują zbytnio obszernie o pomocy unijnej. Ludzie należący do tego segmentu nie będą 

potencjalnymi beneficjentami, rzadko będą uczestnikami projektów, stanowią jednak ważną grupę 

odbiorców rezultatów, czyli opinii publicznej. Jednakże osoby starsze mogą wpływać na opinię 

młodszych. Jeśli będą negatywnie nastawieni, ich opinie dotyczące uczciwości (lub raczej jej braku) 

w wykorzystywaniu środków oraz sposobu ich wykorzystania, mogą wpływać na innych, na przykład 

rodziny i przyjaciół. 

Rekomendacje dotyczące komunikacji do osób 65+: 

1. Działania komunikacyjne skupiające się na perspektywie społeczności i zewnętrznego otoczenia, 

czyli uświadamiające rolę FE w otoczeniu osób 65+. 

2. Działania informujące starszych o wymogu dostępności wszystkich projektów finansowanych przy 

wykorzystaniu środków z FE (UE dba o osoby z różnymi niepełnosprawnościami – wymóg 

projektowania uniwersalnego).  

 

Osoby słabiej wykształcone (z wykształcenie podstawowym i zasadniczym zawodowym) 

Rekomendacja dotycząca komunikacji do osób słabiej wykształconych 

1. Uświadomienie korzyści z FE z perspektywy indywidualnej, ale też z perspektywy „makro” 

(społeczności, zewnętrznego otoczenia). 


