
Konkurs dotacji na działania informacyjne  

dot. Funduszy Europejskich  

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA KONKURSU 



Ogólne założenia konkursu 
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Cele konkursu 

• Są to dotacje na realizację autorskich projektów, uzupełniających 
działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez instytucje 
wdrażające Fundusze Europejskie w Polsce. 

 

• Celem konkursu jest promocja Funduszy Europejskich wśród 
wskazanych grup odbiorców. Pokazanie jaki wpływ mają one na 
nasze codzienne życie.  
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Tematyka konkursu 

• Chcemy pokazać różnorodność FE, najciekawsze, inspirujące projekty, 
efekty FE m.in. w gospodarce, infrastrukturze, środowisku, edukacji, 
ochronie zdrowia, przedsiębiorczości, dostępie do instytucji publicznych itp. 

 

• Chcemy poinformować o projektach, na które można zdobyć 
dofinansowanie 

 

• Chcemy wypromować bezpłatne źródła informacji (PIFE oraz portal 
www.FunduszeEuropejskie.gov.pl). 

 

• Konkretne tematy do materiałów contentowych proponuje Wnioskodawca w 
formularzu ofertowym na bazie komunikatów skierowanych do 
poszczególnych grup docelowych 
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http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Grupy docelowe 

• Ogół społeczeństwa  

 

• Potencjalni beneficjenci, w tym przedsiębiorcy, mikro, mali i 
średni przedsiębiorcy, start-upy i osoby chcące założyć start-up 

 

• Potencjalni uczestnicy projektów, w tym osoby z 
niepełnosprawnościami, osoby dorosłe zainteresowane nabyciem 
lub rozwinięciem posiadanych kompetencji 
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Wymagania dla projektów 1/3 

• Tworzenie wartościowych treści/materiałów  
 

• Treści contentowe muszą być opracowane przez eksperta z 
dziedziny funduszy Unii Europejskiej 

 

• Wszystkie treści muszą być zamieszczane w Serwisie 
sponsorowanym (specjalnie stworzona podstrona - minisite) 
portalu poświęconym wyłącznie FE  
 

• Serwis musi być przygotowany zgodnie technologią RWD.  
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• Stała lub cykliczna obecność treści/materiałów promujących 
Serwis sponsorowany na głównej stronie portalu, w górnych 
głównych sekcjach tematycznych portalu (desktop oraz mobile)  
- min. 10 dni w miesiącu 
 

• Dotarcie do Serwisu sponsorowanego musi być 
zagwarantowane i dobrze widoczne dla użytkowników z poziomu 
strony głównej portalu ze wszystkich rodzajów urządzeń (desktop 
oraz mobile) np. jako dodatkowa sekcja w pasku nawigacji/menu 
portalu, belka itp. 

 

7 

Wymagania dla projektów 2/3 



• Materiały contentowe mogą być zamieszczane na podstronach, 
mediach społecznściowych należących do tej samej grupy 
mediowej, jeżeli zapewni to lepszy zasięg, dotarcie do grup 
docelowych. 

 

• Jako uzupełnienie można wykorzystywać angażujące formy 
reklamy, np. teksty lub filmy poradnikowe, tytuły przyciągające 
uwagę, webinaria, krótkie filmy do promocji w social mediach, 
quizy, ankiety, infografiki itp. 
 

• Możliwa jest promocja wykorzystująca targetowanie behawioralne, 
contentowe, demograficzne, geotargetowanie, retargetowanie w 
obrębie witryn należących do tej samej grupy mediowej oraz w 
mediach społecznościowych. 
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Wymagania dla projektów 3/3 



Harmonogram projektu i publikacji 1/2 

• Projekty będę realizowane od 30 IX do 15 XII 2020 r.  

• Organizator konkursu może – po uprzednim uzgodnieniu z 
Wnioskodawcą – przedłużyć ten okres do 31 XII 2020 r. 

• Harmonogram emisji materiałów przygotowuje Wnioskodawca, 
mając na uwadze tematykę treści (np. dopasowanie tematu do 
aktualnie trwających naborów i konkursów na dotacje).  

• Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo do 
modyfikacji hamonogramu.  
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• Publikacje muszą być realizowane cyklicznie.  
 
Każdego miesiąca liczba publikowanych treści/materiałów musi 
być podobna i w miarę potrzeb równomiernie rozłożona w czasie 
np. średnio 2 materiały w tygodniu. 
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Harmonogram projektu i publikacji 2/2 



Termin składnia wniosków 

Termin składania wniosków upływa  25 IX 2020 r. 
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Kto może się ubiegać o dotację? 

O dotację w Konkursie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które: 

• prowadzą działalność gospodarczą lub statutową jako wydawcy 
portali internetowych  

• lub ich biura reklamy  

• oraz spełniają pozostałe warunki określone w regulaminie. 
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Budżet konkursu i projektów 

• Budżet Konkursu wynosi 800 000 zł  

• Minimalna wartość pojedynczej dotacji wynosi 200 000 zł, a 
maksymalna 400 000 zł.  

• Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania 
dotacji w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty, o 
jaką ubiega się Wnioskodawca.  

• Każdy Wnioskodawca może zgłosić w Konkursie tylko jeden 
projekt.  

• W przypadku, gdy Wnioskodawca zgłosi więcej niż jeden 
projekt, wszystkie jego projekty podlegać będą odrzuceniu. 
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Język komunikacji 

• Język komunikacji musi być możliwie: 

• prosty,  

• zrozumiały  

• dostosowany do przeciętnego użytkownika portalu.  

• Nie może być oficjalny, urzędowy.  
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Eksperci ds. Funduszy Europejskich  

Wnioskodawca musi zaangażować do stałej, bieżącej współpracy 
przy realizacji projektu co najmniej 1 eksperta ds. FE.  

Ekspert będzie odpowiadał za:  

a) wysoki poziom merytoryczny przygotowywanych materiałów,  

b) wyszukiwanie i proponowanie tematów / informacji / przykładów 
projektów, adekwatnych do grupy docelowej projektu,  

c) weryfikację pod względem prawidłowości realizacji projektów  
UE prezentowanych w materiałach,  

d) ewentualne współprowadzenie działań o charakterze 
edukacyjnym, np. webinariów, o ile projekt je uwzględnia.  
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Ocena wniosków 

Wnioski będą oceniane pod kątem:  

• formalnym,  

• budżetowym,  

• merytorycznym. 
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Pełna dokumentacja konkursowa została zamieszczona 
na stronie internetowej:  

 

www.FunduszeEuropejskie.gov.pl  

 

w zakładce: Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich / Weź 
udział w promocji Funduszy Europejskich / Współpraca z mediami i 
partnerami społeczno-gospodarczymi  
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Dziękujemy za współpracę  


