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Znajomość pojęcia  

Fundusze Europejskie 



Znajomość pojęcia Fundusze Europejskie 

Odsetek osób, które 
spotkały się  
z pojęciami „Fundusze 
Europejskie” lub 
„Fundusze Unijne”  
i wiedzą/nie wiedzą co 
one oznaczają wyniósł  
w sierpniu 2020 – 84% 
i był o 6 punktów 
procentowych (pp.) 
niższy niż w czerwcu 
2020. Spadek jest 
istotny statystycznie. 
 
Od 2014 roku 
wskaźnik znajomości 
pojęcia Fundusze 
Europejskie wahał się 
pomiędzy 82 a 90%. 
 
 

Odsetek osób, który spotkał się z określeniem Fundusze Europejskie, Fundusze Unijne i wie/nie wie co ono oznacza  
(w %; wyniki w latach 2014-2020, dla pomiaru w VIII 2020 N=1067)* 

*wartości w ramce oznaczają różnicę istotną statystycznie, porównując do ogółu z VIII 2020 (95% poziom istotności) 
 



Czy spotkał(a) się Pan(i) z określeniami Fundusze Europejskie lub Fundusze Unijne?  
(w %; wyniki w latach 2014-2020, dla pomiaru w VIII 2020 N=1067)* 
*wartości w ramce oznaczają różnicę istotną statystycznie, porównując do ogółu z VIII 2020 (95% poziom istotności) 
 

Odsetek osób znających  
i rozumiejących termin 
„Fundusze Europejskie”  
w ciągu roku utrzymywał się 
na stałym poziomie  
(64-66%). 
 
W sierpniu zaobserwowano 
istotnie niższy w porównaniu 
do czerwca 2020 odsetek 
osób znających, ale nie 
rozumiejących określenia FE. 
 
W sierpniu znacząco więcej 
osób niż w czerwcu 2020 
zadeklarowało, że nigdy nie 
spotkało się z terminem 
Fundusze Europejskie. 

      



 
Istotne 
statystycznie 
odpowiedzi  
w odsetkach 
respondentów, 
którzy nigdy nie 
spotkali się  
z określeniem 
Fundusze 
Europejskie, 
występują 
wśród osób 
najmłodszych 
(15-19 lat)  
i najstarszych 
(powyżej 65 lat). 

Czy spotkał(a) się Pan(i) z określeniem Fundusze Europejskie lub Fundusze Unijne? (w %; N=1067)* 
* „+/-” różnica istotna statystycznie porównując do ogółu z VIII 2020 (95% poziom istotności) 



Wśród osób, które 
kiedykolwiek 
spotkały się  
z terminem FE   
wyraźnie częściej są 
osoby w wieku 35-54 
lata, z wyższym 
wykształceniem oraz 
ze średnich i  dużych 
miast (od 50 do 500 
tys. mszk.). 
 

Czy spotkał(a) się Pan(i) z określeniem Fundusze Europejskie lub Fundusze Unijne? (w %; N=1067)* 
* „+/-” różnica istotna statystycznie porównując do ogółu z VIII 2020 (95% poziom istotności) 



Świadomość obszarów lub 

projektów wspieranych z FE 

w najbliższym otoczeniu 

respondenta 



Dostrzeganie zmian w otoczeniu dzięki wykorzystaniu FE 

Odsetek mieszkańców 
Polski, deklarujących 
dostrzeganie zmian  
w swoim najbliższym 
otoczeniu dzięki 
wykorzystaniu FE wyniósł  
w sierpniu 2020 – 59% i był 
to wynik istotnie niższy niż  
w czerwcu 2017, lipcu 2018, 
i czerwcu 2020. 
 
 

Odsetek osób, które dostrzegają zmiany w swoim otoczeniu dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich, liczony do osób, 
które słyszały o FE (w %; wyniki w latach 2017-2020, dla pomiaru w VIII 2020 N=901)* 

*wartości w ramce oznaczają różnicę istotną statystycznie, porównując do ogółu z VIII 2020  (95% poziom istotności) 



Czy dostrzega Pan(i) zmiany w swoim najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystaniu FE? (w %; N=901 osoby, które znają FE przynajmniej ze słyszenia)* 
* „+/-” różnica istotna statystycznie porównując do ogółu z VIII 2020 (95% poziom istotności) 

 
59% Polek i Polaków  
dostrzega zmiany  
w swoim najbliższym 
otoczeniu dzięki 
wykorzystaniu FE, 
częściej zmiany 
dostrzegają kobiety 
niż mężczyźni.  



 
Do osób, które 
wyraźnie częściej 
dostrzegają zmiany 
 w swoim najbliższym 
otoczeniu, dzięki 
wykorzystaniu FE, 
należą osoby  
z wyższym 
wykształceniem  
i mieszkańcy średnich 
miast (50-199 tys. 
mszk.). 
 
Istotnie rzadziej 
zmiany zauważają 
mieszkańcy dużych 
miast, pow. 500 tys.,  
a także osoby  
z wykształceniem 
podstawowym. 

Czy dostrzega Pan(i) zmiany w swoim najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystaniu FE? (w %; N=901 osoby, które znają FE przynajmniej ze słyszenia)* 
* „+/-” różnica istotna statystycznie porównując do ogółu z VIII 2020 (95% poziom istotności) 



Czy dostrzega Pan(i) zmiany w swoim otoczeniu dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich?  
(w %;  w latach 2014-2020, dla pomiaru w VIII 2020 N=901)* 
*wartości w ramce oznaczają różnicę istotną statystycznie, porównując do ogółu z VIII 2020 (95% poziom istotności) 

W sierpniu 2020, w porównaniu  
z wynikiem z czerwca 2020, istotnie 
zmniejszył się odsetek osób, które 
dostrzegają zmiany w swoim 
otoczeniu dzięki wykorzystaniu FE  
(o 13 pp.). 
  
W czerwcu prawdopodobnie więcej 
osób śledziło doniesienia medialne 
w związku z epidemią COVID-19  
i zbliżającymi się wyborami 
prezydenckimi i było zarazem 
odbiorcą działań informacyjnych na 
temat FE. W sierpniu okres 
wakacyjny i urlopowy powoduje, że 
działania informacyjne nt. FE 
okazują się mniej skuteczne. 



Znajomość celów, obszarów 

lub działań, na które są 

przeznaczane FE w Polsce 



Wskaźnik znajomości obszarów, na które przeznaczane są FE 

Odsetek mieszkańców Polski, znających co 
najmniej trzy przykładowe cele, obszary lub 
działania, na które przeznaczone są FE  
w Polsce w ramach polityki spójności 
(zgodnie ze stanem rzeczywistym – bez 
„dotacji dla rolników” i „rozwoju obszarów 
wiejskich”) wyniósł w sierpniu 50% i jest 
istotnie wyższy niż w dotychczasowych 
pomiarach w latach 2017-2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Odsetek mieszkańców Polski znających co najmniej trzy przykładowe cele, obszary lub działania, na które 
przeznaczane są FE w Polsce  
(w %; wyniki w latach 2017-2020, dla pomiaru w VIII 2020 N=901)* 
* wartości w ramce oznaczają różnicę istotną statystycznie, porównując do ogółu z VIII 2020  (95% poziom istotności) 



Odsetek mieszkańców Polski wskazujących cele, obszary, działania, na 
które są przeznaczane FE w Polsce (w %; wyniki w 2020 roku, dla 
pomiaru w sierpniu N=901)* 
* wartości w ramce oznaczają różnicę istotną statystycznie, porównując do 
ogółu z VIII 2020  (95% poziom istotności) 

W sierpniu 2020, w porównaniu do czerwca 
2020, istotnie częściej wskazywano 
infrastrukturę ekologiczną, jako cel 
przeznaczenia FE w Polsce (wzrost o 20 pp., 
z 6% do 26%). 
 
Ponadto istotnie częściej niż w czerwcu jako 
cel FE wskazywano integrację i pomoc 
społeczną (+17pp.), infrastrukturę ogólnie 
(+16 pp.), szkolenia, edukację, naukę (+10 
pp.), rozwój technologii, innowacyjności, 
B+R (+9pp.). 
 
9% Polaków znających określenie FE, 
przynajmniej ze słyszenia, nie potrafiło 
wskazać żadnych celów, obszarów i działań, 
na które przeznaczane są FE. 
 
  


