
Pałac w Lubostroniu 

 
Strategia komunikacji  

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020 
 



Kcynia, Kalwaria przy kościele NMP 

 
   Podstawy prawne:  
 Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE)  
      nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
 Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów 

operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 
 Projekt Strategii komunikacji polityki spójności na lata 

2014-2020 
 Szablon zaproponowany przez MIiR i uzgodniony  
     z regionami  
 



Astrobaza 

 
 Strategia komunikacji jest 

dokumentem ramowym, do 
którego tworzone są Roczne 

plany działań informacyjnych  
i promocyjnych 

 



Kampania „Wygraj z RPO” –  m.in. na Orlikach 

 
Sytuacja wyjściowa: 
 Badanie efektów działań informacyjnych     

i promocyjnych na temat Funduszy 
Europejskich dla społeczeństwa oraz 
analizy społecznego odbioru tych działań - 
Edycja 2014 na zlecenie MIiR 

 Ewaluacja działań informacyjno-
promocyjnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 

 



Exploseum DAG FABRIK, Bydgoszcz 

 
Kilka danych statystycznych dla mieszkańców 

kujawsko-pomorskiego 
 
Zmiany zachodzące dzięki Funduszom Europejskim 

dostrzega:  
 73% badanych na poziomie kraju 
 65% na poziomie województwa 
 43% w życiu codziennym  
 



Przystań w Nakle 

 
Znajomość określeń „Fundusze Unijne”          

lub „Fundusze Europejskie” 
  
 87% w województwie kujawsko-pomorskim 
 90% na poziomie całego kraju 
 



Chełmża 

 
Deklarowany poziom rozumienia tych określeń 
  
 57% w województwie kujawsko-pomorskim 
 63% w skali całego kraju   
 



Szpital w Świeciu 

 
Najsłabsza znajomość:  

 skrajne grupy wiekowe - najmłodsza (15-24)   
i najstarsza (60+) 

 osoby z wykształceniem podstawowym           
i zawodowym oraz emeryci i renciści,              
a także osoby niepracujące itd. 

 



Młyn Wiedzy, Toruń 

 
 Wizerunek RPO WK-P wśród ogółu 

mieszkańców kujawsko-pomorskiego jest 
pozytywny. RPO WK-P kojarzy się m.in.           
z innowacyjnością, poprawą jakości życia        
i rozwojem. 

 



Inowrocław 

 
   Strategia komunikacji dla RPO WK-P  
 przygotowanie dokumentu - 

Departament Promocji, Sportu                 
i Turystyki  

 konsultacje z komórkami będącymi       
w systemie realizacji RPO WK-P 

 ostateczna akceptacja przez MIiR -       
15 maja 2015 r. 

 



Obwodnica Brodnicy 

 
Dokument i zadania z niego 
wynikające dotyczą również 

Instytucji Pośredniczącej. 
 



Cekcyn 

 
Główne zadanie działań informacyjnych i promocyjnych  
 

Wsparcie wykorzystania środków europejskich dla 
realizacji celów rozwojowych województwa kujawsko-

pomorskiego, w tym poprawa jakości życia jego 
mieszkańców 

 



Grudziądz 

 
Trzy grupy odbiorców działań 
informacyjno-promocyjnych 

 beneficjenci (faktyczni i potencjalni) - 
liderzy zmian, 

 uczestnicy projektów (faktyczni  
       i potencjalni),  
 odbiorcy rezultatów rozumiani jako 

szeroko pojęta opinia publiczna. 

 



Muzeum Diecezjalne, Włocławek 

 
Najważniejsze kanały komunikacji:  

 strona internetowa 
www.mojregion.eu             
www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl   

 Punkty Informacyjne Funduszy 
Europejskich  

 kontakt z opiekunem projektu 
 materiały informacyjne instytucji 

dotyczące informacji i promocji 
 konferencje i szkolenia 
 kampanie i konkursy promocyjne 
 działania w mediach 
 

http://www.mojregion.eu/
http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl/
http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl/
http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl/


Chełmno 

Koordynacja komunikacji 
 

 5 funduszy: Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, 
Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Europejski Fundusz Morski i Rybacki 

 Grupa robocza ds. informacji i promocji 
Funduszy Europejskich 

 Wspólna strona internetowa 
www.mojregion.eu 

 

http://www.mojregion.eu/


Kalwaria Pakoska 

 
Nowości w stosunku do 
pespektywy 2007-2013 

 3 grupy docelowe 
 wskaźnik mglistości tekstu 

FOG 
 Podręcznik wnioskodawcy         

i beneficjenta programów 
polityki spójności 2014-2020 
w zakresie informacji                 
i promocji 

 zmiana szablonów: RPD            
i sprawozdań 

 uwypuklenie zapewnienia 
równego dostępu do 
informacji o FE dla osób            
z różnymi 
niepełnosprawnościami 

 przypisanie wskaźników 
każdemu z celów 
szczegółowych  

 



Wyspa Młyńska 

 
Dziękuję za uwagę! 

 
Joanna Araszewicz                             

j.araszewicz@kujawsko-pomorskie.pl      
mojregion.eu 
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