Infografika znajduje się na jednej stronie podzielonej na pięć części następujących jedna po drugiej.
Część pierwsza: tytuł: Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 20142020. Najważniejsze wyniki badania. Obok znajduje się ikona przedstawiająca mapę mniejszych i
większych punktów, spośród których trzy największe zostały wyróżnione poprzez dodanie ikon i
opisane kolejno: biznes (ikona fabryki); instytucje otoczenia biznesu (ikona budynku urzędu); nauka
(ikona mikroskopu).
Część druga: tytuł: Charakter wsparcia na rzecz firm. Treść: Na wsparcie przedsiębiorstw przeznaczono
1,8 mld zł, co stanowi 1/5 całości środków RPO WK-P 2014-2020. Pod treścią znajduje się sześć
punktów, każdy opatrzony inną ikoną. Punkt pierwszy (ikona probówki): wsparcie zaplecza oraz
prowadzenia prac badawczo-rozwojowych; Punkt drugi (ikona globu z samolotem): rozwój działalności
eksportowej; Punkt trzeci (ikona budynku urzędu): rozwój instytucji otoczenia biznesu; Punkt czwarty
(ikona wykresu): wsparcie inwestycyjne; Punkt piąty (ikona zapalonej żarówki): wsparcie działalności
innowacyjnej; Punkt szósty (ikona wirusa): niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19.
Obok wyżej wymienionych punktów, po lewej stronie części, znajduje się duża ikona przedstawiająca
jedną rękę przekazującą pieniądze drugiej ręce.
Część trzecia: tytuł: Skala pomocy udzielonej firmom. Ta część została podzielona na dwa punkty. Tytuł
każdego z punktów został opatrzony strzałką wskazującą w dół na resztę treści punktu. Punkt pierwszy:
bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw przez IZ RPO WK-P. Podpunkt: bezzwrotne dotacje. Pod
spodem znajduje się ilość wspartych firm opatrzona ikoną jednej teczki: 425 firm; dalej znajduje się
ilość wydanych w ramach tego wsparcia środków opatrzona ikonami 10 banknotów: 475 milionów
złotych. Punkt drugi: pośrednie poprzez podmioty dystrybuujące wsparcie. Podpunkty: bezzwrotne
dotacje / granty; pożyczki; mikropożyczki; usługi doradcze. Pod spodem znajduje się ilość wspartych
firm opatrzona ikonami dziesięciu teczek: 4982 firm; dalej znajduje się ilość wydanych w ramach tego
wsparcia środków opatrzona ikonami 9 banknotów: 443 miliony złotych. Obok tej treści, po prawej
stronie części, znajduje się duża ikona przedstawiająca glob otoczony chmurą, wykresem, żarówką oraz
słońcem.
Część czwarta: tytuł: Trafność wsparcia. W tej części znajdują się trzy punkty, każdy opatrzony ikoną.
Punkt pierwszy (ikona koła zębatego i połączonych punktów) o treści: Analiza logiki interwencji
potwierdziła, że wsparcie sektora przedsiębiorstw charakteryzuje się wysokim poziomem trafności
względem celów postawionych w RPO WK-P 2014-2020. Punkt drugi (ikona wykresu kołowego z liczbą
73%): Przedsiębiorcy otrzymujący wsparcie wysoko ocenili trafność udzielonej pomocy. Aż 73% z nich
jest zdania, że interwencja została odpowiednio dopasowana do potrzeb firmy. Punkt trzeci (ikona
wykresu z linią kierunku skierowaną w górę): Potrzeby, zdiagnozowane w Programie na podstawie
wyników analiz nadal pozostają aktualne. Obok tych treści, po lewej stronie części, znajduje się ikona
przedstawiająca kartkę z narysowaną strzałą trafiającą w cel, dużym symbolem zaznaczonego pola
wyboru oraz liniami do wypisania.
Część piąta: treść: Badanie zrealizowane w okresie od kwietnia do września 2021 roku przez: Pracownię
Badań i Doradztwa Re-Source na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego. Z lewej strony części znajduje się logo Kujawy i Pomorze. W prawym dolnym rogu
znajduje się kod QR z następującym opisem: Cały raport dostępny pod adresem: Baza badań
ewaluacyjnych RPO WK-P 2014-2020. Na środku części znajduje się kombinacja logotypów składająca
się ze: znaku Fundusze Europejskie z napisem Program Regionalny, znaku barw Rzeczypospolitej
Polskiej składającego się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, znaku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z podpisem „Województwo Kujawsko-Pomorskie”, znaku Unii
Europejskiej z napisem Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Pod tą treścią znajduje się
informacja: Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz środków
budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.

Infografika znajduje się na jednej stronie podzielonej na pięć części następujących jedna po drugiej.
Część pierwsza: tytuł: Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 20142020. Najważniejsze wyniki badania. Obok, po lewej stronie części, znajduje się ikona przedstawiająca
mapę mniejszych i większych punktów, spośród których trzy największe zostały wyróżnione poprzez
dodanie ikon opisanych kolejno: biznes (ikona fabryki); instytucje otoczenia biznesu (ikona budynku
urzędu); nauka (ikona mikroskopu).
Część druga: tytuł: Czynniki wpływające na skalę efektów. Treść została podzielona na dwa punkty:
Pozytywne (z ikoną plusa) oraz Negatywne (z ikoną minusa). Punkt „pozytywne”: Podpunkt pierwszy
(ikona uściśnięcia dłoni): dobra współpraca firm z podmiotami udzielającymi wsparcie; Podpunkt drugi
(ikona biretu akademickiego): kwalifikacje personelu zajmującego się wsparciem z ramienia firm;
Podpunkt trzeci (ikona wykresu): rosnący popyt na produkty / usługi firm objętych wsparciem. Punkt
„negatywne”: Podpunkt pierwszy (ikona wirusa): pandemia COVID-19; Podpunkt drugi (ikona dwóch
kartek): biurokracja oraz skomplikowane procedury aplikowania o wsparcie bezpośrednie; Podpunkt
trzeci (ikona zegara): zbyt późne udzielanie wsparcia względem potrzeb firm. Obok wyżej
wymienionych punktów, po lewej stronie części, znajduje się duża ikona przedstawiająca znak
zapytania wskazujący na trzy inne punkty.
Część trzecia: tytuł: Główne efekty uzyskane przez firmy. Pod tytułem znajduje się sześć punktów,
każdy opatrzony ikoną: Punkt pierwszy (ikona znaku dolara, segregatorów oraz strzałki w górę):
zwiększenie rentowności firmy; Punkt drugi (ikona ręki z której wyrasta drzewko z pieniędzmi):
zwiększenie własnych nakładów inwestycyjnych; Punkt trzeci (ikona trójki ludzi): wzrost zatrudnienia;
Punkt czwarty (ikona zapalonej żarówki): wprowadzanie innowacji; Punkt piąty (ikona okręgów radaru):
zwiększenie skali działalności; Punkt szósty (ikona biretu akademickiego): zwiększenie wiedzy i
umiejętności kadry. Pod tymi punktami znajduje się ramka z symbolem zaznaczenia punktu, tak zwany
„check” i treścią: Zdaniem zdecydowanej większości (blisko 83%) przedsiębiorców bez wsparcia RPO
WK-P 2014-2020 te same inwestycje nie byłyby realizowane albo byłyby realizowane w mniejszym
zakresie lub w późniejszym terminie. Obok tej treści, po prawej stronie, znajduje się duża ikona
przedstawiająca wykres z linią wykresu skierowaną ku górze.
Część czwarta: tytuł: Rekomendacje pobadawcze. Pod tytułem znajduje się ramka z następującą treścią:
W badaniu sformułowano szereg rekomendacji dotyczących wsparcia przedsiębiorstw w przyszłym
okresie finansowania. Zaleca się między innymi (w tym miejscu znajduje się siedem rekomendacji, trzy
z lewej strony a cztery z prawej, każda opatrzona ikoną): Rekomendacja pierwsza (ikona palca
naciskającego przycisk): Dążenie do uproszczenia sposobu dystrybucji wsparcia dla przedsiębiorstw;
Rekomendacja druga (ikona banknotów i wagi): Unikanie sztywnego określania limitów skali udzielanej
pomocy finansowej; Rekomendacja trzecia (ikona dużego punktu połączonego z paroma mniejszymi):
Stosowanie branżowego profilowania wsparcia dotyczącego regionalnych inteligentnych specjalizacji,
lecz nie we wszystkich obszarach pomocy; Rekomendacja czwarta (ikona punktu połączonego z
paroma mniejszymi): Dążenie do utrzymania dotychczasowego zakresu wsparcia, z ewentualnym jego
poszerzeniem o nowe elementy; Rekomendacja piąta (ikona kartki ze strzałką): Podejmowanie działań
ułatwiających aplikowanie o wsparcie; Rekomendacja szósta (ikona koła zębatego z wykrzyknieniem w
środku i kluczem płaskim skierowanym w jego stronę): Podejmowanie działań zorientowanych na
zmniejszenie skali problemów w realizacji projektów; Rekomendacja siódma (ikona punktów z treścią i
strzałką skierowaną w górę): Uwzględnienie obszarów i rodzajów interwencji, które zostały
zidentyfikowane jako priorytetowe.
Część piąta: treść: Badanie zrealizowane w okresie od kwietnia do września 2021 roku przez: Pracownię
Badań i Doradztwa Re-Source na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego. Z lewej strony części znajduje się logo Kujawy i Pomorze. W prawym dolnym rogu

znajduje się kod QR z następującym opisem: Cały raport dostępny pod adresem: Baza badań
ewaluacyjnych RPO WK-P 2014-2020. Na środku ostatniej części znajduje się kombinacja logotypów
składająca się ze: znaku Fundusze Europejskie z napisem Program Regionalny, znaku barw
Rzeczypospolitej Polskiej składającego się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska,
znaku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z podpisem „Województwo Kujawsko-Pomorskie”, znaku
Unii Europejskiej z napisem Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Pod tą treścią znajduje
się informacja: Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz środków
budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.

