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 Podstawowe informacje o badaniu  

1.1. METODOLOGIA 

Badanie zrealizowano techniką CAPI1 w dniach 17 sierpnia – 20 września 2020 r. na 

próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej, reprezentatywnej dla 

poszczególnych województw. Szacunkowy błąd pomiaru dla próby dla każdego 

województwa nie przekroczył 5% przy przedziale ufności 95%. Szacunkowy błąd 

pomiaru dla próby ogólnopolskiej nie przekroczył natomiast 1,25%. Próba miała 

charakter nieproporcjonalny, równoliczny i dla województwa podkarpackiego liczyła 

n=385 wywiadów. 

W celu osiągnięcia rzetelnych danych konieczne było ważenie otrzymanych 

wyników poprzez przypisanie wag analitycznych powodujących wyrównanie 

w trakcie analizy proporcji próby do proporcji populacji. 

1.2. REALIZACJA BADANIA 

Za realizację badania w 2020 roku odpowiadała firma Danae. Pomiar w roku 2018 

realizowało konsorcjum firm Danae i Realizacja, w 2016 – konsorcjum Millward Brown 

i Realizacja, natomiast w 2014 firma Realizacja.  

1.3. UWAGI TECHNICZNE DO CZYTANIA RAPORTU 

Prezentowane w opisie wyników dane zawierają dodatkowe oznaczenia +/- przy 

niektórych wartościach procentowych. Symbolizują one różnice istotne statystycznie 

między omawianym województwem a pozostałymi, na poziomie istotności 95%. 

Rozkłady odpowiedzi dla danych zebranych w różnych latach są uzupełnione na 

wykresach o dodatkowe oznaczenia literowe przypisane do poszczególnych lat (A - 

2009, B - 2010, C - 2011…). Służą one uwzględnieniu różnic istotnych statystycznie, 

przy czym litera przy danej wartości wskazuje, że w tym roku udział danej odpowiedzi 

był istotnie wyższy niż w roku, który oznacza ta litera.  

                                                      

1 Komputerowo wspomagane wywiady osobiste – CAPI (ang. Computer Assisted Personal Interviewing); 

badanie w którym kwestionariusz papierowy zostaje zastąpiony komputerem przenośnym, a odpowiedzi 

respondenta są rejestrowane w formie elektronicznej. 
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Wskazane wielkości próby (podane pod wykresami) są oparte na danych 

nieważonych czyli rzeczywistej liczbie zrealizowanych wywiadów. 

Udziały procentowe zaokrąglono do liczb całkowitych w celu zwiększenia 

czytelności wykresów i pozostałych treści. Może to jednak skutkować tym, że w 

pewnych elementach raportu w pytaniach jednokrotnego wyboru suma udziałów 

nie będzie się równała dokładnie 100%, a np. 99% czy 101%. Podobnie, różnice na 

poziomie 1-2 punktów procentowych (p.p.) pomiędzy opisem, a danymi na wykresie 

wynikają z zaokrągleń podawanej sumy odpowiedzi pozytywnych lub negatywnych. 
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 Podsumowanie wyników badania dla województwa 

podkarpackiego 

OCENA CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ 

Zdecydowana większość mieszkańców Podkarpacia popiera członkostwo Polski w 

Unii Europejskiej (85%+). Poparcie to jest istotnie wyższe niż średnia ogólnopolska, 

która wynosi 75%.  W porównaniu z deklaracjami z 2018 r. na poziomie województwa 

zaobserwowano wzrost o 2 p.p. (z 83%). 

Mieszkańcy regionu do najważniejszych korzyści, jakie uzyskała Polska ze wstąpienia 

do Unii Europejskiej zaliczają: dostęp do FE (51%+), możliwość pracy za granicą i 

łatwego przemieszczania się pomiędzy krajami (49%) oraz poprawę i rozbudowę 

infrastruktury (34%). 

Przeciwnicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, do głównych strat ponoszonych 

przez Polskę zaliczają: emigrację zarobkowa Polaków do innych krajów UE (29%), 

wzrost cen produktów i kosztów życia (25%-), likwidacje lub wyprzedaż polskich 

przedsiębiorstw (24%). 

WIZERUNEK I WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

Wiedza na temat Funduszy Europejskich 

Rozpoznawalność określenia Fundusze Europejskie i Fundusze Unijne wynosi (98%) i 

utrzymuje się na podobnym poziomie wśród mieszkańców regionu w stosunku do 

poprzednich edycji badań z lat 2018 (95%), 2016 (94%) i 2014 (90%). W bieżącym 

pomiarze 82% osób spotkało się z tymi określeniami i wie, co one oznaczają (rzadziej 

niż w 2018 r, gdzie odsetek ten kształtował się na poziomie 84%). 16% natomiast 

spotkało się z nimi, ale nie wie, co oznaczają (częściej niż w 2016 r. i 2018 r., gdzie 

wartość tego wskaźnika wynosiła odpowiednio: 15% i 11%).  

Pod pojęciem Funduszy Europejskich lub Unijnych mieszkańcy Podkarpacia rozumieją 

ogólną pomoc finansową, jaka jest przyznawana na rozwój Polski (46%-), pomoc 

finansową i dotacje, które są skierowane pod określony projekt (32%+). 

Średni subiektywny poziom swojej wiedzy na temat FE mieszkańcy regionu oceniają 

na 2,63 pkt. (w skali 6 stopniowej, gdzie 1 oznacza – nie wiem o nich prawie nic, a 6 

oznacza wiem o nich bardzo dużo), czyli nieco niżej niż średnia dla Polski wynosząca 
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2,7 pkt. Warto wspomnieć, że mieszkańcy Podkarpacia częściej niż pozostałych 

regionów przyznają, że nie wiedzą prawie nic o FE (20% w stosunku do 17% dla Polski).  

Zainteresowanie Funduszami Europejskimi 

Mieszkańcy Podkarpacia rzadziej niż mieszkańcy pozostałych województw interesują 

się tematyką związaną z FE (39% w stosunku do 42% dla Polski). Warto wspomnieć, że 

odsetek ten zmalał o 13 p.p. w stosunku do deklaracji z 2016 roku. Największym 

zainteresowaniem cieszą się tematy dotyczące tego, na co przeznaczane są środki 

unijne (61%), kto może ubiegać się o dofinansowanie (60%+) a także, w jaki sposób 

można się o nie ubiegać (50%+). 

Postrzeganie wpływu funduszy na rozwój Polski 

Zdaniem większości mieszkańców Podkarpacia, Fundusze Europejskie są dobrze 

wykorzystywane (75%+). Zaledwie 6%- jest przeciwnego zdania. 

Zdaniem badanych, dzięki Funduszom Europejskim najbardziej zyskali przedsiębiorcy 

(34%) i rolnicy (31%-). Co dziewiąty respondent wskazał na samorządy (11%+). 

Według zdecydowanej większości badanych, Fundusze Europejskie przyczyniają się 

do rozwoju Polski (93%+). Odsetek ten wzrósł o 5 p.p. w stosunku do deklaracji z 2016 

roku i o 2 p.p. w stosunku do 2018 r. 

Wśród działań, na które przeznaczane są środki unijne najczęściej wymieniane są te 

związane z funduszami przeznaczanymi na infrastrukturę drogową (48%+), rolnictwo 

(34%) oraz infrastrukturę edukacyjną (20%). Co dwunasta osoba nie była w stanie 

przytoczyć żadnego obszaru wykorzystywania środków z FE w Polsce (8%-). 28%- 

badanych miało problem z przytoczeniem konkretnych przedsięwzięć, które zostały 

zrealizowane dzięki dofinansowaniu z FE.  

Zdaniem badanych środki te powinny być przeznaczane na infrastrukturę zdrowotną 

(24%), infrastrukturę drogową (20%+) a także na dopłaty dla rolników (12%).  

Ponad połowa badanych wie, że w ramach Funduszy Europejskich są środki 

przeznaczane wyłącznie dla ich województwa (65+%). Mieszkańcy podkarpackiego, 

rzadziej niż pozostałych regionów, nie potrafili odpowiedzieć na takie pytanie (17%- 

w stosunku do 24% dla Polski). 

Mieszkańcy Podkarpacia podzielają opinię, że FE przyczyniają się do rozwoju ich 

regionu - takiego zdania jest 92%+ badanych. Odsetek odpowiedzi przychylających 
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się do tego stanowiska utrzymuje się na podobnym poziomie, co w poprzednich 

latach (2016 r: 89% i 2018 r.: 93%). 

Wśród działań, na które przeznaczane są środki unijne w województwie respondenci 

również wymieniają infrastrukturę drogową (58%+, istotnie rzadziej niż w 2018 r., gdzie 

wskaźnik kształtował się na poziomie 65%)), infrastrukturę edukacyjną (12%-), dopłaty 

indywidualne (11%). Respondenci istotnie rzadziej niż w poprzedniej edycji badania 

wymieniali dopłaty dla rolników (14%, w stosunku do 29% w 2018 r.). Częściej niż w 

2018 r. badani nie potrafili wskazać żadnego obszaru działań, na które przeznaczane 

są środki z FE w regionie (15%-, 6 p.p. więcej niż w 2018 r.), ale rzadziej niż w 2016 r.  

(5 p.p. mniej niż w 2016 r.). 

Odsetek mieszkańców województwa znających co najmniej trzy przykładowe cele, 

obszary lub działania, na które przeznaczane są FE w województwie w ramach 

polityki spójności wynosi 17%, co jest wartością istotnie niższą niż osiągana w 

poprzednich edycjach badania,  gdzie oscylowała między 45% (2014 r. ) a 26% w 

2016 r.  

Podobnie jak w przypadku środków przeznaczanych na cele ogólnopolskie, również 

FE w województwie zdaniem respondentów powinny być kierowane na infrastrukturę 

drogową (24%+), infrastrukturę zdrowotną (20%) oraz infrastrukturę edukacyjną (10%). 

Odsetek osób, którzy zauważają poprawę jakości życia dzięki wykorzystaniu środków 

unijnych spadł o 2 p.p. w stosunku do roku 2018 i wynosi obecnie 91%+. Dostrzeganie 

zmian w najbliższym otoczeniu kształtuje się obecnie na poziomie 78%. Jest to 

nieznaczny spadek w porównaniu do lat ubiegłych: 2018 (80%), 2016 (81%) i 2014 

(80%).  

Wśród zauważalnych zmian pojawiły się: budowa nowej infrastruktury drogowej 

(47%+), poprawa stanu dróg i kolei (34%+), a także budowa oraz rozbudowa sieci, 

połączeń komunikacyjnych (10%). 

Na pytanie o to, co umożliwiają fundusze unijne, mieszkańcy podkarpackiego 

wskazywali na: różnego rodzaju udogodnienia (15%+), lepsze życie (14%), 

wygodniejsze podróże (11%+). 16%- badanych nie potrafiło odpowiedzieć na tak 

zadane pytanie. 
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Osobiste doświadczenie Polaków w zakresie wykorzystywania Funduszy Europejskich 

Istotnie wzrósł odsetek osób, które uważają, że osobiście korzystają z FE (73%+ w 

stosunku do 67% w 2018 r.). Badani z podkarpackiego deklarują, że korzystają przede 

wszystkim z nowej infrastruktury drogowej (69%+). Jedynie 7%- mieszkańców nie było 

w stanie wskazać korzyści jakie odnoszą dzięki FE. 

Dwóch na pięciu badanych (40%) zna osobę, która skorzystała z FE lub ze zmian, 

jakie dzięki nim zachodzą. Korzyści te dotyczą głównie wsparcia dla 

przedsiębiorczości (47%), dopłat dla rolników (30%), oraz różnego rodzaju szkoleń 

(12%). 

Mieszkańcy podkarpackiego porównywalnie często do innych regionów w Polsce 

uczestniczą w przedsięwzięciach/szkoleniach finansowanych z FE (15%). Odsetek ten 

wzrósł o 4 p.p. w stosunku do roku 2018 i 2016. 

Wizerunek i wiedza na temat przekazywania Funduszy Europejskich na rzecz walki z 

pandemią COVID-19 i jej skutkami 

Według mieszkańców województwa podkarpackiego środki finansowe na walkę z 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce pochodzą głównie ze środków 

krajowych lub regionalnych (45%+). Natomiast 27%- respondentów wskazało, że 

budżet przeznaczony na walkę z pandemią pochodzi zarówno ze środków unijnych 

jak i krajowych, a 1% badanych wskazało wyłącznie na środki unijne.  26%+ 

badanych nie potrafiło jednoznacznie stwierdzić jakie są źródła finansowania. Wśród 

działań finansowanych ze środków unijnych, związanych ze wsparciem podczas 

walki z koronawirusem wymieniono: zakup środków medycznych, tj. sprzętu 

medycznego i maseczek (51%), zakup testów diagnozujących koronawirusa (42%) 

oraz pomoc w nabyciu środków medycznych (35%-). Co szósta osoba nie potrafiła 

wymienić działań związanych z walką z pandemią (16%). 

Mieszkańcy Podkarpacia wskazują, że środki finansowe przeznaczone na walkę z 

skutkami gospodarczymi pandemii w Polsce pochodzą ze środków krajowych bądź 

regionalnych (42%+) albo unijnych i krajowych (28%-). 2% respondentów wskazało, że 

środki te pochodzą wyłącznie z budżetu Unii Europejskiej. Co czwarty mieszkaniec 

Podkarpacia (27%) nie potrafił jednoznacznie określić pochodzenia tych funduszy. 

Prawie połowa respondentów (45%) wskazała, że środki unijne przeznaczono 

głównie na wsparcie szpitali i działań związanych z COVID-19, tj. zakup maseczek, 
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respiratorów i szczepionek. Mieszkańcy podkarpackiego słyszeli również o pomocy 

finansowej dla firm (29%). 

Aż 71% badanych pozytywnie ocenia wpływ środków unijnych na walkę z 

rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Polsce.  Mieszkańcy Podkarpacia w większości 

dobrze oceniają wpływ tych środków na złagodzenie skutków gospodarczych 

wywołanych przez pandemię koronawirusa (78%+). 

Dziewięć osób, które obecnie są beneficjentami projektu finansowanego ze środków 

unijnych raczej dobrze oceniają ułatwienia w prowadzeniu projektów wprowadzone 

w związku z pandemią COVID-19 (87%). 

WIZERUNEK I ZNAJOMOŚĆ PROCESÓW ORAZ MECHANIZMÓW UBIEGANIA SIĘ 

O FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

Znajomość procesów oraz mechanizmów ubiegania się o Fundusze Europejskie 

Według mieszkańców województwa podkarpackiego, instytucje, do których można 

składać wnioski o dotację z FE to przede wszystkim: urzędy gminy (29%-), Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (22%+), powiatowe urzędy pracy (20%).  

Wśród grup, które mogą ubiegać się o dotację wymieniano: firmy, przedsiębiorstwa 

prywatne lub państwowe (61%, spadek o 10 p.p. w stosunku do ubiegłej edycji 

badania), władze samorządowe (48%) oraz rolników (44%-, spadek o 22 p.p. w 

stosunku do 2018 r.).  

Odsetek mieszkańców Podkarpacia znających co najmniej trzy przykładowe grupy 

potencjalnych beneficjentów FE w ramach polityki spójności wyniósł 50% - istotnie 

więcej niż w pomiarze z 2014 roku (37%) i z 2016 roku (24%). 

Ocena procesów oraz mechanizmów ubiegania się o Fundusze Europejskie  

Zdaniem 47% badanych, każdy uprawniony ma takie same szanse na uzyskanie 

dofinansowania w ramach FE. Osoby, które są przeciwnego zdania (24%) sądzą, że 

łatwiej jest je otrzymać firmom i przedsiębiorstwom prywatnym lub państwowym 

(42%), władzom samorządowym (38%-) oraz placówkom edukacyjnym (29%).  

Trzech na pięciu badanych ma ambiwalentny stosunek do oceny łatwości uzyskania 

dofinansowania z UE (32%- odpowiedzi różnie - raz łatwo, raz trudno oraz 28%+ nie 

wiem, trudno powiedzieć). Tylko14% badanych ocenia, że łatwo uzyskać 
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dofinansowanie z UE i jest to niższy wskaźnik niż w 2018, kiedy wynosił 20%. Pozostali 

badani, tj. 27%, uważa, że jest to trudny proces. Wśród najczęstszych przyczyn w 

trudności pozyskania środków respondenci wymieniają: biurokrację i konieczność 

wypełnienia bądź złożenia wielu dokumentów (36%), zbyt dużo wymagań 

formalnych lub brak znajomości procedur (po 17%) oraz brak znajomości (12%+). 

Znaczna część mieszkańców województwa podkarpackiego pozyskanie FE 

postrzega jako trudne. 76%+ jest zdania, że korzystanie w FE wymaga znajomości 

wielu skomplikowanych procedur. 34% sądzi, że aby pozyskać środki z FE trzeba mieć 

znajomości. 55% badanych uważa, że do pozyskania środków z FE niezbędne jest 

korzystanie z usług firm pośredniczących, doradczych i konsultingowych. 33%- 

mieszkańców Podkarpacia wskazuje, że zwykły człowiek nie ma możliwości 

skorzystania z pieniędzy unijnych. Prawie połowa mieszkańców Podkarpacia jest 

zdania, że Polska dostaje więcej funduszy z UE niż do niej odprowadza (43%-).  

Osobiste doświadczenia związane z ubieganiem się o Fundusze Europejskie 

47% respondentów wie, że może ubiegać się o środki z FE. Doświadczenia związane z 

ubieganiem się o środki unijne posiada 7% badanych. W grupie tej, 60% osób jest 

skorych promować ubieganie się o FE wśród swoich znajomych. Proces ubiegania się 

o środki unijne został oceniony pozytywnie przez 64% badanych.  Osoby starając się 

o dofinansowanie pragnęły je przeznaczyć na otwarcie działalności gospodarczej 

(20%) oraz na szkolenia i edukację (11%). Głównym celem wśród badanych było 

dofinansowanie dla rolników (52%). 

6% mieszkańców Podkarpacia rozważała w przeszłości złożenie wniosku o 

dofinansowanie ze środków FE. Osoby, które nie złożyły wniosku, jako powód 

podawały: brak środków na wkład własny (21%), zbyt młody wiek (20%), uczenie się 

(15%), fakt, iż nie spełniały wszystkich warunków (14%-) lub nie zdążyły w terminie 

(14%). 

Plany związane z ubieganiem się o Fundusze Europejskie 

Zmalał odsetek osób, które zamierzają się ubiegać o wsparcie z FE (z 13% w 2018 r. 

do 10% w 2020 r.). Wśród głównych powodów nieubiegania się o dofinansowanie 

respondenci wymieniają brak takiej potrzeby i zainteresowania (25%), ze względu na 

wiek (18%) i brak uprawnień (10%). Respondenci, którzy zamierzają ubiegać się o 

wsparcie ze środków Funduszy Europejskich (10%) chcą je przeznaczyć na  
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rozpoczęcia działalności  gospodarczej (27%), zakup solarów (17%, istotnie rzadziej w 

stosunku do ubiegłej edycji badania, gdzie wskaźnik ten kształtował się na poziomie 

37%) oraz szkolenia i edukację (12%). Co piąty respondent (19%) wskazywał na 

dofinansowanie dla rolników . 

ZNAJOMOŚĆ NARZĘDZI KOMUNIKACYJNYCH STOSOWANYCH W DZIAŁANIACH 

INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

W województwie podkarpackim odsetek osób rozpoznających logotyp Funduszy 

Europejskich wyniósł 54%- i utrzymywał się na podobnym poziome w poprzednich 

latach. Osoby, które widziały logo, najczęściej miały z nim kontakt na tablicach 

informacyjnych (43%+), w telewizji (18%) oraz w urzędach (11%-). Co jedenasty 

respondent nie pamiętał w jakim miejscu zauważył znak FE(9%-). 

Co trzeci badany (37%) słyszał o Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, a 

dwóch na pięciu (40%) słyszało o Portalu Funduszy Europejskich. W stosunku do 2018 

roku istotnie wzrósł odsetek osób, które nie słyszały o PIFE (61%+ w stosunku 41% z 

2018 r.), a także osób, które nie słyszały o stronie internetowej 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl (59%+ w stosunku do 52% w 2018 r. ).  

OBECNE I PREFEROWANE ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH 

Zaledwie 23%+ badanych zetknęło się wcześniej z reklamą, programem, artykułem 

informacjami o FE (istotnie więcej niż mieszkańcy pozostałych województw, gdzie 

odsetek ten wynosi 17%). Z informacjami o funduszach mieszkańcy Podkarpacia 

najczęściej spotykają się w telewizji (67%+). 

Badane osoby zostały poproszone o przypomnienie sobie jednej konkretnej reklamy, 

programu, artykułu z informacją o FE, którą widzieli lub słyszeli jako ostatnią. 

Największa grupa badanych widziała je w telewizji (73%+). Informacja miała 

charakter reklamy (72%), była debatą publicystyczną (4%), reportażem (1%-),  

wiadomością w serwisie informacyjnym (18%). Natomiast dwóch na pięciu 

respondentów wskazało, że reklama miała charakter artykułu (41%). Zdecydowana 

większość potwierdziła, że informacja ta prezentowała FE w pozytywnym świetle 

(88%).  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Raport z badania dla województwa podkarpackiego |13 

 

 

Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Co druga osoba przyznała, że informacja, z którą mieli kontakt zwiększyła ich 

zainteresowanie FE (48%), 40%+ z kolei uznało, że nie wpłynęła ona na zwiększenie 

zainteresowania. 

12%- mieszkańców Podkarpacia spotyka się z informacjami o FE umiarkowanie 

często, 67% osób ma z nimi rzadki kontakt. Osoby, które często spotykają się z 

informacjami o FE (14%+), przyznają, że są one przekazywane zrozumiałym językiem 

(88%), są również oceniane jako wiarygodne (92%). 

Chcąc dowiedzieć się więcej o funduszach mieszkańcy podkarpackiego deklarują, 

że poszukiwaliby tych informacji w Internecie (38%). 35%- osób nie zamierza szukać 

informacji o Funduszach Europejskich.  

Ponad połowa uznała, że informacje na temat funduszy są łatwo dostępne (55%+). 

Poszukując informacji o możliwości uzyskania dotacji unijnych, co drugi badany 

szukałby informacji na ten temat w Internecie (45%-), 16%- w urzędzie gminy a po 9% 

w urzędzie pracy lub wśród znajomych. 

PODSUMOWANIE OBECNEJ PERSPEKTYWY 2014-2020 I NASTROJE DOTYCZĄCE 

PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2021-2027 

Istotnie więcej respondentów z Podkarpacia (49%+) w porównaniu do obywateli 

kraju (39%) jest przekonana, że Polska od 2021 będzie mogła również korzystać z 

funduszy. Co siódmy mieszkaniec Podkarpacia uznał, że na ten moment nie 

wiadomo, czy takie środki będą dostępne dla Polski (14%-), natomiast 34% osób nie 

potrafiło ustosunkować się do tego stwierdzenia.  

Połowa ankietowanych (50%) stwierdziła, że od 2021 roku środki z Funduszy 

Europejskich głównie zostaną przeznaczone na rozwój szeroko pojętej infrastruktury. 

Około 41% respondentów jako główny cel finansowania wskazało walkę ze skutkami 

COVID-19. Ankietowani wymieniali również: rozwój przedsiębiorstwa (38%) czy 

wydatki związane z ekologią (35%-). 

37%+ mieszkańców boi się, że po 2021 roku środki przekazywane z Funduszy 

Europejskich będą mniejsze, natomiast 18%+ badanych obawia się, że będą trudniej 

dostępne. 
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KONSUMPCJA WYBRANYCH RODZAJÓW MEDIÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW 

WOJEWÓDZTWA 

Mieszkańcy województwa podkarpackiego porównywalnie często co pozostałych 

województw wcale nie czytają ogólnopolskich dzienników i innych gazet 

codziennych (71%). Czytelnicy dzienników i gazet codziennych (29%) chętniej 

sięgają po wersje papierowe (73%) tych gazet. Zaledwie 7%- respondentów czyta 

wersje elektroniczne. Najpopularniejszym dziennikiem jest Fakt (50%+), na kolejnym 

miejscu uplasował się Super Ekspres (25%) oraz Gazeta Wyborcza (20%-).  

Po gazety regionalne i lokalne wydawane w województwie podkarpackim sięga 19% 

badanych. Wśród najczęściej wymienianych tytułów pojawiała się Gazeta 

Codzienna Nowiny (33%+). 

Mieszkańcy Podkarpacia częściej niż pozostałych regionów nie czytają tygodników i 

miesięczników (77%+ w porównaniu do 64% dla Polski). Rzadziej niż ogół Polaków 

wybierają prasę elektroniczną (5%-). Wśród najczęściej wymienianych gazet pojawia 

się prasa kobieca, np. Viva, Party, Życie na Gorąco, itd. (46%), Gość Niedzielny 

(14%+), Wprost (13%). 

Mieszkańcy podkarpackiego, rzadziej niż pozostali respondenci słuchają radia (76%- 

w stosunku do 84% Polaków). Wśród najczęściej wymienianych stacji radiowych 

pojawiły się: RMF FM (55%+), Radio Zet (29%-) oraz regionalne stacje radiowe (25%+). 

Podobnie jak w przypadku mieszkańców pozostałych regionów, w województwie 

podkarpackim większość osób ogląda telewizję codziennie lub prawie codziennie 

(86% podkarpackie vs. 88% Polska). Do najpopularniejszych kanałów telewizyjnych 

należą Polsat (70%), TVP 1 (69%+), TVP 2 (68%+) oraz TVN (62%-). 

58%- badanych codziennie lub prawie codziennie korzysta z Internetu, odwiedzając 

najczęściej następujące strony internetowe: google.pl (71%), facebook.pl (56%-) oraz 

youtube.pl (31%-).  

46%- osób posiada konto na portalu społecznościowym, z czego aż 70%- osób 

odwiedza je codziennie lub prawie codziennie. Do najpopularniejszych serwisów 

społecznościowych w regionie należą: facebook.pl (99%+), Instagram (25%) oraz 

Nasz Klasa (17%+). 9% badanych obserwuje osoby, które posiadają konto na portalu 

społecznościowym lub prowadzą bloga/vloga/konto na YouTube. 
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 Wartości wskaźników realizacji celów Strategii komunikacji dla województwa podkarpackiego 

Lp. Wskaźnik Operacjonalizacja wskaźnika 
Wartość wskaźnika 

2014 [A] 2016 [B] 2018 [C] 2020 [D] 

1 

Znajomość grup 

potencjalnych 

beneficjentów, którzy 

mogą realizować 

przedsięwzięcia z 

Funduszy Europejskich 

Odsetek mieszkańców Polski znających co najmniej trzy 

przykładowe grupy potencjalnych beneficjentów FE w 

ramach polityki spójności 

37%B 24% 62%ABD 50%AB 

2 
Znajomość pojęcia 

„Fundusze Europejskie” 

Odsetek mieszkańców Polski, deklarujących znajomość 

pojęcia "Fundusze Europejskie" lub "Fundusze Unijne" 
90% 94%A 95%A 98%ABC 

3 

Znajomość celów, 

obszarów lub działań, na 

które przeznaczane są FE 

w Polsce 

Odsetek mieszkańców Polski znających co najmniej trzy 

przykładowe cele, obszary lub działania, na które 

przeznaczane są FE w Polsce w ramach polityki 

spójności 

49%BCD 29%D 34%D 24% 

4 

Znajomość celów, 

obszarów lub działań, na 

które przeznaczane są FE 

w województwie 

Odsetek mieszkańców województwa znających co 

najmniej trzy przykładowe cele, obszary lub działania, 

na które przeznaczane są FE w województwie w 

ramach polityki spójności 

45%BD 26%D 42%BD 17% 
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Lp. Wskaźnik Operacjonalizacja wskaźnika 
Wartość wskaźnika 

2014 [A] 2016 [B] 2018 [C] 2020 [D] 

5 

Świadomość obszarów 

lub projektów 

wspieranych z FE w 

najbliższym otoczeniu 

respondenta 

Odsetek mieszkańców Polski, deklarujących 

dostrzeganie w swym najbliższym otoczeniu obszarów 

lub projektów wspieranych z FE w ramach polityki 

spójności 

77% 81% 80% 78% 

6 

Odsetek mieszkańców 

Polski dostrzegających 

wpływ FE na rozwój Polski 

Odsetek mieszkańców Polski dostrzegających wpływ 

Funduszy Europejskich na rozwój Polski 
89% 88% 91% 93%B 

7 

Odsetek mieszkańców 

województwa 

dostrzegających wpływ 

FE na rozwój 

województwa 

Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających 

wpływ Funduszy Europejskich na rozwój województwa 
89% 89% 93% 92% 

8 

Odsetek mieszkańców 

Polski uważających, że 

osobiście korzystają oni z 

Funduszy Europejskich 

Odsetek mieszkańców Polski uważających, że osobiście 

korzystają oni z Funduszy Europejskich lub ze zmian, 

jakie zachodzą dzięki Funduszom 

63% 80%ACD 67% 73%A 
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 Podsumowanie wyników 2014-2020 

Wykres 1. Zestawienie wartości głównych danych na przestrzeni lat 2014-2020. 
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 Rekomendacje 

W celu stworzenia precyzyjnych i trafnych rekomendacji dla każdego z 16 

analizowanych województw wykonana została analiza udostępnionych przez 

poszczególne IZ RPO, regionalnych materiałów promocyjnych.  

Wyniki analizy danych z badania, potwierdzają wnioski nasuwające się podczas 

przeglądu dostępnych materiałów promocyjnych. Profesjonalnie prowadzone 

kampanie promocyjne przekładają się na wyższy poziom świadomości zagadnień 

związanych z Funduszami w danym regionie oraz kształtowanie bardziej 

entuzjastycznych postaw mieszkańców. Aby uzyskać jak najdokładniejszy zarys 

strategii komunikacyjnych, zrealizowanych przez instytucje zarządzające funduszami 

na danym obszarze, wykonana została analiza danych zastanych. Desk research 

obejmował dostępne online materiały promocyjne oraz portale i social media nt. 

Funduszy Europejskich w każdym regionie. 

Część wniosków, wynikających z analizy dostępnych informacji, pozwoliła stworzyć 

pakiet rekomendacji na metapoziomie - uniwersalnych dla wszystkich regionów. 

Szerzej zostały one opisane w raporcie ogólnopolskim. Poniżej przedstawiamy 

najważniejsze z nich, a w dalszej części rozdziału, rekomendacje dedykowane 

województwu, którego dotyczy raport. 

REKOMENDACJE UNIWERSALNE (OGÓLNOPOLSKIE) 

Rekomendacja nr 1: Ujęcie całości komunikacji w parasolową ideę (tak na 

poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym) 

Rekomendujemy konstruowanie działań komunikacyjnych w oparciu o 

wyszczególnione uprzednio kilka kluczowych modułów, które będą oparte na 

solidnym, strategicznym fundamencie poprzedzonym dobrym rozpoznaniem grup 

docelowych (co stanowić mogą wyniki niniejszego badania). Całościowa strategia 

komunikacyjna na lata 2021-2027 powinna zhierarchizować kluczowe komunikaty i 

nadać im odpowiednią wagę wraz z zaplanowaniem optymalnej dystrybucji.  

Rekomendacja nr 2: Ułatwienie i poszerzenie dostępu do informacji o Funduszach 

Europejskich w kanałach online 

Rekomendujemy, by cyklicznie sprawdzać, które części strony cieszą się największym 

zainteresowaniem (jest najwięcej wejść na dane tematy, spędzony na nich czas jest 
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najdłuższy). I te cieszące się największym zainteresowaniem treści powinny być tak 

ułożone w serwisie, żeby odwiedzający mieli do nich jak najłatwiejszy dostęp. 

Rekomendacja nr 3: Poszerzenie zasobu informacji dostępnych w ogólnopolskich, 

ujednoliconych kanałach online dot. Funduszy Europejskich 

Idea kanału parasolowego agregującego wszystkie informacje jest bardzo istotna 

dla efektywności komunikacji. Dobrze, że postanowiono budować system stron 

funduszowych. Ujednolicenie ich jest bardzo dobrym rozwiązaniem. 

Obecnie nazwy fan page’y i kont w social media są zróżnicowane i trudno do nich 

dotrzeć. Zalecamy ujednolicenie nazw kont social media wszystkich regionów na 

wzór formuły: [nazwa województwa] Fundusze Europejskie. Ważne też aby miały 

spójną warstwę wizualną ze stroną: https://www.facebook.com/FunduszeUE. 

Rekomendacja nr 4: Zwiększenie funkcjonalności kanałów informacyjnych  

Rekomendujemy, by przemyśleć takie dobieranie kanałów z oferty kanałów 

informacyjnych, żeby budować efektywne dotarcie do ważnych dla działań 

odbiorców.  Warto rozwinąć współpracę z dużym portalem horyzontalnym (np. 

Onet, WP, itp.) w oparciu o geotargetowanie wyświetlanych treści. 

Rekomendacja nr 5: Dalsze stosowanie prostego języka komunikatów 

Rekomendacja nr 6: Wykorzystanie opracowanych przez MFiPR informacji w spójnej 

i charakterystycznej formie wizualnej (infografiki, schematy, animacje) 

Rekomendacja nr 7: Odejście od wkomponowanych akcentów politycznych 

Komunikat, który zawiera akcenty polityczne, może w zwolennikach prezentowanej 

opcji politycznej wzbudzić pozytywną reakcję. Jednak w tym samym czasie może 

zrazić równie dużą część widzów, którzy nie identyfikują się z przedstawioną opcją 

polityczną. Warto, aby elementy polityczne minimalizować zatem w jak największym 

stopniu. W przypadku ich zastosowania warto, aby osoby prezentujące informacje o 

wykorzystaniu FE otrzymywali krótką notatkę z kluczowymi punktami, o których 

powinni pamiętać, z której mogą skorzystać w trakcie audycji w radiu i wywiadach. 
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Rekomendacja nr 8:  Ułatwienie bezpośredniego kontaktu z doradcami 

reprezentującymi Fundusze Europejskie wszystkim potencjalnym beneficjentom 

również w czasie pandemii 

W celu kontynuowania kontaktu z przedstawicielami PIFE rekomendujemy, 

przygotowanie serii pomysłów na to, jak należy komunikować się w czasach 

pandemii. Rozwiązaniem może być np.: przenoszenie jak największej liczby działań 

do Internetu i ograniczenie spotkań na żywo (tak jak dzieje się to do tej pory), 

organizowanie w social media live spotkań dla zainteresowanych, a także aktywne 

promowanie tychże, przynajmniej z kilkudniowym wyprzedzeniem.  

Warto sprawdzić, jakie tematy i problemy posiada dany region w ramach działań 

prowadzonych przez PIFE, przeprowadzając badania potrzeb potencjalnych 

beneficjentów. I to na te tematy położyć największy nacisk w komunikacji w social 

mediach, np. organizując serie publicznie dostępnych webinariów. 

Jeśli region prowadzi aktywne działania wspierające walkę z epidemią, to warto 

takie działania nagłaśniać pokazując na konkretnych przykładach (zdjęcia, 

materiały wideo, reportaże txt), co dobrego w rzeczonej sprawie zostało zrobione. 

Rekomendacja nr 9: Wdrożenie następujących rozwiązań na poziomie regionalnym 

 Tworzenie podcastów o prowadzonych działaniach; 

 Szersza współpraca z dziennikami i antenami lokalnymi; 

 Przygotowywanie większej ilości materiałów info-promo w formie wideo 

reportaży, cykli tematycznych, a także ich skrótów w celu promocji 

materiałów właściwych;  

 Szersze wejście na platformę jaką jest Instagram;  

Stosowanie elementów zapadających w pamięć przy identyfikacji wizualnej. 



Raport z badania dla województwa podkarpackiego |21 

 

 

Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

REKOMENDACJE REGIONALNE 

Poniższe rekomendacje zostały wypracowane w oparciu o przekazane materiały informacyjno-promocyjne i odnoszą się 

bezpośrednio do stosowanych przez województwo praktyk.  

 

Komentarz: 

Grafiki publikowane na fanpage nie są spójne. Projekty operują dużą ilością tekstu na obrazku, co sprawia, że ich czytelność na 

smartfonach drastycznie spada i czyni je trudno przyswajalnymi. Same obrazki nie są przesadnie atrakcyjne wizualnie i niekiedy dosyć 

generyczne. 

Rekomendacja 

Wypracowanie i trzymanie się jednego kodu wizualnego, który obejmowałby rozmaite zagadnienia, niejako porządkując je w wątki 

tematyczne. Opracowanie lepszej strategii publikacji treści w SoMe, ich wizualna  priorytetyzacja i plan wsparcia mediowego 

włącznie z targetowaniem.  
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

Komentarz: 

Bardzo wysoki poziom materiałów wideo. Film dokumentalny „Podkarpackie to Ty” jest wciągający i z ciekawą narracją. Bardzo 

dobrze, że powstały z niego spoty reklamowe. Dodatkowo są to spoty bardzo dobrze przygotowane od strony scenariuszowej i 

wizualnej. Bardzo ciekawy jest też format sondy ulicznej pt. „Zostajesz, czy wyjeżdżasz”. Pomysł zapytania mieszkańców oceniam jako 

bardzo trafiony i wart kontynuacji, bo bazujący na autentyzmie.  

Rekomendacja 

Warto pomyśleć nad maksymalnym wykorzystaniem tak dobrej  jakości materiałów wideo i szerokim ich wypromowaniu – tak w 

internecie, jak i może w ramach telewizji lokalnej. Warto kontynuować format sondy  ulicznej – np. z pytaniem mieszkańców o to, co 

ich zdaniem zmieniło się w ich miejscowościach dzięki Funduszom Europejskim. 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Komentarz: 

Na Instagramie publikowane są bardzo różne treści. Zapewne wszystkie z 

perspektywy regionu ważne. To, co rzuca się w oczy to brak konsekwencji 

wizualnej. O ile zdjęcia są przeważnie dobrej lub bardzo dobrej jakości (i tak 

powinno być na kanale, jakim jest Instagram) to już zastosowanie elementów 

obrazkowych plus duża ilość małych tekstów na grafikach wprowadza 

wrażenie chaosu. Takie kreacje nie zachęcają do ich odbioru.   

Rekomendacja 

Wykorzystanie jak największej liczby zdjęć oraz okazjonalne dodawanie 

krótkich materiałów wideo, czy nawet insta stories. Warto, żeby te formy były 

możliwie spójne. Jeśli chodzi o grafiki to przydałoby się wypracować spójny i 

wyróżnialny sposób ich prezentowania i się tego trzymać. Warto unikać 

przeładowywania obrazków tekstem. Chyba, że z takich postów stricte 

tekstowych stworzone zostaną serie np. z ciekawostkami. Warto, aby były one 

ciekawie i mądrze zaprojektowane, z wykorzystaniem natywnych funkcji 

medium – np. układaniem zdjęć w galerie do przeklikania. 
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 Wyniki badania 

Wykres 2. Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów.  
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 3. Charakterystyka przedsiębiorców i osób prowadzących własną działalność. 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

6.1. OCENA CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ 

Wykres 4. (P1) Czy popiera Pan(i) czy też nie popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej? 

(porównanie lat 2016-2020) 

 

Wykres 5. (P2) Jakie są najważniejsze korzyści, jakie uzyskała Polska ze wstąpienia do Unii 

Europejskiej? 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 6. (P3) A jakie są Pana(i) zdaniem największe straty, jakie odniosła Polska wraz ze 

wstąpieniem do Unii Europejskiej? 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

6.2. WIZERUNEK I WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

Wykres 7. (P4) Czy spotkał(a) się Pan(i) z określeniami „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze 

Unijne”? (porównanie 2014-2020) 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 8. (P5) Czym Pana(i) zdaniem są Fundusze Europejskie? 

 

Wykres 9. (P62) Jak by Pan(i) określił(a) swój poziom wiedzy na temat Funduszy Europejskich? 

 



Raport z badania dla województwa podkarpackiego |30 

 

 

Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

ZAINTERESOWANIE FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 

Wykres 10. (P6) Proszę powiedzieć, czy tematyka Funduszy Europejskich jest dla Pana(i) 

interesująca? Odpowiedź: tak (porównanie lat 2016-2020) 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 11. (P6) Proszę powiedzieć, czy tematyka Funduszy Europejskich jest dla Pana(i) 

interesująca? (P7) A co Pana(ią) interesuje najbardziej jeśli chodzi o Fundusze Europejskie? 

 

POSTRZEGANIE WPŁYWU FUNDUSZY NA ROZWÓJ POLSKI 

Wykres 12. (P43) Czy generalnie według Pana(i) Fundusze Europejskie są w Polsce dobrze 

wykorzystywane? 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 13. (P8) Kto, jakie grupy społeczne Pana(i) zdaniem najbardziej zyskały dzięki Funduszom 

Europejskim? 

 

OCENA WPŁYWU FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ POLSKI 

Wykres 14. (P9) Jak Pan(i) sądzi, czy Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Polski? 

(porównanie lat 2014-2020) 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 15. (P10) Jak Pan(i) sądzi, na jakie cele, obszary lub na jakie działania są przeznaczane 

Fundusze Europejskie w Polsce? Proszę wymienić wszystkie przykłady, które przychodzą Panu(i) na 

myśl. 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 16. (P36) Czy mógłby(mogłaby) Pan(i) wymienić konkretne przedsięwzięcia, projekty 

zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich? 

 

  



Raport z badania dla województwa podkarpackiego |35 

 

 

Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 17. (P11) Na jakie cele, obszary lub na jakie działania, Pana(i) zdaniem powinny być 

przeznaczane Fundusze Europejskie w Polsce? 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

OCENA WPŁYWU FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ REGIONÓW 

Wykres 18. (P12) Jak Pan(i) sądzi, czy w ramach Funduszy Europejskich są pieniądze przeznaczone 

wyłącznie dla Pana(i) województwa? (porównanie lat 2014-2020) 

 

Wykres 19. (P13) Jak Pan(i) sądzi, czy Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Pana(i) 

województwa? (porównanie lat 2014-2020) 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Tabela 20. (P14) Jak Pan(i) sądzi, na jakie cele, obszary lub na jakie działania są przeznaczane 

Fundusze Europejskie w Pana(i) województwie? Proszę wymienić wszystkie przykłady, które 

przychodzą Panu(i) na myśl. 

 

2014 2016 2018 2020 

{ A } { B } { C } { D } 

infr. drogowa (autostrady, drogi, obwodnice)  
77% 

BCD 

50% 65% 

BD 

58% 

B 

dopłaty dla rolników  
50% 

BCD 

22% 

D 

29% 

BD 

14% 

infr. edukacyjna (żłobki, przedszkola, szkoły)  
- 16% 

A 

19% 

AD 

12% 

A 

dofinansowanie (start) nowych firm  
- 13% 

AC 

6% 

A 

11% 

AC 

infr. zdrowotna (szpitale, przychodnie)  
8% 

B 

3% 9% 

B 

8% 

B 

infr. sportowa (boiska, hale sportowe, baseny)  
30% 

BCD 

5% 12% 

BD 

7% 

infr. miejska (place zabaw, parki, ścieżki rowerowe)  
13% 

CD 

21% 

ACD 

8% 7% 

infrastruktura ekologiczna (tamy, wiatrownie, panele 

słoneczne)  

- 7% 

A 

4% 

A 

7% 

A 

infrastruktura (ogólnie)  
16% 

D 

13% 

D 

13% 

D 

5% 

infr. kulturalna  
8% 

CD 

10% 

CD 

2% 5% 

C 

gminy\organizacje samorządowe \instytucje 

publiczne\urzędy  

- - - 5% 

ABC 

infr. transportowa (porty, lotniska, dworce autobusowe, 

parkingi)  

- 1% 

A 

2% 

A 

4% 

AB 

infr. mostowa  
- 7% 

AD 

6% 

AD 

3% 

A 

infr. kolejowa (tory, stacje kolejowe)  
- 2% 

A 

6% 

ABD 

3% 

A 

szkolenia, edukacja  
28% 

BCD 

7% 

D 

7% 

D 

3% 

ogólnie inwestycje  
4% 

BCD 

- - 2% 

BC 

pomoc społeczna\socjalna  
- - - 2% 

ABC 

infr. przemysłowa (hale, fabryki, zakłady pracy)  
- 3% 

AD 

30% 

ABD 

1% 

A 

dofinansowanie niepełnosprawnych  
3% 

BD 

- 2% 

B 

1% 

inne  
0% 1% 

C 

- 6% 

ABC 

nie wiem  
5% 20% 

AC 

9% 

A 

15% 

AC 

wielkość próby 358 363 363 377 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 21. (P15) Jak Pan(i) sądzi, na jakie cele, obszary lub na jakie działania powinny być 

według Pana(i) przeznaczane Fundusze Europejskie w Pana(i) województwie? 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

OCENA WPŁYWU FUNDUSZY NA JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW 

Wykres 22. (P16) Jak Pan(i) sądzi, czy dzięki Funduszom Europejskim jakość życia Polaków 

poprawia się (porównanie lat 2014-2020) 

 

Wykres 23. (P17) Czy dostrzega Pan(i) zmiany w swoim najbliższym otoczeniu dzięki 

wykorzystywaniu Funduszy Europejskich? Odpowiedź: tak (porównanie lat 2014-2020)  
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 24. (P17) Czy dostrzega Pan(i) zmiany w swoim najbliższym otoczeniu dzięki 

wykorzystywaniu Funduszy Europejskich? (P18) Proszę powiedzieć, jakie zmiany Pan(i) zauważa w 

swoim najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystywaniu Funduszy Europejskich? 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 25. (P19) Proszę dokończyć zdanie: dzięki Funduszom Europejskim mogę: 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

OSOBISTE DOŚWIADCZENIE POLAKÓW W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA 

FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

Wykres 26. (P21) Czy uważa Pan(i), że Pan(i) sam(a) osobiście korzysta z Funduszy Europejskich lub 

ze zmian, jakie dzięki nim zachodzą? (porównanie lat 2014-2020) 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 27. (P22) Proszę powiedzieć, w jaki sposób Pan(i) korzysta z Funduszy Europejskich lub 

zmian, jakie dzięki nim zachodzą? 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 28. (P23) A czy zna Pan(i) może kogoś, kto skorzystał lub korzysta z Funduszy Europejskich 

lub ze zmian, jakie dzięki nim zachodzą? (P24) Proszę powiedzieć, w jaki sposób Pana(i) 

znajomy(a) korzysta z Funduszy Europejskich lub zmian, jakie dzięki nim zachodzą? 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 29. (P25) Czy kiedykolwiek uczestniczył(a) Pan(i) w przedsięwzięciu dofinansowanym z 

Funduszy Europejskich, lub korzystał(a) z bezpłatnego lub dofinansowanego z FE szkolenia? 

Odpowiedź: tak (porównanie lat 2014-2020) 

 

 

 

 



Raport z badania dla województwa podkarpackiego |46 

 

 

Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

WIZERUNEK I WIEDZA NA TEMAT PRZEKAZYWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA 

RZECZ WALKI Z PANDEMIĄ COVID-19 I JEJ SKUTKAMI 

Wykres 30. (N4) Skąd Pana/i zdaniem pochodzą środki finansowe na walkę z rozprzestrzenianiem 

się koronawirusa w Polsce? 

 

Wykres 31. (N5) O jakich działaniach związanych ze wsparciem przeznaczonym na walkę z 

koronawirusem w Polsce ze środków unijnych Pan/i słyszał/a? 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 32. (N6) Skąd Pana/i zdaniem pochodzą środki finansowe na walkę ze skutkami 

gospodarczymi pandemii w Polsce? 

 

 

Wykres 33. (N7) O jakich działaniach ze środków unijnych przeznaczonych na wsparcie walki ze 

skutkami gospodarczymi koronawirusa w Polsce Pan/i słyszał/a? 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 34. (N8) Jak ocenia Pan/i wsparcie przeznaczone na walkę z rozprzestrzenianiem się 

COVID-19 w Polsce, które finansowane jest ze środków unijnych? 

 

Wykres 35. (N9) Jak ocenia Pan/i wsparcie finansowane ze środków unijnych przeznaczone na 

walkę ze  skutkami pandemii koronawirusa w Polsce? 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

6.3. WIZERUNEK I ZNAJOMOŚĆ PROCESÓW ORAZ MECHANIZMÓW 

UBIEGANIA SIĘ O FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

ZNAJOMOŚĆ PROCESÓW ORAZ MECHANIZMÓW UBIEGANIA SIĘ O FUNDUSZE 

EUROPEJSKIE 

Wykres 36. (P37) Do jakich instytucji można składać wnioski o dotację z Funduszy Europejskich w 

Pana(i) województwie? 

 

Tabela 37. (P38). Jakie grupy osób lub podmiotów mogą ubiegać się o dotację  

z Funduszy Europejskich? 

 
2014 2016 2018 2020 

{ A } { B } { C } { D } 

firmy, przedsiębiorstwa prywatne lub 

państwowe  
51% 45% 

71% 

ABD 

61% 

AB 

władze samorządowe  
39% 

B 
27% 

49% 

AB 

48% 

AB 

rolnicy  
58% 

BD 
34% 

66% 

ABD 

44% 

B 

placówki edukacyjne  
33% 

B 
21% 

47% 

AB 

41% 

AB 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 
2014 2016 2018 2020 

{ A } { B } { C } { D } 

osoby planujące rozpocząć 

działalność gospodarczą  
24% 30% 

46% 

ABD 

35% 

A 

placówki służby zdrowia  17% 14% 
27% 

AB 

35% 

ABC 

osoby bezrobotne  23% 20% 
33% 

ABD 
26% 

ja sam(a) jako mieszkaniec(ka) Polski  19% 15% 
27% 

AB 

23% 

B 

organizacje pozarządowe  14% 14% 15% 
20% 

AB 

osoby z niepełnosprawnością  6% 9% 
18% 

AB 

13% 

A 

osoby młode  1% 
8% 

A 

11% 

A 

13% 

AB 

wszyscy, nie ma wykluczeń  
2% 

BC 
- - 1% 

inne  
7% 

BCD 
- 0% 1% 

nie wiem, trudno powiedzieć  4% 
9% 

AC 
4% 

7% 

AC 

wielkość próby 358 363 363 377 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

OCENA PROCESÓW ORAZ MECHANIZMÓW UBIEGANIA SIĘ O FUNDUSZE 

EUROPEJSKIE 

Wykres 38. (P39) Czy każdy uprawniony ma, Pana(i) zdaniem, takie same szanse na uzyskanie 

dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich? (P40) Skoro nie każdy ma równe szanse na 

uzyskanie dofinansowania, komu jest łatwiej je otrzymać? 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 39. (P41) Czy, Pana(i) zdaniem, łatwo jest uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej? 

(porównanie lat 2014-2020) 

Wykres 40. (P42) Z jakich powodów uważa Pan(i), że trudno jest uzyskać dofinansowanie z Unii 

Europejskiej? 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

Wykres 41. (P44) Na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi 

Funduszy Europejskich? 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

OSOBISTE DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O FUNDUSZE 

EUROPEJSKIE 

Wykres 42. (P20) Czy Pana(i) zdaniem może Pan(i) ubiegać się o środki z Funduszy Europejskich? 

 

Wykres 43. (P26) A czy Pan(i) osobiście ubiegał(a) się w przeszłości o wsparcie w ramach 

Funduszy Europejskich? (P27) Proszę powiedzieć, na ile polecił(a)by Pan(i) bądź nie polecił(a)by 

Pan(i) swoim znajomym ubieganie się o wsparcie z Funduszy Europejskich? 
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Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 44. (P28) Jak Pan(i) ocenia proces ubiegania się o Fundusze Europejskie? 

 

Wykres 45. (P30) Na jakie cele ubiegał (a) się Pan(i) o wsparcie ze środków Funduszy 

Europejskich? 
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Wykres 46. (P31) A czy w przeszłości rozważał(a) Pan(i) złożenie wniosku o dofinansowanie ze 

środków Funduszy Europejskich? (P32) Dlaczego ostatecznie nie złożył(a) Pan(i) wniosku o 

dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich? 
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PLANY ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

Wykres 47. (P33) Czy zamierza Pan(i) ubiegać się o wsparcie w ramach Funduszy Europejskich? 

Odpowiedź: tak (porównanie lat 2014-2020) 

 



Raport z badania dla województwa podkarpackiego |58 

 

 

Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 48. (P33) Czy zamierza Pan(i) ubiegać się o wsparcie w ramach Funduszy Europejskich? 

(P34) Z jakich powodów nie zamierza się Pan(i) starać o wsparcie w ramach Funduszy 

Europejskich? 
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Wykres 49. (P35) Na jakie cele zamierza ubiegać się Pan(i) o wsparcie ze środków Funduszy 

Europejskich? 
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6.4. ZNAJOMOŚĆ NARZĘDZI KOMUNIKACYJNYCH STOSOWANYCH 

W DZIAŁANIACH INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH FUNDUSZY 

EUROPEJSKICH 

Wykres 50. (P45) Czy widział(a) Pan(i) wcześniej ten znak? [– logo Funduszy Europejskich] 

Odpowiedź: tak (porównanie lat 2014-2020) 
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Wykres 51. (P45) Czy widział(a) Pan(i) wcześniej ten znak? [– logo Funduszy Europejskich] (P46) 

Gdzie widział(a) Pan(i) ten znak? 
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Wykres 52. (P60) Proszę powiedzieć, czy słyszał(a) Pan(i) o Punktach Informacyjnych Funduszy 

Europejskich, w których można bezpłatnie dowiedzieć się m.in. o możliwościach uzyskania 

dofinansowania lub wzięcia udziału w dofinansowanych szkoleniach? 

 

Wykres 53. (P61) Proszę powiedzieć, czy słyszał(a) Pan(i) o stronie internetowej 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl, zwanej Portalem Funduszy Europejskich, na której można 

znaleźć informacje m.in. o możliwościach uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej? 
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6.5. OBECNE I PREFEROWANE ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH 

EUROPEJSKICH 

Wykres 54. (P47) Czy spotkała się Pan(i) ostatnio z jakąś reklamą, programem, artykułem, 

informacjami o Funduszach Europejskich? (P48) Gdzie dotychczas spotkał (a) się Pan(i) z 

informacjami o Funduszach Europejskich? 
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Wykres 55. (P49) A teraz proszę przypomnieć sobie jedną konkretną reklamę, program, artykuł, 

informację o Funduszach Europejskich, którą widział(a) lub słyszał(a) Pan(i) jako ostatnią. Gdzie 

się z nią / nim Pan(i) zetknął(ęła)? 

 

Wykres 56. (P50) Jaki charakter miała informacja o Funduszach Europejskich, z którą zetknął(ęła) 

się Pan(i) jako ostatnią? 
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Wykres 57. (P51) Co zapamiętał(a) Pan(i) z tej ostatnio spotkanej reklamy, programu, artykułu, 

informacji o Funduszach Europejskich? 
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Wykres 58. (P52) Czy ta reklama, program, artykuł, informacja prezentowała Fundusze Europejskie 

w pozytywnym, negatywnym czy neutralnym świetle? 

 

Wykres 59. (P53) Czy ta reklama, program, artykuł, informacja zwiększyła Pana(i) zainteresowanie 

Funduszami Europejskimi? 

 

Wykres 60. (P54) Jak często spotyka się z Pan(i) z informacjami o Funduszach Europejskich? 
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Wykres 61. (P55) A proszę powiedzieć, czy informacje o Funduszach Europejskich, z którymi się 

Pan(i) spotyka, są Pana(i) zdaniem przekazywane zrozumiałym językiem? 

 

Wykres 62. (P56) Czy informacje o Funduszach Europejskich, z którymi się Pan(i) spotyka, są 

Pana(i) zdaniem wiarygodne? 
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Wykres 63. (P57) Gdyby chciał(a) się Pan(i) dowiedzieć więcej o Funduszach Europejskich, gdzie 

szukał(a)by Pan(i) informacji? 

 

Wykres 64. (P58) Czy Pana(i) zdaniem informacje na temat Funduszy Europejskich są łatwo 

dostępne? 
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Wykres 65. (P59) A proszę powiedzieć, gdyby Pan(i) chciał(a) uzyskać dotację unijną - gdzie 

szukał(a)by Pan(i) informacji? 

 

 

6.6. NASTROJE DOTYCZĄCE PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2021-

2027 

Wykres 66. (N1) Czy Pana/i zdaniem od 1 stycznia 2021 Polska będzie mogła korzystać z Funduszy 

Europejskich w celu finansowania przedsięwzięć w kraju i w poszczególnych województwach? 
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(N2) Jakie główne obszary, cele i działania będą Pana/i zdaniem finansowane ze środków 

unijnych w Polsce od 2021 roku? 
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Wykres 67. (N3) Obawiam się, że po 2021 Fundusze Europejskie… 
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6.7. KONSUMPCJA WYBRANYCH RODZAJÓW MEDIÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW 

WOJEWÓDZTWA  

Wykres 68. Czytelnictwo ogólnopolskich dzienników i gazet codziennych. 
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Wykres 69. Czytelnictwo gazet lokalnych i regionalnych. 

 



Raport z badania dla województwa podkarpackiego |74 

 

 

Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 70. Czytelnictwo tygodników i miesięczników. 
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Wykres 71. Słuchalność radia. 
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Wykres 72. Oglądalność telewizji. 
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Wykres 73. Korzystnie z internetu. 
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Wykres 74. Korzystanie z mediów społecznościowych. 

 

  



Raport z badania dla województwa podkarpackiego |79 

 

 

Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 75. Blogi, vlogi, konta na YouTube, Snapchacie, itp. 
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