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Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 to dokument określający 

zasady informacji i promocji Programu, obejmujący cały okres 

programowania 2014-2020.

Niezbędnym wymogiem podczas realizacji działań informacyjno –

promocyjnych jest ich zgodność z zasadami horyzontalnymi:

 promowaniem równouprawnienia mężczyzn i kobiet,

 zapobieganiem dyskryminacji,

 zrównoważonym rozwojem,

 partnerstwem



Projekt Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 został zaakceptowany 

12 czerwca br.  przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa pod 

względem zgodności dokumentu z projektem Strategii komunikacji polityki 

spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie informacji 

i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
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Instytucja odpowiedzialna za opracowanie 
i wdrożenie Strategii komunikacji

Instytucją odpowiedzialną za opracowanie – we współpracy z Instytucją 
Pośredniczącą – oraz wdrożenie Strategii komunikacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 jest Zarząd Województwa Podkarpackiego pełniący funkcję 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podkarpackiego.

Departament Zarządzania RPO jest departamentem wiodącym w tym 
zakresie – jest odpowiedzialny za prowadzenie, koordynację oraz nadzór 
nad realizacją działań promocyjnych, informacyjnych 
i szkoleniowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

4



Cel główny i cele szczegółowe komunikacji 
Programu

Cel nadrzędny Strategii komunikacji RPO WP:

Komunikacja FE wspomaga wykorzystanie środków z regionalnego programu 

województwa podkarpackiego dla realizacji celów rozwojowych regionu

Wynikające z celu nadrzędnego cele szczegółowe:

Komunikacja Funduszy Europejskich:

 aktywizuje mieszkańców województwa podkarpackiego w ubieganiu się o wsparcie 

z Funduszy Europejskich w ramach programu,

 w województwie podkarpackim wspiera beneficjentów programu w realizacji 

projektów,

 zapewnia mieszkańcom województwa podkarpackiego informację na temat 

projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich,

 zapewnia szeroką akceptację mieszkańców dla działań rozwojowych realizowanych 

przy pomocy Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.
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Cele te są spójne z celem głównym RPO WP na lata 2014-2020, którym 

jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych 

i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego 

i inteligentnego rozwoju województwa
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Główny komunikat RPO WP 2014-2020

Główny komunikat RPO WP 2014-2020 stanowi punkt odniesienia dla wszystkich 
działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w latach 2014-2020 przez 
IZ RPO WP. Każde podejmowane działanie, każda idea kreatywna musi być zgodna 
z poniższym komunikatem:

Fundusze Europejskie wspierają tych, którzy realizując dobre pomysły, 
zwiększają możliwości i poprawiają jakość życia mieszkańców województwa 

podkarpackiego
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 Punktem wyjścia są Fundusze Europejskie – są one początkiem procesu, jego inicjatorem 
i napędem. Fundusze europejskie stwarzają możliwości oraz pobudzają współpracę, od 
której zaczyna się proces zmiany,
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Fundusze 

Europejskie Liderzy zmian Zmiany
Wszyscy 

korzystają

Podstawą głównego komunikatu jest poniższy model, który przedstawia jego kluczowe elementy:



 Liderzy zmian (potencjalni i faktyczni beneficjenci) są to wszystkie osoby

i podmioty, które mają pomysły na zmiany i które potrzebują wsparcia Funduszy

Europejskich do ich realizacji. Liderzy zmian są czynnikiem sprawczym zmian oraz

promotorami funduszy europejskich,

 Zmiany w otoczeniu są wynikiem współdziałania liderów zmian oraz Funduszy

Europejskich, są efektem projektów realizowanych przez liderów,

 Efekt to wszechstronny rozwój regionu, który jednak nie jest abstrakcyjnym hasłem, ale

zbiorem korzyści wszystkich mieszkańców województwa. Jego podstawowym

wyznacznikiem jest wzrost możliwości i poprawa jakości życia każdego mieszkańca.
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Rola Funduszy Europejskich

Zgodnie ze Strategią komunikacji polityki spójności na lata 2014 – 2020 Fundusze 
Europejskie są prezentowane w następujących rolach:

 Fundusze Europejskie wspierają osoby i organizacje, które chcą rozwijać Polskę, 
w tym jej regiony,

 Fundusze Europejskie są katalizatorami zmian (przyspieszają je i wzmacniają),

 Fundusze Europejskie są wszechstronnym mechanizmem pomocy, a nie 
wyłącznie środkami finansowymi,

 Fundusze Europejskie wspierają zarówno wielkie zmiany w skali kraju, regionu, 
jak i zmiany lokalne oraz zmiany w życiu osobistym,

 Fundusze Europejskie zachęcają mieszkańców Polski do współpracy.
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Grupy docelowe Programu

Grupy docelowe Funduszy Europejskich w Strategii komunikacji zostały podzielone 
na trzy segmenty. 

Każdy segment obejmuje grupy, które mają wspólną charakterystykę pod względem 
ich zaangażowania w proces zmian:

 faktyczni i potencjalni beneficjenci, czyli liderzy zmian (w tym m.in. 
przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, 
jednostki badawczo – rozwojowe, instytucje oświatowe, jednostki samorządu 
terytorialnego, instytucje kultury)

 faktyczni i potencjalni uczestnicy projektów (w tym m.in. osoby z 
niepełnosprawnościami, osoby 50+, przedsiębiorstwa, bezrobotni i zagrożeni 
bezrobociem, osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, rolnicy i członkowie ich rodzin, kobiety w ciąży, młode matki, 
uczniowie, nauczyciele i pracownicy pedagogiczni)

 odbiorcy rezultatów, czyli opinia publiczna (ogół całego społeczeństwa).
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Narzędzia komunikacji

Narzędzia komunikacji pozwalają na realizację mechanizmu komunikacji 

z poszczególnymi  grupami docelowymi. 

Przykładowe narzędzia komunikacji podejmowane w ramach działań 

informacyjno – promocyjnych:

 kampanie reklamowe w mediach masowych,

 kampanie w mediach społecznościowych,

 mailingi,

 publikacje/audycje edukacyjne w mediach,

 działania PR,

 konferencje, prezentacje, szkolenia, warsztaty,

 imprezy i wydarzenia promocyjne,

 Portal Funduszy Europejskich i system stron internetowych FE,

 ulotki, przewodniki, materiały drukowane i elektroniczne,

 akcje premiujące rekomendacje (akcje zachęcające beneficjentów do 

rekomendowania korzystania z Funduszy Europejskich)
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Podstawowe kanały informacji

W okresie programowania 2014-2020 funkcjonuje strona internetowa prowadzona 
przez IZ RPO WP www.rpo.podkarpackie.pl spójna graficznie z Portalem Funduszy 
Europejskich, poświęcona informacjom na temat Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
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Podstawowe kanały informacji

W Instytucji Pośredniczącej RPO WP (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) działa 

Wydział ds. Promocji i Komunikacji Społecznej pełniący funkcję Punktu 

kontaktowego RPO WP. 

Jego głównym zadaniem jest dostarczanie wszystkim potencjalnym beneficjentom 

rzetelnej informacji nt. naborów ogłaszanych przez IP

telefon: 17/ 850 92 00, 17/ 850 92 35

mail: wup@wup-rzeszow.pl

adres: ul. Lisa Kuli 30, 35-025 Rzeszów
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Podstawowe kanały informacji

Na terenie całego kraju, w tym w województwie podkarpackim działa Sieć Punktów 

Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim, która 

zapewnia potencjalnym beneficjentom i beneficjentom dostęp do kompleksowej 

informacji o FE w latach 2014-2020.

Sieć Punktów Informacyjnych funkcjonuje w następujących miastach:

• Rzeszów 

• Krosno

• Mielec

• Przemyśl

• Sanok

• Tarnobrzeg
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Zakres usług sieci PIFE obejmuje m.in.:

• diagnozę klienta – zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu 
i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich;

• informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji;

• przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie;

• pomoc w znalezieniu odpowiedniego projektu dla osób poszukujących wsparcia;

• konsultacje na etapie przygotowania wniosków/projektów;

• konsultacje na etapie realizacji projektu;

• wstępną pomoc w rozliczaniu projektów;

• indywidualne konsultacje u klienta;

• organizowanie spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów.
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Wsparcie potencjalnych beneficjentów 
i beneficjentów

Z punktu widzenia Strategii komunikacji RPO WP szczególnie istotna jest przyjęta 
zasada, że beneficjent jest traktowany jako partner w działaniach komunikacyjnych. 

Beneficjenci, którzy zechcą przyjąć na siebie rolę przedstawicieli Funduszy 
Europejskich, będą mogli wzmocnić przekaz na temat zasad korzystania ze 
wsparcia, pokazać jego efekty i wymieniać się doświadczeniami. 

Ze strony beneficjentów będzie to działanie dobrowolne, natomiast ze strony IZ RPO 
WP będzie to wymagało podjęcia działań aktywizujących beneficjentów 
i zachęcających ich do współpracy przy promocji.
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Bezpośrednia współpraca 
instytucji 

z beneficjentami

Organizacja sieci współpracy 
z innymi beneficjentami

BENEFICJENT

Przestrzeganie zasad 
planowania działań 

informacyjno-promocyjnych

Możliwość promocji siebie, jako 

lidera zmian w społeczności oraz 
wobec odbiorców rezultatów

Rekrutacja uczestników 
projektów / pozyskiwanie 

odbiorców rezultatów

Współpraca z innymi 
beneficjentami oraz 

instytucjami 

SKUTECZNOŚĆ
EFEKTYWNOŚĆ

WIZERUNEK
BENEFICJENTA

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 
POZYSKIWANIE ODBIORCÓW

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
WSPÓLNA PROMOCJA

Działania beneficjenta

Zapewnienie szerokiego, 
wielokanałowego dostępu do 

pomocy

POTENCJALNY BENEFICJENT

Wsparcie 
potencjalnych beneficjentów i beneficjentów

w zakresie działań informacyjno-promocyjnych

Działania instytucji wspierającej beneficjentów (potencjalnych i faktycznych)

Udostępnienie zasad planowania 
działań informacyjno-promocyjnych

Świadomość obowiązków informacyjno-
promocyjnych oraz korzyści płynących z ich 

realizacji

Dobrze zaplanowane działania
informacyjno-promocyjne 

w dokumentach związanych z projektem 



Współpraca IZ RPO WP z potencjalnymi 
beneficjentami i beneficjentami

Wspieranie beneficjentów obejmuje również bezpośrednią współpracę z nimi 
w ramach działań informacyjno-promocyjnych, przyjmującą m.in. formy:

 zaproszenia do występowania na konferencjach,

 prezentacje projektów podczas targów i na pokazach organizowanych przez 
instytucje systemu,

 zapraszanie do udziału w audycjach telewizyjnych i radiowych,

 zapraszanie do wypowiedzi dla prasy,

 udostępnianie linków do stron projektów przedstawiających dobre praktyki.

Działaniami tymi będzie zajmował się Departament Zarządzania RPO, 
w porozumieniu z departamentami wdrażającymi oraz Instytucją Pośredniczącą.
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Współpraca z partnerami

 W wybrane działania informacyjno-promocyjne angażowani będą partnerzy: 

właściwe władze lokalne, regionalne, miejskie i inne władze publiczne, partnerzy 

społeczno-gospodarczy, podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie 

(w tym organizacje pozarządowe, np. zajmujące się ochroną środowiska, 

promujące włączenie społeczne, równość płci i brak dyskryminacji), a także 

instytucje edukacyjne i badawcze, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, 

Ośrodki Debaty Międzynarodowej i biuro informacji Parlamentu Europejskiego.

 Przedstawiciele IZ RPO WP będą udzielać im pomocy informacyjnej, tak, aby 

mogli oni przekazywać bieżące, odpowiednio sprofilowane informacje wszystkim 

zainteresowanym w ramach swojej działalności statutowej.
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Komunikacja z mediami

Strategia komunikacji RPO WP na lata 2014-2020 nakłada na komórki zajmujące się 
promocją Funduszy Europejskich obowiązek prowadzenia aktywnej polityki 
informacyjno-promocyjnej na temat Funduszy Europejskich w mediach.

Zgodnie ze Strategią komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 model pracy 
komórki odpowiedzialnej za działania informacyjno-promocyjne Funduszy 
Europejskich powinien odpowiadać następującemu schematowi:

Narzędzia współpracy z mediami obejmują: konferencje prasowe, briefingi
prasowe, wywiady, cykliczne spotkania z dziennikarzami, wizytacje projektów,

mailingi, newslettery.
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Kreowanie
Tematów
komunikatów 

Planowanie 
harmonogramu 
przekazywania 
informacji 
mediom

Gromadzenie 
informacji

Opracowanie 
komunikatów

Dystrybucja 
komunikatów



Harmonogram działań na lata 2014 – 2023
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Komunikacja wewnętrzna

Koordynacja działań komunikacyjnych

Informowanie opinii publicznej o 

uruchomieniu programu 2014-2020

Informowanie opinii publicznej o 

uruchomieniu programu 2021-2027

Aktywizacja społeczeństwa w ubieganiu się 

o wsparcie z FE

Wsparcie beneficjentów w realizacji 

projektów

Informacja na temat projektów 

współfinansowanych z FE

Prezentowanie efektów wdrażania FE okresu 

2007-2013

Prezentowanie efektów wdrażania FE okresu 

2014-2020

Monitoring i ocena



Jak będziemy przyjmować projekt Strategii 
komunikacji RPO WP
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30 czerwca br. odbędzie się Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program 

Operacyjny Pomoc Techniczna, na którym przyjęty zostanie projekt Strategii 

komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020.

Projekt Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zostanie przyjęty przez 

Komitet Monitorujący RPO WP w trybie obiegowym z uwagi na termin 

obowiązujący IZ RPO WP – 6 miesięcy od daty zatwierdzenia Programu.



Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Zarządzania RPO

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 67 05

mail:  drp@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę

24

http://www.rpo.podkarpackie.pl/

