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Wykaz skrótów 

 

ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

ATL  
Strategia działań marketingowych prowadzonych w mediach tradycyjnych 
(ang. Above The Line - pol. powyżej linii) 

CATI 
Wywiad kwestionariuszowy realizowany telefonicznie (ang. Computer Assisted 
Telephone Interview) 

CAWI 
Wywiad kwestionariuszowy realizowany przez Internet (ang. Computer 

Assisted Web Interview) 

EFR Europejski Fundusz Rybacki 

FAPA Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 

IP Instytucja Pośrednicząca 

IZ Instytucja Zarządzająca 

LGR Lokalna Grupa Rybacka 

LSROR Lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich 

MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

PO RYBY 2007-2013 
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013‖ 

SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

UE Unia Europejska 

UM Urząd Marszałkowski 

WPR  Wspólna Polityka Rybacka 
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1 Opis syntetyczny  

Przedmiotem niniejszej ewaluacji były działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe 

Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013.  

Celem badania było określenie trafności, skuteczności, efektywności i użyteczności działań 

informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych realizowanych przez Instytucję Zarządzającą PO 

RYBY 2007-2013.  

W toku realizacji ewaluacji została przeprowadzona kompleksowa analiza prowadzonych 

działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych. Wyniki ewaluacji pozwoliły ocenić, w 

jakim stopniu podjęte działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe przyczyniają się do 

skutecznego wdrożenia PO RYBY 2007-2013 poprzez użycie właściwych narzędzi promocyjnych 

i odpowiednie określenie grupy docelowej, jak również czy przeprowadzone szkolenia są 

tematycznie zgodne z celami PO RYBY 2007-2013 i czy ich dobór jest zgodny z zakresami 

obowiązków szkolonych osób. Zakres czasowy ewaluacji objął 2009 rok. 

Badanie obejmowało: 

 Ilościowe badanie metodą CATI reprezentatywnej próby 298 beneficjentów i 

potencjalnych beneficjentów Osi I-III PO RYBY 2007-2013 oraz badanie tą sama 

metodą 50-osobowej próby uczestników szkoleń w ramach Osi IV. 

 Ilościowe badanie metodą CAWI z uczestnikami szkoleń organizowanych w ramach 

Pomocy Technicznej (Oś V PO RYBY 2007-2013) oraz z Lokalnymi Grupami Rybackimi. 

 Badanie jakościowe metodą wywiadu zogniskowanego, w którym wzięli udział 

pracownicy Departamentu Rybołówstwa. 

Wyniki badania zostały poddane ocenie panelu ekspertów. 

Stwierdzono, że środki w ramach Pomocy Technicznej zostały przeznaczone na działania 

zgodne z celami, jakie zostały postawione przed Osią. Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-

2013 (Departament Rybołówstwa) wykorzystała wszystkie założone w Planie Informacji i 

Promocji narzędzia informacyjno-promocyjne. Zrealizowane zostały wszystkie cele wytyczone 

działaniom informacyjno-promocyjnym a przekazem zostały objęte wszystkie grupy docelowe. 

Generalnie dobór instrumentów i kanałów komunikacji można uznać za spójny i odpowiadający 

potrzebom beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Wyjątkiem jest zbyt duże poświęcenie 

uwagi pewnym, niebranżowym tytułom prasowym, które raczej nie zapewniły dotarcia do 

adresatów przekazu (tj. Gazeta Sołecka, Kalendarz Rolnika, Eko i My, Nasza Ziemia, Poradnik 

Radnego i Sołtysa). Analizie powinno zostać poddane również użycie radia, jako kanału 

komunikacji, gdyż stosunkowo niewielu respondentów wskazuje je jako źródło informacji. 

W większości działań promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych osiągnięto wysoką 

skuteczność, przekładającą się na rezultaty w postaci wykorzystania środków PO RYBY 2007-

2013. Z ocen ekspertów wynika, że wszystkie instytucje zaangażowane w proces 

komunikowania w ramach PO RYBY 2007-2013 realizują swoje zadania zadowalająco, ale w 

komórkach zajmujących się bezpośrednio działaniami promocyjnymi informacyjnymi i 

szkoleniowymi stwierdzono brak wystarczającej liczby pracowników w stosunku do 

wykonywanych zadań. 

Na podstawie badania sformułowano m.in. następujące rekomendacje: 

 Ograniczenie roli prasy w przekazie promocyjnym (tylko albo przede wszystkim 

periodyki branżowe, prasa z Wybrzeża); 
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 Przeprowadzanie analiz potrzeb informacyjnych grup docelowych przed przetargami na 

działania informacyjne i promocyjne, lub, alternatywnie: wprowadzenie w przetargach 

na działania informacyjne i promocyjne (w SIWZ) wymogu analizy rynku i potrzeb 

informacyjnych odbiorców (wysoko punktowanej). 

 Zwiększenie ilości szkoleń dla pracowników w najbardziej oczekiwanych zakresach: 

zamówienia publiczne (przede wszystkim w kontekście działań informacyjnych i 

promocyjnych); marketing, reklama i PR; pozostałe zagadnienia prawne. 

 Kontynuacja kampanii „Ryba wpływa na wszystko‖. 

 Wzmocnienie kadrowe wydziałów zajmujących się działaniami informacyjno-

promocyjnymi i szkoleniowymi dot. PO RYBY 2007-2013 w Departamencie 

Rybołówstwa MRiRW. 
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2 Wstęp  

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013‖ został oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 16 

października 2008 roku jako efekt realizacji zapisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 

z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR).   

2.1 Ogólne informacje na temat PO RYBY 2007-2013 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013, strategiczna wizja sektora opiera się 

na zasadzie zrównoważonego rozwoju polskiego sektora rybackiego. Podstawowym 

wyzwaniem dla PO RYBY 2007-2013 jest stworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i 

dynamicznego sektora rybackiego poprzez zrównoważoną eksploatację zasobów. 

PO RYBY 2007-2013 jest kontynuacją i jednocześnie spadkobiercą doświadczeń SPO 

„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006‖ realizowanego w latach 2004-2009. 

Z pomocą PO RYBY 2007-2013 realizowane są następujące cele: 

 poprawa konkurencyjności i zrównoważenia podstawowego sektora rybackiego, 

 zwiększenie i rozwój potencjału rynkowego sektora rybackiego, 

 propagowanie zrównoważonego rozwoju oraz poprawa jakości życia i stanu środowiska 

na obszarach rybackich, 

 wdrożenie skutecznego sposobu zarządzania i kontroli PO RYBY 2007-2013 oraz 

poprawa ogólnego potencjału administracyjnego do wdrażania WPR. 

PO RYBY 2007-2013 zakłada realizację celów i podjęcie działań w następujących obszarach 

priorytetowych:  

 Oś I - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej 

Głównym celem działań realizowanych w ramach Osi I jest dostosowanie floty rybackiej do 

dostępnych żywych zasobów oraz poprawa rentowności rybołówstwa morskiego. Ponadto w 

związku z realizacją wymogów Wspólnej Polityki Rybackiej, ważnym celem jest zapewnienie 

osłon społeczno-ekonomicznych.  

 Oś II - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami 

rybołówstwa i akwakultury 

Działania Osi II skierowane są na modernizację istniejących gospodarstw chowu i hodowli 

ryb, inwestycje w infrastrukturę, w tym na rzecz poprawy warunków pracy oraz higieny i 

jakości produktów. W ramach tej Osi pomoc finansowa przyznawana jest także na inwestycje 

w przetwórstwo i obrót ryb, związane z jego modernizacją (nowe technologie, sprzęt, 

innowacyjne metody produkcji) a także z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy oraz 

dostosowanie do wymogów ochrony środowiska bądź utrzymanie zatrudnienia w tym sektorze 

i przeszkolenia kadr. 

 Oś III - Środki służące wspólnemu interesowi 

W ramach tej Osi wspierane jest polepszenie organizacji sektora rybackiego, np. poprzez 

ustanawianie oraz restrukturyzację uznanych organizacji producenckich. Wspierane są także 
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działania innowacyjne, projekty pilotażowe i wymiana doświadczeń, jak również realizacja 

szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych o spożyciu ryb i sektorze rybactwa w celu 

zwiększenia średniego spożycia w przeliczeniu na mieszkańca.  

 Oś IV - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa  

Realizacja działań w ramach tej Osi ma przyczynić się do aktywizacji społeczności na 

obszarach zależnych od rybactwa, poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z 

określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw, które pozwolą na rozwój 

tych terenów oraz poprawę jakości życia lokalnych społeczności związanych z rybactwem. W 

ramach przygotowanych przez te społeczności lokalnych strategii, możliwe będzie realizowanie 

szeregu inwestycji i inicjatyw, m.in. w zakresie dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz 

inwestycje na rzecz drobnej infrastruktury rybackiej.  

 Oś V - Pomoc techniczna 

Celem tej Osi jest wsparcie administracyjne instytucji zaangażowanych we wdrażanie i 

realizację PO RYBY 2007-2013. 

Instytucją Zarządzającą PO RYBY 2007-2013 jest minister właściwy ds. rybołówstwa, 

reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, który odpowiada za jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. 

Na potrzeby realizacji PO RYBY zostały, zgodnie z art. 58 ust. 2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 

1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, wyznaczone 

następujące Instytucje Pośredniczące: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

Urzędy Marszałkowskie i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (Tabela 1). 

  Tabela 1. Instytucje Pośredniczące wykonujące zadania IZ w ramach PO RYBY 2007-2013 

Oś PO RYBY 

2007-2013 

Instytucja 

Pośrednicząca 
Podstawa prawna 

Osie I – III ARIMR 

Na podstawie art. 5 ust. 1, pkt 1 ustawy o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rybackiego z dnia 3 kwietnia 2009 roku 

oraz umowy z dnia 26 czerwca 2009 roku. 

Oś IV 
Urzędy 

Marszałkowskie 

Na podstawie art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rybackiego z dnia 3 kwietnia 2009 roku 

oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 

września 2009 roku w sprawie warunków i sposobu 

wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd 

województwa. 

Oś V  FAPA 

Na podstawie art. 5 ust 1, pkt 3 ustawy o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rybackiego z dnia 3 kwietnia 2009 

roku. Szczególne zadania zostały określone w umowie z dnia 9 

października 2009 roku. 

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z www.rybactwo.info 

Na realizację środków PO RYBY 2007-2013 przewidziano 978 790 098,64 euro, w tym 75% tj. 

734 092 573,98 euro z EFR (podział środków według Osi został przedstawiony w kolejnych 

rozdziałach). 

http://www.rybactwo.info/
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Do końca 2009 roku zrealizowano płatności na 7,81% dostępnego limitu finansowego1. Na 

obecnym etapie najszybciej przebiega wdrażanie Osi I (największe wykorzystanie dostępnego 

limitu finansowego). Warto też zwrócić uwagę na wysokie wykorzystanie limitu na etapie 

składania wniosków w Osi II (80,19%), świadczące o dużym zainteresowaniu środkami 

dostępnymi w ramach tej Osi (Wykres 1).  

Wykres 1. Wykorzystanie limitu finansowego PO RYBY 2007-2013 na koniec 2009 roku dla 

Osi I-III2 

50,33%

31,23%

25,10%

21,40%

80,19%

8,18%

23,54%

0,06%

51,31%

14,02%

9,16%

7,81%

0%

0%

0%

0%

Wnioski o

dofinansowanie

Umowy o

dofinansowanie/wydane

decyzje o

dofinansowaniu

Wnioski o płatność

Zrealizowane płatności

Oś I Oś II Oś III Razem dla Osi I-III

  
                 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych na dzień 31 grudnia 2009 r. 

2.2 Opis przedmiotu ewaluacji 

Przedmiotem niniejszej ewaluacji były działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe 

Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013. 

Działania informacyjno-promocyjne mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na 

temat Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) i możliwości korzystania z niego. Prowadzone 

działania przyczyniają się przede wszystkim do zwiększenia stanu wiedzy społeczeństwa na 

temat Unii Europejskiej. Powinny informować opinię publiczną o roli Unii Europejskiej w 

działaniach na rzecz rozwoju (m.in. rozwoju sektora rybackiego) oraz promować możliwości 

wykorzystania funduszy europejskich poprzez zapewnienie czytelnych informacji na temat tych 

funduszy. 

Podstawowymi aktami prawnymi określającymi formę i elementy działań informacyjno-

promocyjnych i szkoleniowych PO RYBY 2007-2013 są: 

 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

                                                 
 
2 W ramach Osi IV nie przystąpiono jeszcze do naboru wniosków, natomiast Pomoc techniczna (Oś V) 
zostanie szczegółowo scharakteryzowana w następnych rozdziałach. 
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 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 roku ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 

lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

Na podstawie ww. aktów prawnych Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013 prowadzi 

działania skierowane do: 

 ogółu społeczeństwa, 

 potencjalnych beneficjentów. 

Działania skierowane do ogółu społeczeństwa dotyczą głównie informowania o podstawowych 

cechach PO RYBY 2007-2013. Ich celem jest też informowanie o wdrażaniu i stanie realizacji 

PO RYBY 2007-2013, co pośrednio ma się przyczynić do uwydatnienia roli Wspólnoty, 

zapewnienia przejrzystości pomocy przyznawanej w ramach EFR i podkreślenia znaczenia EFR 

dla rozwoju sektora rybackiego w Polsce i UE. 

Zadaniem działań skierowanych do potencjalnych beneficjentów jest zapoznanie wszystkich 

zainteresowanych z możliwościami, jakie stwarza EFR, a także warunkami, procedurami i 

trybem przyznawania dofinansowania. Działania IZ PO RYBY 2007-2013 w tym zakresie 

prowadzone są na obszarze całej Polski (więcej na temat celów działań informacyjno-

promocyjnych i szkoleniowych w rozdziale 4.2). 

2.3 Cele ewaluacji i pytania ewaluacyjne 

Celem głównym ewaluacji było określenie trafności, skuteczności, efektywności i 

użyteczności działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych realizowanych przez 

Instytucję Zarządzającą PO RYBY 2007-2013. Zakres czasowy ewaluacji objął 2009 rok. 

W toku realizacji ewaluacji została przeprowadzona kompleksowa analiza prowadzonych 

działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych. Wyniki ewaluacji pozwoliły ocenić, w 

jakim stopniu podjęte działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe przyczyniają się do 

skutecznego wdrażenia PO RYBY 2007-2013 poprzez użycie właściwych narzędzi promocyjnych 

i odpowiednie określenie grupy docelowej, jak również czy przeprowadzone szkolenia są 

tematycznie zgodne z celami PO RYBY 2007-2013 i czy ich dobór jest adekwatny do zakresu  

obowiązków szkolonych osób. 

Na potrzeby ewaluacji sformułowane zostały następujące cele szczegółowe: 

1. Określenie stopnia, w jakim podjęte działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe 

Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 odpowiadają potrzebom grupy, do której 

są skierowane;  

2. Określenie stopnia skuteczności podjętych działań informacyjno-promocyjnych i 

szkoleniowych Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013; 

3. Określenie efektywności podjętych działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych 

Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 tj. ocena poniesionych nakładów w 

stosunku do uzyskanych wyników i rezultatów; 

4. Określenie użyteczności podjętych działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych 

Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013; 
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5. Określenie czynników mających pozytywny lub negatywny wpływ na realizację działań 

informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-

2013 oraz na osiągnięte wyniki i rezultaty tych działań. 

Poniżej przedstawiony został zestaw pytań badawczych powiązanych z celami 

szczegółowymi badania. 

Cel szczegółowy 1 Określenie stopnia, w jakim podjęte działania informacyjno-promocyjne i 

szkoleniowe Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 odpowiadają potrzebom grupy, do 

której są skierowane. 

W trakcie badania udzielono odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy i w jakim stopniu działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe Instytucji 

Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom 

beneficjentów? 

2. Czy i w jakim stopniu działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe Instytucji 

Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 odnoszą się do głównych sił i słabości obszaru? 

3. Czy rozwiązania przyjęte w ramach działań informacyjno-promocyjnych i 

szkoleniowych Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 są spójne i czy pozostają 

aktualne po rozpoczęciu wdrażania działań? 

4. Czy logika działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji 

Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 jest poprawna? 

Cel szczegółowy 2 Określenie stopnia skuteczności podjętych działań informacyjno-

promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013. 

1. Czy i w jakim stopniu założone cele działań informacyjno-promocyjnych i 

szkoleniowych Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 zostały osiągnięte? 

2. Jaki wpływ na realizację celów miały czynniki zewnętrzne? 

3. Jakie są/były sukcesy działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji 

Zarządzającej PO RYBY 2007-2013? Jakie problemy napotkano podczas realizacji? 

4. Czy wybrane instrumenty i rozwiązania okazały się odpowiednie do zidentyfikowanych 

problemów? W jakim stopniu? 

5. Czy i w jakim stopniu system zarządzania i wdrażania działań informacyjno-

promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 okazał się 

skuteczny? 

6. Czy poszczególne instytucje (ich jednostki organizacyjne) wypełniają przypisane im 

funkcje? Jakie są mocne i słabe strony stosowanych procedur? 

Cel szczegółowy 3 Określenie efektywności podjętych działań informacyjno-promocyjnych i 

szkoleniowych Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 tj. ocena poniesionych nakładów 

w stosunku do uzyskanych wyników i rezultatów. 

1. Czy podobne efekty można/można było osiągnąć przy wykorzystaniu innych 

instrumentów? 

2. Czy podobne efekty można/można było osiągnąć przy wykorzystaniu niższych 

nakładów finansowych? 
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3. Czy finansowanie działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji 

Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 jest racjonalne? 

Cel szczegółowy 4 Określenie użyteczności podjętych działań informacyjno-promocyjnych i 

szkoleniowych Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013. 

1. Czy i w jakim stopniu działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe Instytucji 

Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 spełniły/spełniają oczekiwania grup interesariuszy, 

do których były bezpośrednio kierowane? 

2. Czy i w jakim stopniu działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe Instytucji 

Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 przyczyniły się do rozwiązania/zminimalizowania 

adresowanych problemów? W jakim zakresie? 

3. Czy i w jakim stopniu działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe Instytucji 

Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 przyczyniły się do wykorzystania zidentyfikowanych 

szans? 

4. Czy podczas wdrażania działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji 

Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 pojawiły się pozytywne efekty uboczne? 

5. Czy podczas wdrażania działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji 

Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 pojawiły się negatywne efekty uboczne? 

Cel szczegółowy 5 Określenie czynników mających pozytywny lub negatywny wpływ na 

realizację działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej PO 

RYBY 2007-2013 oraz na osiągnięte wyniki i rezultaty tych działań. 
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3 Podejście metodologiczne  

Zaproponowany w niniejszym badaniu zestaw metod badawczych miał charakter 

komplementarny. Wykorzystanie różnorodnych, jakościowych, ilościowych i eksperckich metod 

badawczych i analitycznych pozwoliło na zebranie kompleksowych i wyczerpujących informacji, 

pozyskanych od szerokiego kręgu osób i instytucji. Dzięki zastosowaniu różnorodnych narzędzi 

uzyskany został efekt kumulowania się i wzajemnego uzupełnienia danych pochodzących z 

różnych źródeł. Tzw. triangulacja, czyli różnorodność technik gromadzenia informacji i ich 

analizy, pozwoliła lepiej poznać i zrozumieć przedmiot badania oraz stworzyła możliwość 

dokonywania odniesień i porównań. Jednocześnie zebrane na poszczególnych etapach badania 

informacje pozwoliły na udoskonalanie i doprecyzowanie narzędzi badawczych.  

3.1 Ogólna koncepcja ewaluacji  

Głównym celem ewaluacji było określenie trafności, skuteczności, efektywności i 

użyteczności działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych realizowanych przez 

Instytucję Zarządzającą PO RYBY 2007-2013. 

Po dokonaniu dogłębnej analizy celów szczegółowych badania i pytań badawczych oraz 

wykorzystując wiedzę Zespołu badawczego z zakresu metody projektowej i doświadczenie z 

zakresu wdrażania projektów w ramach funduszy UE opracowany został schemat logiczny 

całego badania – koncepcja realizacji ewaluacji (zob. schemat poniżej). 

Cały proces badawczy został podzielony na trzy fazy logiczne: 

1. Diagnoza i ocena stanu faktycznego 

2. Analiza 

3. Opracowanie wniosków i rekomendacji (punkt docelowy badania). 

I FAZA LOGICZNA BADANIA (diagnoza i ocena stanu faktycznego) obejmowała badania 

prowadzone w następujących obszarach badawczych: 

1. Strategia i planowanie (badanie spójności zewnętrznej i wewnętrznej działań 

informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych), 

2. Realizacja działań – perspektywa zewnętrzna (badanie/opis stanu faktycznego/ 

rezultatów prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych, 

oszacowanie barier i determinant), 

3. Realizacja działań – perspektywa wewnętrzna (badanie procesu zarządzania 

działaniami, kompetencji pracowników, ocena instytucjonalna), 

II FAZA LOGICZNA BADANIA (analiza), gromadziła pytania badawcze skupiające się na 

wyciągnięciu wniosków na podstawie dokonanego w I FAZIE badania opinii i oceny stanu 

faktycznego w zakresie działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych. Wnioski były 

podstawą do wypracowania rekomendacji. Pytania badawcze, które odnoszą się do II 

FAZY i prowadzą do III FAZY (opracowania wniosków i rekomendacji), zostały przełożone 

na następujące elementy logiczne badania (obszary analityczne): 

1. Analiza strategii 

2. Analiza realizacji 
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3. Analiza zarządzania. 

Poniżej przedstawiony został schemat logiczny badania w wersji graficznej: 
O
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3.2 Charakterystyka zastosowanych metod i technik badawczych oraz 

analitycznych 

W niniejszym rozdziale przedstawiony zostanie opis zastosowanych metod badawczych, 

uzasadnienie przyjętych technik badawczych i opis realizacji badania. 

Poniżej znajduje się syntetyczne zestawienie metod badawczych wraz z wielkością 

zrealizowanych prób: 

 Tabela 2. Syntetyczne zestawienie metod badawczych 

Metoda 
Respondent / źródło 

informacji 
Opis metody/ Ilość 

Analiza 
dokumentów i 
danych zastanych 

Analiza dokumentów 
związanych z działaniami 
informacyjno-promocyjnymi i 
szkoleniowymi IZ PO RYBY 
2007-2013. 

Wszystkie dostępne dokumenty. Lista 
dokumentów znajduje się w Rozdziale 
3.2.1 Raportu końcowego. 
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Telefoniczne 
wywiady 
indywidualne 
wspomagane 
komputerowo 
(CATI) 

Telefoniczne wywiady 
indywidualne wspomagane 
komputerowo (CATI) zostały 
przeprowadzone wśród 
potencjalnych i rzeczywistych 
beneficjentów działań PO RYBY 
2007-2013. 

Zostało przeprowadzonych 298 
telefonicznych wywiadów CATI z 
beneficjentami i potencjalnymi 
beneficjentami.  

Ponadto zostało przeprowadzonych 50 
telefonicznych wywiadów CATI z 
uczestnikami szkoleń w zakresie 
korzystania z pomocy w ramach Osi IV PO 
RYBY.  

 

Więcej w rozdziale 3.2.2. 

Zogniskowany 
wywiad grupowy 
(FGI) 

Zogniskowany wywiad 
grupowy (FGI) został 
przeprowadzony z 
pracownikami MRiRW 
odpowiedzialnymi za działania 
informacyjno-promocyjne i 

szkoleniowe PO RYBY 2007-
2013.  

Został zrealizowany 1 FGI z pracownikami 
MRiRW. Wzięło w nim udział 6 osób. 

 

Więcej na temat FGI w rozdziale 3.2.3.  

Badanie 
standaryzowane 
CAWI 

Badanie standaryzowane 
CAWI zostało przeprowadzone 
z uczestnikami szkoleń 
organizowanych w ramach 
Pomocy Technicznej (Oś V PO 
RYBY 2007-2013) oraz z 
Lokalnymi Grupami Rybackimi.  

 

Badaniem CAWI zostali objęci wszyscy 
pracownicy - uczestnicy szkoleń (58) 
finansowanych z Pomocy Technicznej PO 
RYBY 2007-2013. 
 
Badaniem CAWI zostały też objęte 
wszystkie stowarzyszenia (przyszłe 
Lokalne Grupy Rybackie), które złożyły 
LSROR (61).  
 

Więcej w rozdz. 3.2.4.  

Panel ekspertów 

W panelu ekspertów wzięli 
udział eksperci posiadający 
doświadczenie:  

 w zakresie PR; 
 stosowaniu metod i technik 
promocyjnych w badaniach 
rynkowych organizacji 
niedochodowych; 

 wspierania rybołówstwa; 
 w zakresie realizacji badań, 
ocen lub analiz 
dotyczących 
programów/działań/polityk 
marketingowych; 

 doświadczenie w zakresie 

realizacji badań 
ewaluacyjnych programów 
współfinansowanych ze 
środków UE. 

Został zrealizowany 1 panel ekspertów, 
w którym wzięło udział 8 osób (w tym 2 
przedstawicieli MRiRW).  

Warsztat 
heurystyczny  

W warsztacie 
heurystycznym (z 
elementami burzy mózgów), 
który został zorganizowany pod 
koniec procesu badawczego 
wzięli udział interesariusze 
zaangażowani w realizację 
badania ewaluacyjnego.  

Został zorganizowany 1 warsztat 
heurystyczny, w którym wzięły udział 4 
osoby (2 ze strony Zamawiającego i 2 ze 
strony Zespołu badawczego). 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań 
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Poniższe rozdziały zawierają opis zrealizowanych metod badawczych.  

3.2.1 Analiza dokumentów i danych zastanych (desk research) 

W realizacji badania zostały wykorzystane dane ze źródeł zastanych, czyli dane i informacje, 

które nie zostały wytworzone na potrzeby prowadzonego badania.  

Analiza podstawowych dokumentów źródłowych obejmowała w szczególności: 

 Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013‖; 

 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223/1 z dnia 15.08.2006 r.); 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120/1 z dnia 10.05.2007 r.);  

 Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. r. Nr 72, poz. 619 

oraz Nr 157, poz. 1241);  

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy 

finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie 

operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013" (Dz.U. Nr 177, poz. 1372);  

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie 

podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013‖ na lata 

2007-2013 (Dz.U. Nr 147, poz. 1192); 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i 

zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013‖ (Dz.U. Nr 142, poz. 

1163);  

 Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

11.02.2009 r. w sprawie trybu uruchamiania, monitorowania i kontroli wydatkowania 

środków finansowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Osi 

priorytetowej 5. „Pomoc techniczna‖ określonej w Programie Operacyjnym 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-

2013‖;  

 Umowa z dnia 9 października 2009 pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a 

Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA; 

 Umowa z dnia 21 grudnia 2009 pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a 

Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA; 

 Plan Informacji i Promocji PO RYBY 2007-2013 na rok 2009; 

 Sprawozdanie z realizacji PO RYBY 2007-2013 za 2009 r.; 
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 Tabele wykonania Planu Informacji i Promocji za 2009 r.; 

 Strategia Komunikacji PO RYBY 2007-2013. 

3.2.2 Telefoniczny wywiad indywidualny wspomagany komputerowo (CATI) 

CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) to technika stosowana przy realizacji 

badań ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów telefonicznych z respondentami 

z wykorzystaniem komputera3. Badanie oparte o wywiad telefoniczny metodą CATI jest 

najwłaściwsze z punktu widzenia konieczności zebrania odpowiednio dużej liczby wywiadów w 

określonym czasie, przy uwzględnieniu kosztów badania. Poniższa Tabela przedstawia 

planowaną i zrealizowaną wielkość próby w badaniu CATI.  

         Tabela 3. Realizacja badania CATI z potencjalnymi i rzeczywistymi beneficjentami             
         PO RYBY 2007-2013 

Respondent Planowana próba Zrealizowana próba 

Beneficjenci i potencjalni beneficjenci 

PO RYBY 2007-2013 
287 298 

Uczestnicy szkoleń w zakresie 

korzystania z pomocy w ramach Osi IV 
50 50 

Razem 337 348 

          Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań  

Ostatecznie większa liczby zrealizowanych wywiadów CATI wynikła ze specyfiki realizowanej 

próby (podział na województwa, Osie). Podział ten wpływa na zwiększenie trafności badania, a 

przez to pozwalał na uzyskanie dokładniejszych i rzetelniejszych wyników.  

3.2.3 Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)  

Metoda zogniskowanych wywiadów grupowych (tzw. grupy fokusowe) ma formę 

ustrukturyzowanej dyskusji, prowadzonej przez moderatora. Umożliwia ona zebranie w 

jednym miejscu reprezentantów różnych podmiotów w celu przeprowadzenia wzajemnej 

dyskusji i konfrontacji opinii. W zbieraniu informacji wykorzystuje dynamikę grupy, wzajemne 

oddziaływanie i stymulowanie się uczestników, ich aktywność i spontaniczność. Wywiad tego 

typu zapewnił uzyskanie stosunkowo dużej ilości informacji w krótkim czasie. Ponadto, z uwagi 

na wspomnianą dynamikę grupy, sprzyjał odkrywaniu różnych aspektów zjawisk i ujawnianiu 

ich kontekstu.  

Zogniskowany wywiad grupowy został przeprowadzony z przedstawicielami MRiRW 

odpowiedzialnymi za działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe. Szczegółowe 

zestawienie zawiera poniższa Tabela. 

    

 

 

                                                 
3 Badanie metodą CATI prowadzone było w oparciu o m.in. następującą literaturę naukową: Babbie E. 2004. . 

Warszawa:PWNi Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.2001. Metody badawcze w naukach społecznych. 

Warszawa:Wydawnictwo Zysk i S-ka. 
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   Tabela 4. Lista uczestników FGI 

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja 

Przedstawiciele MRiRW 

1. Roman Pitera Zastępca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa 

2. Dorota Szulc 
Naczelnik Wydziału Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji 

Departamentu Rybołówstwa 

3. Marcin Frankowski 

Naczelnik Wydziału Kontroli, Monitorowania i Raportowania 

Wykorzystania Funduszy Pomocowych Departamentu 

Rybołówstwa 

4. Tomasz Owczarek 

Specjalista w Wydziale Kontroli, Monitorowania i Raportowania 

Wykorzystania Funduszy Pomocowych Departamentu 

Rybołówstwa 

5. Tomasz Roskosz 
Główny Specjalista w Wydziale Pomocy Technicznej, Informacji i 

Promocji Departamentu Rybołówstwa 

Przedstawiciele Wykonawcy 

6. Wojciech Pieniążek Moderator 

7. Cezary Przybył Asystent moderatora 

Data: 13 lipca 2010 r., godz. 13.15-15.30 

   Źródło: Opracowanie własne  

3.2.4 Badanie standaryzowane CAWI  

Wywiad kwestionariuszowy realizowany przez Internet (ang. Computer Assisted Web 

Interview) jest to technika stosowana w badaniach ilościowych, wykorzystująca Internet do 

realizacji wywiadów z respondentami. Respondent otrzymuje pocztą mailową link do strony z 

ankietą, którą może wypełnić w dowolnym dla siebie momencie. 

Ankieta CAWI została rozesłana do wszystkich pracowników IZ, którzy uczestniczyli w 

szkoleniach finansowanych z Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 (100% populacji) oraz 

wszystkich stowarzyszeń, które stworzyły LSROR złożoną do zatwierdzenia (100% populacji). 

Poniższa Tabela przedstawia szczegóły zrealizowanego badania. 

   Tabela 5. Realizacja badania CAWI 

Respondent 
Liczebność 

populacji 

Liczba 

wypełnionych 

ankiet 

Poziom realizacji 

badania (w %) 

Pracownicy IZ uczestniczący w 

szkoleniach finansowanych z Pomocy 

Technicznej PO RYBY 2007-2013 

58 osób 32 55% 

Stowarzyszenia, które złożyły LSROR 

(przyszłe Lokalne Grupy Rybackie) 
61  27 44% 

   Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań  

Niższy niż zakładany poziom realizacji badania CAWI ze stowarzyszeniami, które złożyły 

LSROR, może być wynikiem etapu rozwoju, na jakim znajduje się obecnie tworzenie LGR. 

Zostało złożonych 61 LSROR, które czekają na zatwierdzenie, stąd nie istnieją jeszcze LGR. Z 

kolei, niższy niż zakładany poziom realizacji badania CAWI z pracownikami MRiIRW, 

uczestniczącymi w szkoleniach finansowanych z Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013, 

może być spowodowany okresem, w którym przeprowadzano badanie (lipiec-okres urlopowy).  
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W trakcie realizacji badania monitorowany był poziom zwrotu ankiet. W odpowiednim 

momencie do osób, które nie wypełniły ankiet CAWI zostało wysłane ponowne zaproszenie do 

wzięcia udziału w badaniu.  

3.2.5 Metody heurystyczne 

3.2.5.1 Panel ekspertów (metoda oceny ekspertów) 

Opis metody 

Panel ekspertów to spotkanie specjalistów z danej branży powoływanych zwykle do 

rozwiązywania konkretnych problemów. Ich praca odbywa się zespołowo podczas zamkniętych 

posiedzeń. Zagadnienia na panel ekspertów zostały opracowane na podstawie pierwszych 

wyników badań terenowych oraz wybranych pytań badawczych. 

W panelu wzięło udział 5 ekspertów z kompetencjami zgodnymi z zakresem przedmiotowego 

badania. Wśród uczestników panelu ekspertów było też dwóch przedstawicieli MRiRW (Tabela 

poniżej). 

  Tabela 6. Lista uczestników panelu ekspertów 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja 

1. Dorota Szulc 
Naczelnik Wydziału Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji 

Departamentu Rybołówstwa (przedstawiciel MRiRW) 

2. Marcin Frankowski 

Naczelnik Wydziału Kontroli, Monitorowania i Raportowania 

Wykorzystania Funduszy Pomocowych Departamentu 

Rybołówstwa (przedstawiciel MRiRW) 

3. Emil Kuzebski  Ekspert z zakresu wspierania rybołówstwa 

4. Anna Ostrowska Ekspert ds. kampanii informacyjno-promocyjnych, PR 

5. Urszula Strzelczyk-Piasecka Ekspert ds. programów/polityk//działań marketingowych 

6. Agnieszka Rudolf 
Ekspert posiadający doświadczenie w zakresie realizacji badań 

ewaluacyjnych programów współfinansowanych ze środków UE 

7. Wojciech Pieniążek 

Ekspert w zakresie stosowaniu metod i technik promocyjnych w 

badaniach rynkowych organizacji niedochodowych/Moderator 

panelu ekspertów 

8. Cezary Przybył Członek Zespołu badawczego/asystent na panelu ekspertów 

Data: 26 lipca 2010 r., godz. 14.30-16.15 

   Źródło: Opracowanie własne  

3.2.5.2 Warsztat heurystyczny (z wykorzystaniem metody burzy mózgów) 

Warsztat heurystyczny został zrealizowany na koniec procesu badawczego i miał formułę 

spotkania z najważniejszymi interesariuszami prowadzonego badania.  

W warsztacie heurystycznym wzięli udział członkowie Zespołu badawczego oraz 

przedstawiciele MRiRW, posiadający wiedzę na temat realizowanych przez IZ PO RYBY 2007-

2013 działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych (Tabela 7).  
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 Tabela 7. Lista uczestników warsztatu heurystycznego 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja 

1. Dorota Szulc 
Naczelnik Wydziału Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji 

Departamentu Rybołówstwa (przedstawiciel MRiRW) 

2. Marcin Frankowski 

Naczelnik Wydziału Kontroli, Monitorowania i Raportowania 

Wykorzystania Funduszy Pomocowych Departamentu 

Rybołówstwa (przedstawiciel MRiRW) 

3. Wojciech Pieniążek Kierownik Zespołu badawczego (Agrotec) 

4. Cezary Przybył Członek Zespołu badawczego (Agrotec) 

 

  Źródło: Opracowanie własne 

W trakcie warsztatu przeanalizowano wstępne hipotezy wynikające z badań, propozycje 

wniosków oraz propozycje rekomendacji. Przede wszystkim dokonano oceny rekomendacji pod 

kątem ich ważności oraz pilności. 

3.3 Opis przebiegu ewaluacji  

Podstawowym elementem, na który należy zwrócić uwagę opisując przebieg ewaluacji jest 

bardzo krótki termin, który został przeznaczony na wykonanie badania. Dzięki odpowiednio 

zaplanowanemu harmonogramowi udało się w krótkim czasie przeprowadzić proces badawczy. 

Warto podkreślić świetne merytoryczne i organizacyjne przygotowanie Departamentu 

Rybołówstwa (szczególnie Wydziału Kontroli, Monitorowania i Raportowania Wykorzystania 

Funduszy Pomocowych oraz Wydziału Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji) do 

prowadzenia ewaluacji. Odpowiednio wcześnie zostały przez Zamawiającego pozyskane bazy 

danych beneficjentów z ARiMR, co umożliwiło sprawną realizację badania CATI – jednego z 

najistotniejszych w niniejszej ewaluacji. Zespół badawczy dzięki zaangażowaniu pracowników 

uzyskał też szybki dostęp do potrzebnych informacji, analiz i dokumentów dotyczących 

realizacji działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych IZ PO RYBY 2007-2013.  

Po ustaleniach z Zamawiającym dokonano niewielkich zmian w harmonogramie badania, 

których celem było zebranie pełniejszego materiału badawczego, który umożliwiłby sprawną 

realizację danego etapu. 

Jedynym problemem, który pojawił się podczas badania był niższy niż zakładano odsetek 

odpowiedzi na ankiety CAWI (szerzej na ten temat w rozdziale 3.2.4). Nie wpłynęło to jednak 

znacznie na wynik całej ewaluacji.  

Reasumując należy stwierdzić, że ewaluacja, choć realizowana w krótkim czasie, przebiegła 

sprawnie i bez większych problemów, a jednocześnie pozwoliła wypracować ciekawe wnioski i 

rekomendacje, które powinny wywrzeć pozytywny wpływ na działania informacyjno-

promocyjne i szkoleniowe realizowane przez IZ PO RYBY 2007-2013. 
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4 Prezentacja i analiza wyników ewaluacji 

4.1 Realizacja Osi V (Pomoc techniczna) PO RYBY 2007-2013 

Pomoc techniczna jest niezbędnym elementem wdrażania funduszy europejskich. 

Głównymi celami Pomocy technicznej w ramach Osi priorytetowej V PO RYBY 2007-2013 są: 

 efektywne zarządzanie PO RYBY 2007-2013 (wraz z przygotowaniem i wdrażaniem 

wszystkich przewidzianych działań oraz wykonywaniem niezbędnych funkcji 

związanych z kontrolą, monitorowaniem i oceną); 

 zapewnienie skutecznego funkcjonowania administracji zaangażowanej w 

egzekwowanie Wspólnej Polityki Rybackiej. 

Beneficjentami tej Osi mogą więc być organy lub instytucje zaangażowane we wdrażanie PO 

RYBY 2007-2013, jak również organy odpowiedzialne za egzekwowanie zasad WPR (wszyscy 

możliwi beneficjenci to: ARiMR, Samorządy Województw, FAPA, Okręgowe Inspektoraty 

Rybołówstwa Morskiego, Instytucja Zarządzająca, Certyfikująca i Audytowa). 

Środki z Osi V (Pomoc techniczna) mogą być przeznaczone na: 

 wstępne studia ułatwiające wdrażanie różnych osi priorytetowych/środków, takie jak: 

strategia dla chowu i hodowli ryb, strategia komunikacji czy analiza rynku; 

 działania komunikacyjne (ciągłe upowszechnianie informacji wśród potencjalnych 

beneficjentów o możliwościach finansowania w ramach różnych środków, zgodnie z art. 

51 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 oraz informowanie społeczeństwa o roli 

odgrywanej przez UE w PO RYBY 2007-2013 i o efektach PO RYBY 2007-2013); 

 wydatki związane z wdrażaniem PO RYBY 2007-2013, w tym koszty operacyjne 

systemów zarządzania i kontroli wszystkich zaangażowanych organów, pod nadzorem 

Instytucji Zarządzającej (wzmocnienie zasobów ludzkich, zapewnienie właściwych 

obiektów biurowych i wyposażenia ułatwiającego wdrażanie PO RYBY 2007-2013, w 

tym odpowiedni sprzęt informatyczny i właściwe szkolenia, jak również wniesienie 

wkładu w wynagrodzenia zaangażowanych urzędników i ekspertów); 

 wydatki związane z zamknięciem Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa 

za okres programowania 2004 – 2006; 

 wydatki związane z podniesieniem potencjału zasobów ludzkich w służbach związanych 

z nadzorem egzekwowania WPR (organizacja szkoleń i wkład w wynagrodzenia 

personelu odpowiednich organów); 

 oceny i inne studia (wraz z dokonaniem oceny pośredniej, której wyniki będą mogły 

być wykorzystane przez Komisję Europejską w strategicznej debacie na temat 

postępów wdrażania Krajowych Planów Strategicznych); 

 ustanowienie krajowej sieci grup rybackich korzystających z Osi IV (w tym wydatki 

związane z procesem ustanawiania LGR); 

 działania na rzecz rozpowszechniania informacji, tworzenia sieci, podnoszenia poziomu 

świadomości, propagowania współpracy i wymiany doświadczeń na terenie całej UE.  
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Plan finansowy PO RYBY 2007-2013 zakłada przeznaczenie na Oś V (tj. Pomoc techniczną)     

48 939 504,93 euro (tj. 5% wszystkich środków). Szczegółowe informacje zawiera Wykres 2 i 

Tabela 8. 

         Wykres 2. Plan finansowy (wydatki publiczne ogółem) PO RYBY 2007-2013 (w %) 

32,00%
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20,00%
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           Źródło: Opracowanie własne na podstawie PO RYBY 2007-2013 

Poniższa Tabela zawiera szczegółowy plan finansowy PO RYBY 2007-2013 według Osi. 

        Tabela 8. Plan finansowy PO RYBY 2007-2013 

Oś Wkład EFR Wkład krajowy 
Wydatki publiczne 

ogółem 

Oś I 168 841 292,02 56 280 430,67 225 121 722,69 

Oś II 146 818 514,80 48 939 504,93 195 758 019,73 

Oś III 146 818 514,80 48 939 504,93 195 758 019,73 

Oś IV 234 909 623,67 78 303 207,89 313 212 831,56 

Oś V 36 704 628,69 12 234 876,24 48 939 504,93 

Ogółem 734 092 573,98 244 697 524,66 978 790 098,64 

       Źródło: Opracowanie własne na podstawie PO RYBY 2007-2013 

 

Wysokość środków przeznaczonych na Pomoc techniczną wydaje się być adekwatna do 

potrzeb, jakie wynikają z jej celów i specyfiki PO RYBY 2007-2013 oraz kontekstu, w którym 

realizowany jest PO RYBY 2007-2013 (doświadczenia poprzedniego okresu programowania 

2004-2006). 75% środków przeznaczonych na Oś V (Pomoc techniczna) to środki 

Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), natomiast 25% pochodzi z wkładu krajowego 

(Wykres 3). 
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                       Wykres 3. Udział środków EFR w limicie środków dla Osi V 

75%

25%

Wkład EFR Wkład krajowy

 
                       Źródło: Opracowanie własne na podstawie PO RYBY 2007-2013 

Do końca 2009 roku wykorzystano w ramach Osi V PO RYBY 2007-2013 14 208 242,36 zł z 

201 053 274,44 zł limitu finansowego4. Oznacza to wykorzystanie 7,07% dostępnej alokacji 

finansowej dla Pomocy technicznej.  

W 2009 roku Instytucja Zarządzająca (MRiRW) wykorzystała około 11,8 mln5 zł ze środków 

Pomocy technicznej. Sfinansowano m.in.:  

 wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do zadań związanych z PO RYBY 2007-

2013, wyposażono ich stanowiska pracy oraz wyremontowano pomieszczenia, w 

których pracują; 

 wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne pracowników; 

 tłumaczenia; 

 usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej.  

Część środków została przeznaczona na działania informacyjno-promocyjne IZ PO RYBY 2007-

2013. 

W ramach Pomocy technicznej opracowano również „Plan gospodarowania zasobami węgorza‖, 

przeprowadzono analizę w zakresie kompleksowej oceny segmentu pelagicznego polskiego 

rybołówstwa oraz analizy wdrożeniowej w zakresie rozwiązań kadrowo – płacowo - 

finansowych. Skorzystano również z usług konsultacyjnych w przygotowaniu aktów prawnych. 

W ramach Pomocy technicznej sfinansowano także opłaty czesnego dla pracowników 

uczestniczących w „Podyplomowym Studium Rachunkowości i Rewizji Finansowej‖ oraz 

„Niestacjonarnych studiach doktoranckich‖ organizowanych przez Uniwersytet Warszawski.  

Ponadto pracownicy uczestniczyli w: 

I. szkoleniach językowych: 

 język angielski, 

 język francuski,  

 język hiszpański 

                                                 
4
 Na podstawie średniego kursu euro wg NBP z dnia 31 grudnia 2009 r. EUR - 4,1082 PLN 

5
 W ramach Pomocy technicznej sfinansowano dodatki zadaniowe pracownikom Okręgowych Inspektoratów Rybołówstwa 

Morskiego – 948 tys zł. Z Pomocy technicznej skorzystała również Instytucja Certyfikująca i Audytowa – Ministerstwo 

Finansów - 372 tys. zł w 2009 roku. 
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II. szkoleniach tematycznych krajowych:  

 „Umowy w sprawach zamówień publicznych – praktyczne zagadnienia‖ 

 „ABC prawa zamówień publicznych‖, 

 „Komunikacja w praktyce audytu wewnętrznego‖ 

 „MS Excel – Siła i wydajność w codziennej pracy‖, 

 „Podatek dochodowy od osób fizycznych 2009/2010‖, 

 „Podatek VAT przy projektach unijnych dla administracji publicznej‖, 

 „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych‖, 

 „Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych – przygotowanie i opisywanie 

dokumentów księgowych‖ 

III. seminariach i sympozjach zagranicznych: 

 Sympozjum „EU Funds 2010 – ERDF ESF CF EAFRD EFF‖ - Berlin 

 Seminarium „Technical Assistance under ESF, ERDF and EAFRD‖ - Berlin 

 Seminarium ―Structural Funds 3-Day Integration Seminar: making you a better 

Project and Programme Manager‖ - Paryż, 

 Seminarium ―Structural Funds Finance Seminar: Improving Payment Claim 

Verification‖ - Paryż, 

 Seminarium ―Financial Management of the EU Structural Funds‖ - Maastricht. 

Podsumowując realizację Osi V (Pomoc techniczna) PO RYBY 2007-2013 w 2009 roku należy 

ocenić, że środki zostały przeznaczone na działania zgodne z celami, jakie zostały postawione 

przed Osią V. Scharakteryzowane wyżej działania, przyczyniły się do sprawnego zarządzania 

PO RYBY 2007-2013 oraz wsparcia administracji zaangażowanej w egzekwowanie WPR. 

Jedynym elementem, który należałoby rozważyć to analiza potrzeb w zakresie wyjazdów na 

zagraniczne seminaria/sympozja. W przypadku, gdy w kraju dostępne są równorzędne (a 

zatem tańsze) formy podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, należy korzystać z oferty 

krajowej. Wyjazdy zagraniczne powinny być podejmowane tylko w sytuacji, gdy w kraju nie 

ma odpowiedniej możliwości szkolenia. Wyjazdy mogą być niezbędne także w przypadku 

wydarzeń bezpośrednio związanych i mających bezpośredni wpływ na zarządzanie PO RYBY 

2007-2013.  

4.2 Szczegółowa charakterystyka działań informacyjno-promocyjnych IZ 

PO RYBY 2007-2013 

Zgodnie z art. 51 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2008 z dnia 27 lipca 2006 roku w 

sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego państwa członkowskie dostarczają informacji na 

temat programu operacyjnego i operacji, a także wkładu wspólnotowego oraz zapewniają ich 

promocję. Informacje skierowane do ogółu społeczeństwa mają na celu zwrócenie uwagi na 

rolę UE oraz zapewnienie przejrzystości pomocy z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR). 

Obowiązek prowadzenia przez państwo członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych 

wynika również z art. 28 rozporządzenia Komisji (WE) 498/2007 z dnia 26 marca 2007 roku 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 1198/2006 w 

sprawie EFR. 
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W 2009 roku Instytucja Zarządzająca realizowała Plan Informacji i Promocji PO RYBY na rok 

2009 zawierający ramowy harmonogram realizacji działań informacyjno-promocyjnych oraz 

indykatywny budżet (plan został przyjęty w grudniu 2008 roku). Celem działań informacyjno-

promocyjnych6 było: 

 informowanie ogółu społeczeństwa o PO RYBY 2007-2013 oraz o realizowanych 

środkach i ich promocja, 

 przekazanie potencjalnym beneficjentom/beneficjentom informacji o możliwościach 

uzyskania wsparcia w ramach PO RYBY 2007-2013, 

 przekazywanie informacji zainteresowanym podmiotom o możliwościach wynikających 

z PO RYBY 2007-2013, a także zasadach i metodach uzyskania dostępu do 

finansowania, 

 informowanie beneficjentów o wielkości wkładu wspólnotowego, 

 podnoszenie świadomości społecznej na poziomie ogólnokrajowym w zakresie 

odgrywania przez UE w ramach realizowanego PO RYBY 2007-2013 i jego wyników, 

 informowanie opinii publicznej o sposobie wydatkowania środków w ramach EFR. 

Następujące grupy docelowe zostały objęte działaniami: 

 ogół społeczeństwa; 

 potencjalni beneficjenci i beneficjenci PO RYBY 2007-2013, w tym: 

o właściciele jednostek rybackich, 

o armatorzy jednostek rybackich, 

o rybacy, 

o prywatni lub publiczni operatorzy i przedsiębiorstwa działające w sektorze 

rybackim, 

o prywatni przedsiębiorcy działający w sektorze rybackim, 

o ciała półpubliczne i półprywatne działające w sektorze rybackim, 

o instytuty badawcze oraz organizacje naukowe zajmujące się rybactwem i 

rybołówstwem, 

o Lokalne Grupy Rybackie; 

 instytucje zaangażowane bezpośrednio i pośrednio we wdrażanie PO RYBY 2007-2013; 

 instytucje, organizacje oraz stowarzyszenia, których działalność związana jest 

bezpośrednio lub pośrednio z sektorem rybackim (w tym przetwórstwo); 

 jednostki samorządu terytorialnego i administracji rządowej w województwach; 

 organizacje zawodowe działające w sektorze rybackim; 

 organizacje pozarządowe zaangażowane we wspieranie równości mężczyzn i kobiet, 

środowiska naturalnego; 

 środki masowego przekazu. 

                                                 
6
 Cele te mają realizować też Instytucje Pośredniczące. 



Ewaluacja on-going działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej  

Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – 

Raport końcowy 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 26 - 

Na realizację działań informacyjno-promocyjnych w 2009 roku w Planie Informacji i Promocji 

zaplanowano kwotę 5 mln zł, natomiast poniesione wydatki na realizację wszystkich 

zaplanowanych działań wyniosły około 4 mln zł. 

Do najważniejszych działań informacyjno-promocyjnych zrealizowanych w 2009 roku przez IZ 

należy zaliczyć: 

 przygotowanie spotów reklamowych i ich wyemitowanie w telewizji i radiu 

(realizacja przez dom mediowy na zlecenie MRiRW) 

Tabela 9. Wykaz spotów reklamowych zrealizowanych w 2009 roku 

Forma przekazania informacji 
Ilość spotów reklamowych/czas 

emisji 

Osiągnięte punkty 

GRP 

Radio 
Dwa spoty reklamowe o długości  

30 sekund każdy 
849 

Telewizja 

Jeden spot reklamowy o długości 30 

sekund oraz jego skrót montażowy o 

długości 15 sekund 

1560 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji PO RYBY 2007-2013 za 2009 r. 

 organizowanie szkoleń/warsztatów/konferencji/seminariów dotyczących PO RYBY 

2007-2013  

     Tabela 10. Wykaz warsztatów/konferencji/seminariów 

Temat 
Liczba 

uczestników 
Miejsce  i termin 

Organizacja forum mającego na celu 

upowszechnienie informacji na temat możliwości 

pozyskania środków finansowych w ramach PO 

RYBY 2007-2013, w związku z wejściem w życie 

ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z 

udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego  

82 osoby Przysiek k. Torunia, 30 

czerwca i 1 lipca 2009 

Organizacja forum mającego na celu 

upowszechnienie informacji na temat możliwości 

pozyskania środków finansowych na realizacje 

określonych operacji przez potencjalnych 

beneficjentów w ramach PO RYBY 2007-2013, w 

związku z wejściem w życie rozporządzeń 

wykonawczych do ustawy z dnia 3 kwietnia 

2009 roku  

106 osób Przysiek k. Torunia, 26-

27 listopada 2009 

Cykl szkoleń przeprowadzonych na zlecenie IZ 

przez stowarzyszenie Agrolinia dla potencjalnych 

beneficjentów osi priorytetowej IV PO RYBY 2007-

2013. Szkolenia odbywały się w 3 etapach  

i dotyczyły następujących zagadnień: 

 Zagadnienia z zakresu formalności  

w zakresie zakładania stowarzyszeń, 

 Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

Obszarów Rybackich, 

 Wdrażanie i funkcjonowanie LGR. 

Ok. 2 000 osób  Obszar całego kraju w 

okresie od lipca do 

grudnia 2009 roku 

    Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji PO RYBY 2007-2013 za 2009 r. 



Ewaluacja on-going działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej  

Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – 

Raport końcowy 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 27 - 

 prowadzenie stron internetowych (www.minrol.gov.pl, www.rybactwo.info)  

 udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez instytucje  

   Tabela 11. Wykaz konferencji, seminariów, sympozjów organizowanych przez instytucje 

Temat Organizator Miejsce i termin 

Zasady wdrożenia i finansowania PO 

RYBY 2007-2013 

Sejmik Województwa 

Pomorskiego 

Władysławowo, 15-16 

września 

Zasady uzyskania wsparcia w ramach 
osi priorytetowej 2 PO RYBY 2007-

2013 

Oddział Rybackich 
Użytkowników Jezior, Rzek i 

Zbiorników Zaporowych 
Związku Producentów Ryb 

Iława, 25 września 

Wyjaśnienie kwestii problemowych 
związanych z wdrażaniem PO RYBY 

2007-2013 

Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

Dębe, 13-15 października 

Zasady pozyskiwania środków 
unijnych z PO RYBY 2007-2013 

Polskie Towarzystwo Rybackie 
Łosiowo k. Opola, 14-16 

października 

Inwestycje w chów i hodowlę oraz 
działania wodno-środowiskowe w 

ramach PO RYBY 2007-2013 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 

Kozy, 18 listopada 

   Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji PO RYBY 2007-2013 za 2009 r. 

 

 przygotowanie, opracowanie graficzne, druk (publikacja) i dystrybucja materiałów 

informacyjno-promocyjnych (broszur, plakatów, ulotek) na temat PO RYBY 2007-

2013 i poszczególnych jego działań 

Tabela 12. Wykaz publikacji, opracowań  

Rodzaj publikacji Nakład 

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-

2013‖ 
10 000 egzemplarzy 

Rozporządzenia związane z EFR (Rozporządzenie Rady 
(WE) Nr 1198/2006 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 

498/2007 
7 000 egzemplarzy 

Strategia Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 100 egzemplarzy 

Folder informacyjny o Europejskim Funduszu Rybackim 12 000 egzemplarzy 

              Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji PO RYBY 2007-2013 za 2009 r. 

 wykonanie materiałów promocyjnych (gadżety, kalendarze) 

 przygotowanie artykułów sponsorowanych i wykup powierzchni w prasie 

      Tabela 13. Wykaz prasy, ilości artykułów, dat publikacji  

Tytuł prasowy/zasięg terytorialny 
Ilość 

artykułów 
Termin publikacji 

Eurofundusze – kwartalny dodatek do 

Gazety Wyborczej 
3 czerwiec, wrzesień, grudzień 2009 

Przegląd Rybacki 3 
sierpień, październik, grudzień 

2009 

Gazeta Sołecka 6 

lipiec, sierpień, wrzesień, 

październik, listopad, grudzień 

2009 r. 

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.rybactwo.info/
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Eko i My 2 wrzesień, grudzień 

Nasza Ziemia 1 listopad 2009 

Magazyn Przemysłu Rybnego 1 listopad-grudzień 

Kalendarz Rolnika 2010 1 wydawnictwo na 2010 r. 

Poradnik Radnego i Sołtysa na 2010 rok 1 wydawnictwo na 2010 r. 

      Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji PO RYBY 2007-2013 za 2009 r. 

 udział w ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach poświęconych 

rybołówstwie, rybactwie, przetwórstwie rybnym, 

 promocja PO RYBY 2007-2013 podczas ogólnopolskich, lokalnych lub regionalnych 

imprez poświęconych rybołówstwu , rybactwu śródlądowemu, przetwórstwu - w 

postaci stoiska promującego 

 organizowanie konferencji prasowych dotyczących PO RYBY 2007-2013 lub 

poszczególnych środków Programu Operacyjnego 

Podsumowując należy stwierdzić, że Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013 

(Departament Rybołówstwa) wykorzystała wszystkie założone w Planie Informacji i Promocji 

narzędzia informacyjno-promocyjne. Wprowadzone zmiany  (w porównaniu z Planem) 

wynikają z bieżącej analizy sytuacji i odpowiedniego reagowania. Realizacja działań 

informacyjno-promocyjnych nie powinna bowiem odbiegać od bieżącego poziomu wdrażania 

PO RYBY 2007-2013 i być tylko dążeniem do osiągnięcia założeń Planu Informacji i Promocji7. 

IZ realizowała działania tak, aby nie doprowadzić do takiej sytuacji. Należy podkreślić, że 

zrealizowane zostały wszystkie cele wytyczone działaniom informacyjno-promocyjnym a 

przekaz skierowano do wszystkich grup docelowych.  

4.3 Działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe Instytucji 

Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 a potrzeby grup, do których są 

skierowane  

Zgodnie z PO RYBY 2007-2013, beneficjenci i potencjalni beneficjenci należą do kluczowych 

grup docelowych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych. Grupa ta w 

wymieniona jest jako osobna kategoria, a kategorie takie jak: właściciele czy armatorzy 

jednostek rybackich, rybacy, przedsiębiorcy działający w sektorze rybackim itp. – są w istocie 

rzeczy jej uszczegółowieniem. Oznacza to, że znajomość potrzeb beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów stanowi podstawowy warunek skuteczności tych działań. Realizatorzy działań 

informacyjnych i promocyjnych mogą korzystać z następujących źródeł danych o potrzebach 

grupy docelowej: 

 źródeł zastanych, 

 analizy doświadczeń z uprzednio prowadzonych działań, 

 badań podejmowanych w celu rozpoznania tych potrzeb, 

 analizy informacji zwrotnej na temat skutków realizowanych na bieżąco działań. 

                                                 
7 Działania IZ PO RYBY 2007-2013 zmierzające do ujednolicenia działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych 

znalazły swój wyraz w opracowaniu i przyjęciu Strategii Komunikacji PO RYBY 2007-2013 na mocy uchwały nr 3/2010 

Komitetu Monitorującego PO RYBY 2007-2013 z dnia 25 czerwca 2010 roku. Przyjęta Strategia jest następstwem zapisów 

zawartych w PO RYBY 2007-2013 i stanowi ramy realizacji działań informacyjno-pomocyjnych i szkoleniowych.  
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Z wywiadu zogniskowanego przeprowadzonego z kluczowymi pracownikami komórek IZ  

zajmujących się informacją i promocją wynika, że podstawą prowadzonych działań była przede 

wszystkim analiza doświadczeń z wcześniejszego programu na rzecz rozwoju sektora rybnego 

– SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006‖, a także programu SAPARD. Na drugim 

miejscu należy postawić bieżącą analizę informacji zwrotnej na temat efektów poszczególnych 

działań, a dalej – korzystanie ze źródeł zastanych, przede wszystkim części diagnostycznej 

Programu Operacyjnego i danych telemetrycznych z badań dotyczących działań realizowanych 

przez redakcje telewizyjne i radiowe. 

W opinii ekspertów uczestniczących w panelu, grupa beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów Programu stanowi stosunkowo ograniczony zbiór podmiotów, dobrze 

rozpoznany przez realizatorów Programu. Oznacza to, że podstawową metodą dotarcia do nich 

powinny być instrumenty marketingu bezpośredniego: spotkania informacyjne, działalność 

punktów informacyjnych, szkolenia, a także Internet, który zapewnia interaktywność 

komunikacji oraz daje możliwość przekazu dokumentów i instrukcji odnoszących się do 

procedur. Instrumenty ATL mogą i powinny stanowić metodę wstępnego poinformowania tej 

grupy i jej zmobilizowania, ale przekaz szczegółowy, niezbędny w jej przypadku, może być 

realizowany przede wszystkim bezpośrednio lub przez Internet. 

Pierwsze informacje o możliwości korzystania ze środków PO RYBY 2007-2013 docierają do 

beneficjentów i potencjalnych beneficjentów przede wszystkim następującymi kanałami:  

 Za pośrednictwem znajomych – 32,8% wskazań; 

 Za pośrednictwem Internetu – 26,4% wskazań; 

 Poprzez reklamę telewizyjną – 12,6% wskazań. 

Szczegółowy rozkład odpowiedzi na pytanie o źródła pierwszej informacji o możliwości 

korzystania ze środków PO RYBY 2007-2013 ilustruje poniższy wykres: 

Wykres 4. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o możliwości korzystania ze środków PO RYBY? 

,3%

1,4%

3,2%

3,4%

3,4%

5,2%

7,5%

8,6%

8,9%

12,6%

26,4%

32,8%

20,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Podręczniki i poradniki

Biuletyny informacyjne

Konsultacje w punkcie informacyjnym

Ulotki, broszury, plakaty, foldery,

gadżety

Reklama w radiu

Nie wiem / trudno powiedzieć

Szkolenia

Konferencje, spotkania informacyjne

Ogłoszenia i artykuły prasowe

Reklama w telewizji

Inne*

Informacja w Internecie

Informacje od znajomych

 
                  Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania 

                  * W kategorii Inne wymieniano głównie: Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego;  

                  zrzeszenia, związki, stowarzyszenia rybaków; jednostki terenowe ARiMR, urzędy miast 
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W przypadku informacji szczegółowej rozkład odpowiedzi przedstawia się następująco: 

Wykres 5. Które ze źródeł uważa Pan/Pani za najbardziej przydatne przy opracowywaniu 

wniosku? 

1,4%

1,4%

4,3%

4,3%

6,9%

7,5%

9,5%

9,8%

10,3%

10,9%

12,6%

14,1%

14,4%

37,4%
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Podręczniki i poradniki

Reklama w radiu

Biuletyny informacyjne

Ogłoszenia i artykuły prasowe

Ulotki, broszury, plakaty, foldery, gadżety

Reklama w telewizji

Osobiste  kontakty

Konferencje, spotkania informacyjne

Konsultacje w punkcie informacyjnym

Szkolenia

Nie wiem / trudno powiedzieć

Inne*

Informacje od znajomych

Informacja w Internecie

 
                   Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania 

                   * Inne: zrzeszenia, związki, stowarzyszenia rybaków; jednostki terenowe ARiMR 

Wśród wskazanych źródeł zwraca uwagę stosunkowo niewielka rola prasy. Respondenci 

korzystający z prasy, zapytani o wymienienie tytułów, wskazują przede wszystkim na 

czasopisma branżowe:  

 Przegląd Rybacki – 9,7% wskazań jako źródło pierwszej informacji oraz 35,7% 

wskazań jako źródło informacji szczegółowej; 

 Magazyn Przemysłu Rybnego – odpowiednio 9,7% i 14,3% wskazań. 

Pytani o konkretne tytuły respondenci potwierdzają także korzystanie z dodatku do Gazety 

Wyborczej Eurofundusze (3,2 i 7,1%), Gazety Sołeckiej (2,6% wskazań na ten periodyk jako 

źródło dodatkowej informacji). Inne tytuły pojawiają sie sporadycznie przy doprecyzowaniu 

wyboru odpowiedzi: „Inne‖: Rzeczpospolita, Kurier Szczeciński, Dziennik Bałtycki itp. (jest to 

przede wszystkim prasa wychodząca na Wybrzeżu). 

Generalnie dobór instrumentów i kanałów komunikacji można uznać za spójny i odpowiadający 

potrzebom beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Wyjątkiem jest zbyt dużą uwaga 

poświecona pewnym, niebranżowym tytułom prasowym, które raczej nie zapewniły dotarcia do 

adresatów przekazu (tj. Gazeta Sołecka, Kalendarz Rolnika, Eko i My, Nasza Ziemia, Poradnik 

Radnego i Sołtysa).  

Analizie powinno zostać poddane również użycie radia jako kanału komunikacji, gdyż 

stosunkowo niewielu respondentów wskazuje je jako źródło informacji. Może to wiązać sie z 

faktem, że badaniu zostali poddani beneficjenci i potencjalni beneficjenci, a nie ogół opinii 
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publicznej. Oznaczałoby to jednak, że w ramach tego kanału posłużono się pośrednictwem 

rozgłośni, które są w niewielkim stopniu słuchane przez te grupę docelową. Przyszłe przetargi 

na działania promocyjne i informacyjne realizowane za pośrednictwem radia, należałoby zatem 

poprzedzić badaniami popularności różnych stacji w poszczególnych grupach docelowych. 

O prawidłowości doboru kanałów i instrumentów oraz o użyteczności przekazywanej informacji 

może świadczyć zadowolenie większości respondentów.  

Blisko 60% respondentów badania CATI twierdzi, że nie miało jakichkolwiek trudności z 

dotarciem do informacji, potrzebnych przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach PO RYBY 

2007-2013, a tylko około 13% deklaruje bardzo duże bądź duże trudności.  

Wykres 6. Czy miał Pan/Pani trudności z dotarciem do informacji na temat PO RYBY? 

59,2%

7,8%

5,5%
18,1%

9,5%

Bardzo duże trudności Duże trudności

Średnie trudności Niewielkie trudności

Brak jakichkolwiek trudności

 
                       Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania 

Beneficjentów zapytano również o ocenę szczegółowości dostępnych informacji, co przekłada 

się na ich użyteczność. 28,2% respondentów oceniło, że dostępne są szczegółowe i bardzo 

szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o dofinansowanie w ramach PO RYBY. Aż 

25,6% respondentów oceniło, ze dostępne są najbardziej ogólnikowe informacje, co wskazuje 

niepełne zaspokojenie potrzeb informacyjnych beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. 

Wynikać to może z faktu, iż – jak stwierdzono w trakcie panelu ekspertów – znaczna część 

respondentów korzysta ze wsparcia firm konsultingowych i nie ma nawyku ani potrzeby 

korzystania z informacji szczegółowej, co może wpływać na rozkład odpowiedzi. 

Podsumowując, można przyjąć, że model marketingu bezpośredniego, oparty o pracę punktów 

informacyjnych i szkolenia, wspomagany poprzez media internetowe, ze wstępnym, 

mobilizującym zastosowaniem instrumentów ATL - odpowiadał rzeczywistym potrzebom 

potencjalnych beneficjentów. Z analizy odpowiedzi respondentów wynika jednak, że część 

zastosowanych instrumentów nie odpowiadała nawykom i potrzebom informacyjnym tej 

kategorii odbiorców przekazu. Odnosi się to przede wszystkim do takich kanałów komunikacji 

jak prasa (szczególnie następujące tytuły - Gazeta Sołecka, Kalendarz Rolnika, Eko i My, 

Nasza Ziemia, Poradnik Radnego i Sołtysa). Nakłady na nie, w świetle wyników badania, 

należałoby w przyszłości ograniczyć. Z kolei wykorzystanie radia powinno zostać 

przeanalizowane pod katem skuteczności poszczególnych stacji w docieraniu do beneficjentów 

i potencjalnych beneficjentów. Należy podkreślić, że komórki IZ zajmujące sie informacją i 

promocją nie dysponują narzędziami oceny potrzeb i nawyków informacyjnych grup 

docelowych. Analizy takie powinny zatem albo być zlecane wyspecjalizowanym instytucjom 
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zewnętrznym, albo stanowić wymagany i odpowiednio wysoko punktowany element oferty 

przetargowej. 

4.4 Ocena skuteczności podjętych działań informacyjno-promocyjnych i 

szkoleniowych Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 

Skuteczność działań informacyjnych i promocyjnych oraz szkoleniowych, prowadzonych w 

ramach PO RYBY 2007-2013 może być rozpatrywana w dwóch wymiarach: 

 Wpływu Programu na konsumpcję ryb i wzrost znaczenia sektora rybnego w 

gospodarce; 

 Wpływu działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych na ilość wniosków 

składanych w ramach poszczególnych Osi Programu. 

Wymiar pierwszy przekracza zakres niniejszej ewaluacji i nie może być w rozpatrywany w 

świetle wyników badań. Dane GUS wskazują jednak, że w okresie realizacji Programu 

nastąpiły istotne zmiany wskaźników w tym obszarze. 

Jeśli chodzi o wpływ na ilość składanych wniosków, można uznać, że cele zostały w pełni 

osiągnięte. Zachodzi wyraźny związek w czasie pomiędzy zastosowaniem najważniejszych 

instrumentów ATL a wzrostem ilości wniosków. 

W tej sytuacji ocenie powinien podlegać przede wszystkim wpływ poszczególnych 

instrumentów oraz wpływ wyboru kanałów komunikacji na osiągnięty ostatecznie dobry wynik. 

Jeśli chodzi o działania promocyjne, należy rozróżnić dwie kampanie: 

 Kierowaną do konsumentów kampanię pod hasłem „Ryba wpływa na wszystko‖; 

 Kierowana do potencjalnych beneficjentów kampania pod hasłem: „Fala zmian. 

Napływają środki‖. 

Kampania pierwsza mogła mieć tylko pośredni wpływ na zachowania potencjalnych 

beneficjentów, niemniej jednak została uwzględniona w badaniu. W ocenie tej kategorii 

adresatów została oceniona generalnie jako wysoko skuteczna, co ilustruje poniższy wykres: 
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  Wykres 7. Oceny kampanii „Ryba wpływa na wszystko‖ 
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Kampania przypominała
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możliwości korzystania z PO

RYBY

Kampania podobała mi się

Kampania była oryginalna

Kampania była łatwa do

zapamiętania

Nie zgadzam się Raczej się niezgadzam Trudno powiedzieć Raczej się zgadzam Zgadzam się

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania 

Analizując powyższe odpowiedzi, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na bardzo wysoki 

odsetek odpowiedzi odnoszących się do łatwości zapamiętania kampanii, czyli jej trwałości. 

Ważne jest również to, iż kampania - w ocenie respondentów – skłaniała potencjalnych 

beneficjentów do skorzystania ze środków PO RYBY 2007-2013, pomimo, że nie było to jej 

celem. Kampanię można było łatwo powiązać z PO RYBY. Wysoko została także oceniona jej 

oryginalność, co przyczyniło się zapewne do łatwości zapamiętania jej treści. 

Pozytywny wpływ kampanii „Ryba wpływa na wszystko‖ należy ocenić jako pozytywny, 

uboczny efekt synergii działań kierowanych do różnych grup docelowych.  

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na potencjalne znaczenie środka 3.4 Rozwój nowych 

rynków i kampanie promocyjne dla popularyzacji PO RYBY 2007-2013 wśród potencjalnych 

beneficjentów. Podobnie jak kampania „Ryba wpływa na wszystko‖ – działania w ramach tego 

środka mogłyby przyczynić się wzmocnienia efektu promocyjnego działań informacyjnych i 

promocyjnych podejmowanych w ramach Osi V. Komplementarność działań promocyjnych i 

informacyjnych realizowanych w ramach różnych osi mogłaby prowadzić do uzyskania efektu 

synergii i ich zwiększonej skuteczności. 

Kampania pod hasłem „Napływa fala zmian‖ zdecydowanie zachęcała – w ocenie respondentów 

– do korzystania ze środków PO RYBY 2007-2013. 65,2% beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów udzieliło w tym przypadku odpowiedzi jednoznacznie twierdzącej, a 22,7% 

odpowiedziało „raczej się zgadzam‖. Pełny rozkład ocen tej kampanii ilustruje poniższy 

wykres: 
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    Wykres 8. Oceny kampanii „Fala zmian. Napływają środki‖ 
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Nie zgadzam się Raczej się niezgadzam Trudno powiedzieć Raczej się zgadzam Zgadzam się

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania 

Jak widać, stosunkowo nisko oceniono walory informacyjne kampanii, co nie powinno jednak 

być zaskoczeniem ani budzić niepokoju, gdyż nie było to jej funkcją. Zaniepokojenie może 

wzbudzić natomiast względnie wysoki odsetek ocen sugerujących, że kampania nie dociera do 

wszystkich, do których powinna. Osoby, które sugerowały taki stan rzeczy, poproszono o 

wskazanie grup, do których przekaz nie dociera, a ich zdaniem powinien. Najczęściej 

powtarzały się odpowiedzi wskazujące na następujące kategorie grup docelowych: 

 Rybacy indywidualni 

 Przetwórcy ryb 

 Hodowcy ryb 

Zwraca uwagę również to, że stosunkowo wielu respondentów (48,5%) uznało, że kampania w 

obecnym kształcie wymaga modyfikacji. 
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Wykres 9. Czy Pana/Pani zdaniem kampania promocyjna związana z PO RYBY wymaga 

modyfikacji? 

48,48%

12,12%

39,39%

Tak Nie Trudno powiedzieć

 
                                 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania 

Podstawowe proponowane modyfikacje ilustruje poniższy wykres: 

        Wykres 10. Oczekiwane modyfikacje kampanii promocyjnych 
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              Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania 

Wśród odpowiedzi, uwagę należy zwrócić przede wszystkim na te, które odnoszą się do 

uproszczenia i zróżnicowania języka przekazu (15,6 i 12,5% wskazań). Korespondują z nimi, 

zdaniem ewaluatorów, odpowiedzi odnoszące się do walorów merytorycznych przekazu 

(oczekiwanie większej ilości merytorycznych informacji w telewizji, prasie i radiu). Tego 

rodzaju zmiana wymagałaby jednak nie tyle innej formuły kampanii, co raczej zwiększenia 

oddziaływania na media i środowiska dziennikarskie, przede wszystkim poprzez identyfikację 
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zainteresowanych tematyką dziennikarzy w prasie krajowej, regionalnej i lokalnej i 

dostarczanie im wartościowych informacji oraz utrzymywanie kontaktu z nimi. Ten rodzaj 

działań może mieć szczególnie duże znaczenie także przy promocji efektów programu i 

dobrych praktyk, kierowanej tak do potencjalnych beneficjentów, jak i do opinii publicznej. 

Działania informacyjne odnoszące się do PO RYBY 2007-2013 to przede wszystkim konferencje 

i spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, publikacje i wykorzystanie 

Internetu. Jak wskazano w rozdziale 4.3, rola publikacji papierowych (ulotki, inne materiały 

informacyjne itp.) jest stosunkowo niewielka w porównaniu z rolą Internetu. W związku z tym 

należy też podkreślić, że eksperci PR oraz marketingu i reklamy, biorący udział w panelu 

ekspertów wysoko ocenili czytelność i atrakcyjność stron internetowych związanych z 

Programem. 

W konferencjach i spotkaniach informacyjnych związanych z PO RYBY 2007-2013 uczestniczyło 

33,3% respondentów. Ich oceny poszczególnych aspektów spotkań i konferencji przedstawiają 

się następująco: 

  Wykres 11. Oceny spotkań informacyjnych i konferencji 
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  Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania 
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Pomimo generalnie wysokich ocen, uwagę zwraca dość wysoki odsetek respondentów 

niezadowolonych z informacji o sposobie oceny wniosków oraz informacji dotyczących 

procedury odwoławczej. Sugerowałoby to pogłębienie tej tematyki w przyszłych działaniach 

tego typu oraz w pracy punktów informacyjnych czy w zakresie informacji przekazywanej 

przez Internet. 

Działania szkoleniowe obejmują szkolenia dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów 

(przy czym osobno należy rozpatrywać szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Osi IV) oraz 

szkolenia dla pracowników. Rozkład ocen szkoleń dokonany przez respondentów badania CATI 

ilustruje poniższy wykres: 

    Wykres 12. Oceny szkoleń w ramach PO RYBY 2007-2013 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania 

W przypadku Osi IV ponad połowa respondentów brała udział przynajmniej w jednym 

szkoleniu związanym z tą Osią. Ich oceny rozkładają się jak na wykresie poniżej: 
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   Wykres 13. Oceny szkoleń w ramach Osi IV  
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Szkolenie było dobrze przygotowane pod względem

organizacyjnym                                       

Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane

Informacje podawane na szkoleniu były użyteczne przy

aplikowaniu do PO RYBY 2007-2013

Prowadzący posiadali wiedzę i kompetencje w tematach,

które omawiali

Szkolenie było prowadzone w sposób interesujący

Podczas szkolenia udzielono odpowiedzi na pojawiające się

pytania i wątpliwości 

Przekazano aktualną informację o terminach składania

wniosków

Przekazano kompletną informację o formalnych

wymaganiach dotyczących składania wniosków

Przekazano zadowalającą informację o sposobie oceny

wniosków

Dzięki szkoleniu można było zdobyć informacje niedostępne

w inny sposób

Jestem zadowolony i poleciłbym takie szkolenie innym

wnioskodawcom, którzy chcą ubiegać się o dotację

Zgadzam się Raczej się zgadzam Raczej się nie zgadzam

Nie zgadzam się Nie dotyczy Trudno powiedzieć

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania 

Podobnie jak w przypadku ocen spotkań i konferencji, zwraca tutaj uwagę większy niż w 

przypadku odpowiedzi na inne pytania odsetek negatywnych odpowiedzi odnoszących sie do 

procesu oceny wniosków. Może to oznaczać, że jest to obszar potencjalnie wrażliwy w 

kontekście komunikacyjnym, ale nie widać w tym przypadku rażących odstępstw od generalnie 

pozytywnego charakteru ocen. 

W przypadku szkoleń dla pracowników znaczący odsetek odpowiedzi uzyskano tylko w 

przypadku szkolenia z języka angielskiego, które w większości aspektów zostało ocenione 

pozytywnie. Problematyka szkoleń dla pracowników zostanie omówiona szerzej w rozdz. 4. 

poświeconym użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że w większości działań promocyjnych, informacyjnych i 

szkoleniowych osiągnięto wysoką skuteczność, przekładającą się na rezultaty w postaci 
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wykorzystania środków PO RYBY 2007-2013. Z ocen ekspertów wynika, że wszystkie 

instytucje zaangażowane w proces komunikowania w ramach PO RYBY 2007-2013 realizują 

swoje zadania zadowalająco, ale w komórkach zajmujących sie bezpośrednio działaniami 

promocyjnymi informacyjnymi i szkoleniowymi stwierdzono brak wystarczającej liczby 

pracowników w stosunku do wykonywanych zadań. Instrumenty przekazu zostały generalnie 

dobrane odpowiednio do zidentyfikowanych problemów, ale pewne wątpliwości budzi przede 

wszystkim zakres stosowania niektórych z nich, np. prasy czy czas trwania kampanii ATL. To 

ostatnie, było jednak wynikiem braku możliwości odpowiednio szybkiej reakcji na informację 

zwrotną o rezultatach kampanii, co jest niestety zjawiskiem typowym praktycznie we 

wszystkich instytucjach publicznych, wymagających w takich przypadkach złożonych procedur. 

Wątpliwości ekspertów budzi też pytanie, czy zaistniały warunki dla stworzenia synergii  

pomiędzy środkiem 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne a działaniami 

informacyjnymi i promocyjnymi Osi V. Przyjęta procedura nie pozwalała na selekcjonowanie 

projektów pod tym kątem. W związku z tym warto rozważyć w odniesieniu do tej kwestii  

wprowadzenie w przyszłym okresie programowania procedury konkursowej, w przypadku 

istnienia potencjalnych warunków synergii działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych 

do różnych grup odbiorców i realizowanych w ramach różnych osi priorytetowych. 

Generalnie, najwyższą skuteczność działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych 

osiągnięto w regionach, gdzie gospodarka rybacka stanowi istotny sektor w całości gospodarki. 

Tam, gdzie podmioty tego sektora występują w większym rozproszeniu, przyjęty model jest 

mniej skuteczny. Należy przeanalizować inne możliwe sposoby dotarcia z informacją i 

promocją na temat PO RYBY 2007-2013 do potencjalnych beneficjentów na tych terenach. 

Można rozważyć przede wszystkim wykorzystanie w tym celu Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich oraz potencjału Lokalnych Grup Działania, które tam gdzie nie działają Lokalne 

Grupy Rybackie mogłyby aktywizować i wspierać przedsięwzięcia z zakresu gospodarki 

rybackiej na swoich obszarach, jeśli istniałyby po temu warunki oraz zainteresowani 

potencjalni beneficjenci.   

4.5 Ocena efektywności podjętych działań informacyjno-promocyjnych i 

szkoleniowych Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013  

Jak wykazano w rozdz. 4.2, zrealizowane zostały wszystkie cele wytyczone działaniom 

informacyjno-promocyjnym oraz skierowano przekaz do wszystkich grup docelowych. Wydatki 

na realizację wszystkich zaplanowanych działań w Planie Informacji i Promocji na 2009 r. 

wyniosły około 4 mln zł wobec planowanych 5 mln zł, co oznacza bardzo wysokie, zdaniem 

ewaluatorów, wykonanie zakładanego Planu (na poziomie 80%). Równocześnie wykorzystanie 

limitów finansowych dla poszczególnych działań biorąc pod uwagę obecny etap wdrażania 

należy uznać za odpowiedni i taki, które daje pewność wykorzystania całego limitu 

finansowego przyznanego na PO RYBY 2007-2013.  

W ocenie eksperckiej przyjęty model działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych był 

optymalny, w związku z czym nie wydaje się, by podobne efekty można było osiągnąć za 

pomocą innych, tańszych instrumentów. Kwestią podlegającą dyskusji wydaje się być jedynie 

proporcja nakładów na działania ATL i marketing bezpośredni oraz zbyt szerokie wykorzystanie 

instrumentów o ograniczonej skuteczności. 

Pierwszy problem, jak już wskazano w rozdziale poprzednim, wynika ze specyfiki reagowania 

na informację zwrotną przez instytucję publiczną. W przypadku większego niż spodziewane 

oddziaływania pewnych instrumentów albo w przypadku szybszego, niż zakładano osiągnięcia 
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rezultatów, nie jest możliwa natychmiastowa zmiana taktyki (np. przerzucenie środków z 

działań ATL na marketing bezpośredni i szkolenia). W związku z tym wydaje się zasadne, by 

przy przyszłych przetargach na działania promocyjne i informacyjne zwracać szczególną uwagę 

na proponowaną przez oferenta analizę rynku i analizę potrzeb informacyjnych grup 

docelowych w kontekście zamierzonych celów. Wymóg dokonania takiej analizy może zostać 

wpisany w SIWZ i odpowiednio punktowany. 

Problem drugi, czyli dobór najskuteczniejszych instrumentów, jest pochodny wobec takiej 

analizy. W podejmowanych w 2009 roku działaniach stwierdzono stosunkowo niską 

skuteczność przekazu prasowego (za wyjątkiem periodyków branżowych) oraz radia. W 

przypadku prasy nakłady na niektóre tytuły należałoby w przyszłości ograniczyć (Gazeta 

Sołecka, Eko i My, Nasza Ziemia, Kalendarz Rolnika, Poradnik Radnego i Sołtysa). Należy 

również przeprowadzić analizę skuteczności i użyteczności dotychczas prowadzonego przekazu 

w radiu (np. zmiana kanału radiowego, godzin nadawania, zakresu informacji, itp.) 

Podsumowując, po uwzględnieniu drobnych korekt, system finansowania działań 

informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych PO RYBY 2007-2013 jest racjonalny i 

efektywny w obecnych warunkach. 

4.6 Ocena użyteczności podjętych działań informacyjno-promocyjnych i 

szkoleniowych Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 

Większość aspektów użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych oraz szkoleniowych 

omówiono w rozdz. 4.4, gdyż pozostają one w ścisłym związku ze skutecznością tych działań. 

Działania – jak wykazało badanie – trafiają do wszystkich istotnych interesariuszy i są przez 

nich postrzegane jako użyteczne, sprzyjające ich zaangażowaniu w Program i wzmacniają 

zdolności absorpcyjne potencjalnych beneficjentów.  

Ważnym aspektem użyteczności działań promocyjnych i informacyjnych jest przygotowanie 

kadr zajmujących się wdrażaniem Programu. W tym miejscu chcielibyśmy omówić kwestie 

zaspokojenia potrzeb szkoleniowych pracowników oraz ich oceny przydatności oferowanych 

szkoleń. 

W wyniku badania CAWI uzyskaliśmy znaczące oceny szkoleń z języka angielskiego, w których 

uczestniczyło blisko 60% respondentów badania. Szkolenia te uzyskały generalnie wysokie 

oceny, co ilustruje poniższy wykres.  
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 Wykres 14. Oceny szkoleń z języka angielskiego dokonywane przez pracowników 
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Tematyka szkolenia była bezpośrednio związana z PO RYBY

Dzięki szkoleniu można było zdobyć informacje niedostępne

w inny sposób

W szkoleniu takim powinny brać udział osoby na podobnym

do mojego stanowisku w związku z realizacją PO RYBY

Informacje zdobyte podczas szkolenia wykorzystuję w

codziennej pracy związanej z PO RYBY 

Szkolenie było dobrze przygotowane pod względem

organizacyjnym

Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane

Szkolenie było prowadzone w sposób interesujący

Prowadzący posiadali wiedzę i kompetencje w tematach,

które omawiali

Szkolenia tego typu powinny być kontynuowane

Zgadzam się Raczej się zgadzam Raczej się nie zgadzam Nie zgadzam się

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania 

Większość (ponad 70%) respondentów ocenia, że język angielski wykorzystują w trakcie 

swoich codziennych zadań. Równocześnie większość pytanych o to, jakich szkoleń najbardziej 

brakuje, wskazuje na szkolenia językowe, ew. specjalistyczne szkolenia językowe, co oznacza, 

że ten kierunek szkolenia pracowników powinien być kontynuowany.  

W świetle tak korzystnych ocen szkoleń z angielskiego, sugerujących ich wysoką użyteczność 

zaskakuje fakt, że aż 53,6% respondentów deklaruje brak przyrostu wiedzy w trakcie 

szkolenia. Może to oznaczać, że szkolenia uznawane są za niewystarczające w zakresie 

czasowym, albo za nieadekwatne do poziomu wiedzy. 35% respondentów deklaruje poprawę 

stanu swojej wiedzy o 1 punkt w pięciopunktowej skali, co również może oznaczać małą 

skuteczność szkoleń. Jest to dodatkowym argumentem za kontynuacją tego kierunku szkoleń 

oraz za ewentualnym zwiększeniem nakładów na nie. 

Generalnie, co do zaspokojenia potrzeb szkoleniowych, wśród respondentów badania CAWI 

przeważa przekonanie, ze nie są one zaspokojone w sposób wystarczający. 
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Wykres 15. System szkoleń pracowników komórek zajmujących się działaniami 

informacyjnymi i promocyjnymi jest adekwatny do ich potrzeb 

36,00%

24,00%
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Zgadzam się Raczej się zgadzam

Raczej się nie zgadzam Nie zgadzam się

 
                                   Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania 

Pracownicy, pytani o konkretne potrzeby szkoleniowe wymieniają najczęściej, oprócz szkoleń 

językowych, przede wszystkim szkolenia z zakresu: 

 Zamówień publicznych, 

 Ogólnie kwestii prawnych, 

 Marketingu, reklamy i PR. 

W celu zwiększenia użyteczności oferty szkoleniowej dla pracowników, konieczne jest 

zwiększenie liczby takich szkoleń i zwiększenie ich dostępności dla pracowników komórek 

zajmujących sie działaniami informacyjnymi i promocyjnymi. 

4.7 Czynniki mające pozytywny lub negatywny wpływ na realizację działań 

informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej 

PO RYBY 2007-2013 oraz osiągnięte wyniki i rezultaty tych działań 

Czynniki zależne od Zamawiającego 

Pozytywne: 

 Skuteczne oddziaływanie kampanii „Napływa fala zmian‖. 

 Skuteczne, pośrednie oddziaływanie kampanii „Ryba wpływa na wszystko‖. 

 Wysoka użyteczność dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów informacji 

przekazywanej przez Zamawiającego. 

 Wysoka użyteczność szkoleń i spotkań informacyjnych praktycznie we wszystkich 

aspektach: merytorycznych i organizacyjnych. 

 Stosunkowo wysokie wykorzystanie finansowe Planu Informacji i Promocji (na 

poziomie 80%). 
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Negatywne: 

 Brak procedury konkursowej w przypadku środka 3.4. 

 Sporadyczne wykorzystywanie mało skutecznych instrumentów („Gazeta Sołecka‖, 

Kalendarz Rolnika‖, inne publikacje niebranżowe). 

 Brak możliwości przeprowadzania analiz potrzeb informacyjnych i nawyków 

komunikacyjnych grup docelowych. 

 Niepełne zaspokojenie potrzeb szkoleniowych pracowników, 

Czynniki niezależne od Zamawiającego 

Pozytywne: 

 Koncentracja podmiotów sektora rybnego w niektórych regionach (możliwość 

koncentracji i na skutek tego wysokiej efektywności działań. 

Negatywne: 

 Brak możliwości efektywnego oddziaływania na podmioty działające w obszarach o 

niskim współczynniku rybackości. 
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5 Wnioski i zalecenia 

Poniższe tabele zawierają zbiór rekomendacji: 

 
 
 
 

Poziom analizy (obszar, 
pytanie badawcze) 

 Potrzeby informacyjne beneficjentów i potencjalnych 
beneficjentów 

 Skuteczność działań informacyjnych i promocyjnych 

Problem / wniosek  

Uzyskano stosunkowo niewielkie 
(kilkuprocentowe) lub wręcz zerowe odsetki 
wskazań jako źródła informacji o PO RYBY 

periodyków niebranżowych, takich jak Gazeta 

Sołecka, Kalendarz Rolnika, Eko i My, Nasza 
Ziemia, Poradnik Radnego i Sołtysa. 

Równocześnie jako istotne źródła 
wskazywano pisma branżowe, biuletyny 

zrzeszeń rybackich, prasę codzienną 
wychodzącą na Wybrzeżu 

Rozdz. 4.3, 
4.4 

Skala ważności 
problemu/zjawiska 

Średnia Kluczowa 

Stopień pilności 
rekomendacji  

Nie wymaga 
natychmiastowego 

wdrożenia 
Pilna 

Rekomendacja (wraz z 
propozycją sposobu 
osiągnięcia oczekiwanego 

efektu) 

Ograniczenie roli prasy w przekazie 
promocyjnym (tylko albo przede 

wszystkim periodyki branżowe, prasa z 

Wybrzeża) 

Oczekiwany efekt 
Zwiększenie skuteczności przekazu 

prasowego 

Adresat rekomendacji  
Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013 
(Departament Rybołówstwa) 

Możliwy termin 
wdrożenia rekomendacji 

Od III kw. 2010. 
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Poziom analizy (obszar, 
pytanie badawcze) 

Skuteczność  działań informacyjnych i promocyjnych 

Problem / wniosek  

Stwierdzono niewielki odsetek wskazań na 
radio jako źródło informacji o PO RYBY 2007-

2013 wśród potencjalnych beneficjentów i 
beneficjentów 

Rozdz. 4.3 i 
4.4. 

Skala ważności 
problemu/zjawiska 

Średnia Kluczowa 

Stopień pilności 
rekomendacji  

Nie wymaga 
natychmiastowego 

wdrożenia 
Pilna 

Rekomendacja (wraz z 

propozycją sposobu 
osiągnięcia oczekiwanego 
efektu) 

Analiza skuteczności oddziaływania 
stacji radiowych na określone grupy 

docelowe.  

Oczekiwany efekt 
Zwiększenie skuteczności przekazu 
radiowego 

Adresat rekomendacji  
Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013 
(Departament Rybołówstwa) 

Możliwy termin 
wdrożenia rekomendacji 

Od III kw. 2010 
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Poziom analizy (obszar, 
pytanie badawcze) 

Skuteczność działań informacyjnych i promocyjnych  

Problem / wniosek  

Komórki IZ zajmujące się działaniami 
informacyjnymi i promocyjnymi nie 

dysponują narzędziami oceny potrzeb 
informacyjnych grup docelowych 

Rozdz. 4.4 

Skala ważności 
problemu/zjawiska 

Średnia Kluczowa 

Stopień pilności 
rekomendacji  

Nie wymaga 
natychmiastowego 

wdrożenia 
Pilna 

Rekomendacja (wraz z 
propozycją sposobu 

osiągnięcia oczekiwanego 
efektu) 

1. Przeprowadzanie analiz potrzeb 
informacyjnych grup docelowych 
przed przetargami na działania 
informacyjne i promocyjne 

 

2. Alternatywnie: wprowadzenie w 
przetargach (w SIWZ) na działania 
informacyjne i promocyjne wymogu 
analizy rynku i potrzeb informacyjnych 
odbiorców (wysoko punktowanej) 

Oczekiwany efekt 

Większa skuteczność i adekwatność 

zlecanych działań informacyjnych i 
promocyjnych oraz możliwość pomiaru 
ich efektywności. 

Adresat rekomendacji  
Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013 
(Departament Rybołówstwa) 

Możliwy termin 
wdrożenia rekomendacji 

Od III kw. 2010 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ewaluacja on-going działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej  

Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – 

Raport końcowy 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 47 - 

 
 
 
 

Poziom analizy (obszar, 
pytanie badawcze) 

Skuteczność i użyteczność działań szkoleniowych kierowanych 

do pracowników komórek prowadzących działania informacyjne 
i promocyjne  

Problem / wniosek  
Stwierdzono niepełne zaspokojenie potrzeb 
szkoleniowych pracowników w niektórych 

obszarach 

Rozdz. 4.6 

Skala ważności 
problemu/zjawiska 

Średnia Kluczowa 

Stopień pilności 

rekomendacji  

Nie wymaga 
natychmiastowego 

wdrożenia 

Pilna 

Rekomendacja (wraz z 
propozycją sposobu 
osiągnięcia oczekiwanego 
efektu) 

Zwiększenie ilości szkoleń dla 
pracowników w najbardziej 

oczekiwanych zakresach: zamówienia 
publiczne (przede wszystkim w 

kontekście działań informacyjnych i 
promocyjnych); marketing, reklama i PR; 

pozostałe zagadnienia prawne. 

Oczekiwany efekt 
Lepsze przygotowanie kadr komórek 
zajmujących sie informacją i promocją 
do pełnienia swoich zadań 

Adresat rekomendacji  
Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013 
(Departament Rybołówstwa) 

Możliwy termin 
wdrożenia rekomendacji 

Od III kw. 2010 r. 
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Poziom analizy (obszar, 
pytanie badawcze) 

Skuteczność działań promocyjnych 

Problem / wniosek  

Stwierdzono – jako korzystny efekt uboczny 
– wystąpienie synergii miedzy kampaniami 
Ryba wpływa na wszystko” i ”Fala zmian. 

Napływają środki” 

Rozdz. 4.4. 

Skala ważności 
problemu/zjawiska 

Średnia Kluczowa 

Stopień pilności 
rekomendacji  

Nie wymaga 
natychmiastowego 

wdrożenia 
Pilna 

Rekomendacja (wraz z 
propozycją sposobu 
osiągnięcia oczekiwanego 
efektu) 

Kontynuacja kampanii „Ryba wpływa na 
wszystko” 

Oczekiwany efekt 
Zwiększenie skuteczności działań 
promocyjnych związanych z PO RYBY 
2007-2013 

Adresat rekomendacji  
Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013 
(Departament Rybołówstwa) 

Możliwy termin 
wdrożenia rekomendacji 

Od pocz. 2011 r. 
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Poziom analizy (obszar, 
pytanie badawcze) 

Skuteczność działań informacyjnych, promocyjnych i 
szkoleniowych 

Problem / wniosek  

Stwierdzono niedostateczna liczbę 
pracowników w komórkach zajmujących się 

bezpośrednim wykonywaniem działań 
informacyjnych, promocyjnych i 

szkoleniowych. 

Rozdz. 4.1, 
4.2, 4.4. 

Skala ważności 
problemu/zjawiska 

Średnia Kluczowa 

Stopień pilności 

rekomendacji  

Nie wymaga 
natychmiastowego 

wdrożenia 

Pilna 

Rekomendacja (wraz z 
propozycją sposobu 
osiągnięcia oczekiwanego 
efektu) 

Wzmocnienie kadrowe wydziałów 
zajmujących się działaniami 

informacyjno-promocyjnymi i 
szkoleniowymi dot. PO RYBY 2007-2013 

w Departamencie Rybołówstwa MRiRW. 

Oczekiwany efekt 
Podniesienie skuteczności działań 
komórek zajmujących się informację, 
promocją i szkoleniami 

Adresat rekomendacji  
Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013 

(Departament Rybołówstwa) 

Możliwy termin 
wdrożenia rekomendacji 

Od III kw. 2010 r. 
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Poziom analizy (obszar, 
pytanie badawcze) 

Skuteczność działań promocyjnych 

Problem / wniosek  

Synergia między kampanią „Ryba wpływa na 
wszystko i „Fala zmian” wskazuje, że 
działania promocyjne nie kierowane 

bezpośrednio do przedstawicieli sektora 
rybnego mogą mieć wpływ na tę grupę 

docelową. W związku z tym 

Rozdz. 4.4 

Skala ważności 

problemu/zjawiska 
Średnia Kluczowa 

Stopień pilności 
rekomendacji  

Nie wymaga 

natychmiastowego 
wdrożenia 

Pilna 

Rekomendacja (wraz z 
propozycją sposobu 
osiągnięcia oczekiwanego 
efektu) 

Wprowadzenie procedury konkursowej 
w ramach środka 3.4 

Oczekiwany efekt 

Wybór projektów komplementarnych 
wobec działań kierowanych do 
przedstawicieli sektora rybnego pozwoli 
na uzyskanie synergii działań 
promocyjnych realizowanych w ramach 

różnych osi priorytetowych  

Adresat rekomendacji  
MRiRW 

Możliwy termin 
wdrożenia rekomendacji 

Następny okres programowania 
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Załączniki 


