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ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 
 

na 2007 r. 

sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

obejmujący okres od 7 września 2007 – 31 grudnia 2007 

 

 
1. Cele działań 

 

 Strategicznym celem Planu Komunikacji PROW 2007 - 2013 jest wsparcie 

realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 tak, aby zapewnić 

maksymalne oraz najefektywniejsze wykorzystanie środków unijnych dostępnych dla 

Województwa Śląskiego. 

 

Cel strategiczny realizowany będzie poprzez cele szczegółowe: 

 rozpowszechnianie informacji na temat możliwości wykorzystania środków z EFRROW; 

 podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności beneficjentów w zakresie korzystania                     

z dostępnej pomocy;  

 informowanie mieszkańców Województwa Śląskiego o efektach realizacji PROW i jego 

wpływie na rozwój regionu. 

  

 Wyznaczenie i realizacja celów, strategicznego i celów dodatkowych  stanowią 

podstawę do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w obrębie PROW. 

Realizacja celów promocji i informacji dla PROW ma zapewnić maksymalne wykorzystanie 

środków unijnych przeznaczonych dla Województwa Śląskiego, w celu osiągnięcia 

dynamicznego rozwoju społecznego i obszarów wiejskich.                    

Rozpowszechnianie informacji na temat możliwości pozyskiwania i wykorzystania środków  

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ma na celu 

podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności beneficjentów i potencjalnych beneficjentów                     

w zakresie pozyskiwania i korzystania z dostępnej unijnej pomocy finansowej. 

Polityka informacji i promocji ma również za zadanie informowanie mieszkańców 

Województwa Śląskiego o stanie i efektach  realizacji PROW i jego wpływie na rozwój 

regionu. Ma to na celu  podniesienie świadomości publicznej na temat działalności Unii 

Europejskiej oraz jej wkładu w rozwój obszarów wiejskich. 
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2. Kategorie grup docelowych 

 

 opinia publiczna – ogół mieszkańców regionu, 

 media, 

 beneficjenci i potencjalni beneficjenci wspólnej polityki rolnej, 

 partnerzy społeczni i gospodarczy (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, 

samorządy gospodarcze i zawodowe), 

 centra Doradztwa Rolniczego, Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz Izby Rolnicze, 

 instytucje zaangażowane bezpośrednio i pośrednio we wdrażanie Programu, 

 jednostki samorządu terytorialnego i administracji rządowej województwa. 

 

Powyższe kategorie odbiorców mogą być bardziej sprecyzowane w trakcie wdrażania działań 

informacyjnych i promocyjnych oraz w wyniku przeprowadzenia odpowiednich badań opinii 

publicznej, tak aby jak najlepiej osiągnąć cele prowadzonych działań. 

Działania podejmowane w ramach Planu Komunikacji winny uwzględniać specyficzne 

potrzeby wymienionych niżej grup docelowych, jeśli chodzi o zakres informacji oraz użyte 

instrumenty w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności. 

Grupy docelowe zostały wyróżnione ze względu na rodzaj i zakres ich zaangażowania we 

wdrażanie Europejskiego Funduszy Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) na poziomie regionalnym i lokalnym: 

 Opinia publiczna - zajmuje kluczową pozycję podczas realizacji Planu Komunikacji, jako 

odbiorca szerokiego spectrum informacji o dostępności pomocy ze strony Wspólnoty, jej 

wysokości i przeznaczeniu. Stopień wiedzy na temat działań związanych z wdrażaniem 

oraz wykorzystaniem środków UE służyć będzie prezentacji korzyści płynących                        

z członkostwa Polski w UE, budowaniu pozytywnego wizerunku instytucji 

zaangażowanych w proces wdrażania.    

 Beneficjenci końcowi – działania skierowane do tej grupy odbiorców obejmować będą 

zarówno beneficjentów którzy uprawnieni są do korzystania z pomocy w ramach PROW 

2007 – 2013 oraz beneficjentów, którzy korzystają bądź już skorzystali ze środków                          

w ramach programu: 

 jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego, 

 jednostki podległe samorządom terytorialnym bądź realizujące zadania jednostek 

samorządu terytorialnego, 

 podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego, 

 jednostki administracji rządowej, 

 instytucje użyteczności publicznej i inne instytucje publiczne,    

 organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, 
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 podmioty gospodarcze, samorządy gospodarcze, przedsiębiorcy, 

 organizacje społeczne, 

 osoby, organizacje i instytucje mogące korzystać z funduszy strukturalnych jako 

beneficjenci ostateczni SPO ROL 2004 - 2006, 

 inni. 

Ogół działań informacyjnych i promocyjnych skierowane są do szerokiej grupy odbiorców 

jakim jest społeczeństwo województwa. Jest to najprostsza forma dotarcia do beneficjentów 

bądź potencjalnych beneficjentów, którzy stanowią część społeczeństwa. (rys. 1) 

 

Rysunek 1 Grupy odbiorców działao informacyjnych oraz instytucje odpowiedzialne za komunikację 

 

3. Opis planowanych działań informacyjnych i promocyjnych oraz sposób ich realizacji, 

w tym wizualizacja 

 

Ze względu na duże zróżnicowanie adresatów działań informacyjnych i promocyjnych 

PROW zachodzi konieczność wykorzystywania szerokiej gamy narzędzi informacyjno-

promocyjnych, dostosowanych do potrzeb i specyfiki konkretnych adresatów. 

Przekazywane informacje muszą cechować: 

 wiarygodność,  
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 obiektywizm,  

 praktyczność,  

 przystępność,  

 łatwość identyfikacji,   

 dostępność.  

Realizacja działań w ramach Planu Komunikacji PROW nastąpi poprzez 

wykorzystanie następujących narzędzi: 

1. System internetowy 

a) strony internetowe – 2000 osób 

2. Współpraca z partnerami społecznymi i gospodarczymi – 4 spotkania po 100 osób 

3. Wydarzenia specjalne – konferencja regionalna na 400 osób 

4. Szkolenia, warsztaty, seminaria 

- wewnętrzne – dla pracowników instytucji – 4 (po 50 osób) 

- zewnętrzne – dla beneficjentów – 10 (po 30 osób) 

 

3.1 System internetowy 

Dla szerokiego grona odbiorców Internet jest obecnie najbardziej 

odpowiednią/najdogodniejszą metodą pozyskiwania informacji. Strony internetowe są 

dominującym narzędziem w tej grupie. Korzyści płynące z używania Internetu są 

niezastąpione ze względu na łatwość oraz relatywnie niskie koszty dostępu. Internet jest też 

medium, którego wykorzystanie przez różne grupy zainteresowanych osób konkretną 

informacją wciąż rośnie. Dlatego też narzędzia elektroniczne można uznać za jedne                      

z ważniejszych narzędzi używanych w komunikacji WPR. Jedynym czynnikiem negatywnym 

może być niedostępność tego narzędzia przez niektóre grupy odbiorców jak np. osoby starsze, 

osoby zamieszkujące tereny wiejskie lub osoby z niskim wykształceniem. 

a) strony internetowe 

Instytucja Wdrażająca PROW w Województwie Śląskim na lata 2007-2013 

opracowała i utrzymuje serwis internetowy poświecony PROW – http://prow.silesia-region.pl.  

Ponadto strona internetowa programu zawiera: 

 dokumenty programowe i akty prawne oraz rejestr i opis zmian tych dokumentów, 

http://www.rpo.silesia-region.pl/
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 informacje na temat programu, w tym informacje szczegółowe (opis programu  

z uwzględnieniem listy typów beneficjentów oraz kategorii działań), 

 dokumenty dla osób aplikujących o środki: wnioski aplikacyjne, wzory umów                       

o dofinansowanie i in., 

 aktualne informacje dotyczące terminów naboru wniosków, 

 listy projektów zatwierdzonych do dofinansowania, 

 bieżące dane dotyczące wysokości dostępnych środków i stanu realizacji PROW, 

 listy teleadresowe punktów udzielających informacji i porad, 

 wytyczne dotyczące informacji i promocji projektów przez beneficjentów, 

 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), 

 przewodnik po programie (kategorie działań, listy beneficjentów, itp.), 

 linki do innych programów unijnych. 

 

3.2 Współpraca z partnerami społecznymi i gospodarczymi 

W celu najefektywniejszego wykorzystania unijnych dotacji Instytucja Wdrażająca 

PROW współpracuje z partnerami społecznymi i gospodarczymi w procesie informowania                   

i promocji funduszy oraz promocji stosowania dobrych praktyk i ich wykorzystania. Zakres              

i intensywność prac uwarunkowana jest od rodzaju i charakteru programu.  

Pod pojęciem partnerów społecznych i gospodarczych należy rozumieć: 

 władze samorządowe na poziomie regionalnym i lokalnym  

 organizacje pozarządowe 

 

3.3  Wydarzenia specjalne 

 Celem wydarzeń specjalnych jest przede wszystkim wzmacnianie wizerunku Unii 

Europejskiej i wspólnej polityki rolnej, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego jako Instytucji Wdrażającej PROW na lata 2007-2013. 

Organizowanie wydarzeń specjalnych zapewni również dostarczenie niezbędnych 

informacji do podnoszenia wiedzy na temat funduszy strukturalnych oraz umiejętności 

praktycznego korzystania z pomocy unijnej i promocji najlepszych praktyk. 
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   Działania te mogą nawiązywać bezpośrednio do wydarzeń związanych ze Wspólnotą 

Europejską a organizowane mogą być w formie: 

 targów, 

 konferencji, 

 konkursów i in. 

 

 

3.4  Szkolenia, warsztaty, seminaria  

Seminaria, szkolenia czy warsztaty mają na celu przekazanie szczegółowej wiedzy na 

temat konkretnych problemów związanych z realizacją projektów unijnych. Odbiorcami tego 

typu działań są w szczególności beneficjenci programu.  

Szkolenia dotyczące wspólnej polityki rolnej organizowane będą z podziałem na:  

a) wewnętrzne – dla pracowników instytucji  

IW PROW organizuje system szkoleń wewnętrznych nakierowanych na stałe 

podnoszenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji osób zajmujących się wdrażaniem funduszy 

europejskich w Województwie Śląskim. Działania edukacyjne realizowane będą w oparciu                     

o bieżące zapotrzebowanie. Głównym celem działań szkoleniowych jest stałe podnoszenie 

wiedzy i umiejętności osób zajmujących się wdrażaniem funduszy. Instytucja zajmująca się 

wdrażaniem funduszy z własnej inicjatywy lub na wniosek instytucji zarządzających 

organizuje spotkania mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania funduszy 

europejskich pod kątem horyzontalnym. 

b) zewnętrzne – dla beneficjentów 

Instytucja Wdrażająca PROW organizuje system szkoleń dla beneficjentów na 

podstawie analizy zapotrzebowania na odpowiednie szkolenia. Spotkanie te będą 

organizowane dla konkretnej grupy beneficjentów, co pozwoli to na swobodną wymianę 

myśli oraz interakcję pomiędzy uczestnikami a prowadzącym szkolenie. 
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4. Opis systemu wdrażania planu komunikacyjnego z uwzględnieniem zadań 

wykonywanych przez właściwe jednostki organizacyjne podmiotów wdrażających 

 

4.1 Instytucje uczestniczące w realizacji Planu Komunikacji PROW na lata 2007-2013 

W nowym okresie programowania PROW 2007-2013 za prowadzenie działań 

informacyjnych i promocyjnych odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca PROW, którą 

pełni Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2007                       

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, obowiązki Instytucji Zarządzającej                     

w zakresie 6 działań PROW 2007 – 2013 pełni Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego - Wydział Terenów Wiejskich. 

 

 

                                                        Realizacja procesu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZ PROW 

  SPOŁECZEŃSTWO 

IW PROW 

BENEFICJENT 

1. Informacja i promocja na  
    poziomie Programu 

 

2. Opracowanie Strategii Komunikacji PROW na 
    lata 2007-2013 
 
5. Sprawozdanie z działao informacyjnych i  
    promocyjnych na poziomie Programu 
 

4. Informacja i promocja na poziomie    
     Działao 
 
6. Sprawozdanie z działao informacyjnych i  
    promocyjnych na poziomie Działao 
 

3. Opracowanie i realizacja Rocznego 

Planu  Działao  

 

 

7. Informacja i promocja na poziomie  
    projektu 
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Instytucja Zarządzająca PROW opracowuje Strategię Komunikacji PROW w Polsce 

2007-2013, natomiast IW PROW opracowuje Plan Komunikacji PROW. Za przygotowanie 

Planu Komunikacji w ramach IW PROW odpowiedzialny jest Referat ds. wdrażania                         

monitoringu i sprawozdawczości Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW . 

Instytucja Wdrażająca PROW jest odpowiedzialna za koordynację wszystkich działań  

z zakresu promocji i informacji na szczeblu regionalnym. Odpowiada za zapewnienie 

ogólnodostępnej informacji na temat możliwości pozyskiwania i unijnego wsparcia dla 

beneficjentów, pomoc w zakresie przygotowania wniosków i rozliczania projektów, 

informowanie opinii publicznej o roli Unii i jej wkładu w rozwój regionalny oraz 

osiągniętych rezultatów tego wsparcia. Jest odpowiedzialna również za inicjowanie oraz 

realizowanie zadań związanych z informacją i promocją w zakresie uzyskania wsparcia 

finansowego z funduszy europejskich w ramach PROW. 

Ponadto przy realizacji swoich działań IW PROW ma obowiązek współpracy z innymi 

podmiotami istotnymi  ze względu na proces informacji o funduszach, w tym  z partnerami 

społecznymi, gospodarczymi i sieciami informacyjnymi. 

 Wdrażanie Planu komunikacji PROW na lata 2007-2013 polegać będzie na realizacji 

działań skierowanych do poszczególnych grup docelowych, w oparciu o Roczne plany 

działań, odpowiednie instrumenty oraz harmonogram działań informacyjno-promocyjnych. 

 Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie Rocznego Planu Komunikacji 

PROW 2007-2013 są: 

Pani Justyna Żukowska (tel. 032 77 40 507, jzukowska@silesia-region.pl) 

Pani Izabela Pustkowska (tel. 032 77 40 521, ipustkowska@silesia-region.pl) 

 

5. Ramowy harmonogram 

 

Działanie III kwartał IV kwartał 

Strona internetowa X X 

Spotkania subregionalne - X 

Konferencje - X 

mailto:jzukowska@silesia-region.pl
mailto:ipustkowska@silesia-region.pl
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Działanie III kwartał IV kwartał 

Spotkania szkoleniowe zewnętrzne X X 

Udział pracowników w spotkaniach 

szkoleniowych organizowanych przez MRiRW 
X X 

 

 

 

6. Indykatywny budżet 
 

Wydatki na działania informacyjne i promocyjne ponoszone są przez poszczególne 

instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie projektów w ramach Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Wydatki na działania informacyjne i promocyjne, zarówno obowiązkowe jaki i inne 

(określone w pkt 5) realizowane zgodnie z niniejszymi wytycznymi, były wydatkami 

ponoszonymi z budżetu własnego województwa. Organizacja 4 szkoleń subregionalnych                    

i 1 konferencji finansowane będzie w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL.  

7. Sposób ewaluacji działań 
 

 Wynikiem ewaluacji podjętych działań z zakresu informacji i promocji                            

w Województwie Śląskim jest sondaż „Jak oceniasz serwis internetowy PROW 

Województwa Śląskiego” umieszczony na stronie www.prow.silesia-region.pl oraz ankiety 

przeprowadzone wśród beneficjentów po konferencjach, szkoleniach i warsztatach. 

 

8. Zasady sprawozdawczości ze stopnia realizacji działań promocyjno-informacyjnych 

i szkoleniowych 

 

IZ PROW prowadzi stały monitoring efektów działań informacyjnych  

i promocyjnych prowadzonych w kraju. Bieżąca kontrola efektów działań ma na celu 

dostosowanie ich do zmieniających się okoliczności, pojawiających się nowych oczekiwań                 

i potrzeb społeczności kraju.  

Monitoring odbywać się będzie w oparciu o następujący wskaźnik: 

 liczba zrealizowanych działań / liczby działań założonych w harmonogramie, 

 przeprowadzenie badania ankietowego wśród beneficjentów. 

 

Funkcję monitorowania pełni ponadto Komitet Monitorujący PROW na lata 2007-2013. 

http://www.prow.silesia-region.pl/
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Na podstawie raportów z realizacji działań informacyjno-promocyjnych  

i szkoleniowych dokonane zostaną analizy prowadzonych działań informacyjnych  

i sporządzone stosowne informacje na ich temat w ramach: 

 sprawozdań okresowych (półrocznych), 

 sprawozdań rocznych, 

 sprawozdań na zakończenie programu, 

zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie sprawozdawczości na 

lata 2007-2013. 

 

 

 

Akceptuję 
 


