Program Współpracy Interreg V A
Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska
Strategia komunikacji, stan na 17.11.2017
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Strategia komunikacji
Programu Wspołpracy Interreg V A
Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska
1. Wprowadzenie
Niniejsza Strategia komunikacji tworzy podstawy dla wszystkich działań komunikacyjnych
i informacyjno-promocyjnych Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze
Przednie / Brandenburgia / Polska (dalej zwanym Programem). Została ona opracowana
zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej na okres wsparcia 2014-20201.
Strategia komunikacji to środki informujące o działaniach, wydarzeniach i ich rezultatach
w okresie perspektywy finansowej i przyporządkowujące je do różnych grup docelowych.
Opisuje ona zakresy zadań i odpowiedzialności osób i instytucji uczestniczących w realizacji
Programu, opisuje przewidziane instrumenty komunikacji i pokazuje wskaźniki wybrane do
weryfikacji wyników.
Strategia ta została opracowana przez Instytucję Zarządzającą (IZ) w uzgodnieniu ze
Wspólnym Sekretariatem (WS) i Koordynatorami Krajowymi (KK) Programu. IZ ponosi
odpowiedzialność za jej realizację. IZ będzie przy tym wspierana przez WS, Regionalne
Punkty Kontaktowe (RPK) i Koordynatorów Krajowych.
Komitet Monitorujący (KM) przyjął niniejszą Strategię Komunikacji w dniu 22. marca 2016 r.
zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013, artykuł 110 (2). Na podstawie strategii będą
planowane i realizowane roczne działania komunikacyjne i informacyjne.

2. Sytuacja wyjsciowa
W perspektywie finansowej 2014-2020 partnerzy Programu kładą szczególny nacisk na
zapewnienie i dalszą poprawę pozytywnego postrzegania Programu przez opinię publiczną.
W związku z tym niniejsza Strategia komunikacji opiera się na doświadczeniach minionej
perspektywy finansowej Programu Operacyjnego M-PP/BB/PL 2007-20132. Jednym
z najważniejszych wniosków z zakresu komunikacji i informowania jest stworzenie Strategii
komunikacji, jako połączenia różnych mediów i instrumentów, działań i dróg dystrybucyjnych.
Ewaluacja działań komunikacyjnych minionej perspektywy finansowej wykazała słabości np.
w zakresie relacjonowania informacji o projektach i Programie, współpracy z mediami
i uświadamianiu przedstawicieli mediów. Blokady komunikacyjne i jednostronność
w przekazywaniu komunikatów i wiadomości uniemożliwiły rzetelne informowanie opinii
publicznej o Programie.
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Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013, Rozporządzenie (UE) nr 821/2014
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Por. Program Operacyjny Celu 3: „Europejska Współpraca Terytorialna“ krajów Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007- 2013
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Celem Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /
Polska jest realizacja projektów na obszarze wsparcia w następujących czterech
strategicznych dziedzinach:
 Natura i kultura
 Transport i mobilność
 Edukacja
 Współpraca Transgraniczna
Dzięki skupieniu się na tych tematach będzie wspierana dalsza integracja obszaru objętego
Programem.
Dalszym celem jest informowanie opinii publicznej o wynikach realizacji Programu i projektów
oraz zapewnienie dobrze funkcjonującej komunikacji wewnętrznej, umożliwiającej efektywną
realizację Programu.
Aby osiągnąć wyznaczone cele komunikacji, podstawą niniejszej strategii będzie kompozycja
różnych działań i instrumentów. Dzięki temu będzie można dotrzeć do szerokiego spektrum
grup docelowych przez różne kanały informacyjne i metody informowania, zapewnić konieczną
przejrzystość na wszystkich szczeblach i uzyskać efekty synergii z innymi programami –
szczególnie z programami Interreg wzdłuż granicy polsko-niemieckiej.

3. Podstawy prawne
Strategia komunikacji została opracowana na podstawie następujących rozporządzeń:




Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (załącznik XII)
Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 821/2014 Komisji z dnia 28 lipca 2014 r.
z postanowieniami wykonawczymi Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczącymi szczegółów transferu wkładów z programów
i zarządzania nimi, sprawozdawczości z wdrażania instrumentów finansowych,
charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do
operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych

4. Cel Strategii komunikacji
Informacje o środkach pomocowych będących do dyspozycji w ramach Programu na działania
transgraniczne powinny trafić do jak najszerszej opinii publicznej na obszarze wsparcia.
Potencjalni
beneficjenci
powinni
otrzymywać
kompleksowe
informacje
o możliwościach uzyskania wsparcia, by w ten sposób Program zachęcał do realizacji
projektów o wysokiej jakości. Jakość wdrażania Programu jest uzależniona w dużym stopniu
od tego, na ile skutecznie i przejrzyście informacje będą trafiały do odpowiednich adresatów.
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Aby zagwarantować powyższe na wszystkich zaangażowanych poziomach, w niniejszej
Strategii komunikacji zawarto następujące cele:
A) Generowanie i wdrażanie projektów transgranicznych o wysokiej jakości
A 1. Aktywne informowanie i doradztwo dla potencjalnych beneficjentów o możliwościach
dofinansowania w celu zachęcenia do składania wniosków.
A 2. Aktywne i kompleksowe wsparcie odbiorców dotacji podczas realizacji projektów, m.in.
poprzez przedstawianie obowiązujących zasad udzielania wsparcia, procedur, ich przebiegu,
osób do kontaktu, zakresów kompetencji oraz istotnych obowiązków odbiorców dotacji, by
w ten sposób uzyskiwać możliwie jak najlepsze wyniki w projektach.
B) Podawanie do publicznej wiadomości wyników wdrażania Programu i projektów,
zwiększenie przejrzystości zewnętrznej
B 1. Przekonująca prezentacja roli polityki spójności i wkładu EWT w transgraniczną
współpracę polsko-niemiecką dla opinii publicznej.
B 2. Przejrzysta sprawozdawczość o dofinansowanych działaniach i osiągniętych wynikach na
płaszczyźnie projektów i Programu.
C) Zapewnienie dobrze funkcjonującej i przejrzystej komunikacji wewnętrznej pomiędzy
uczestnikami Programu (i innymi zaangażowanymi instytucjami/organizacjami) w celu
skutecznego wdrażania Programu
C 1. Organizacja oraz wdrażanie skutecznych i przejrzystych kanałów komunikacji wewnątrz
i pomiędzy zaangażowanymi instytucjami/partnerami (poziom Programu) oraz pomiędzy
płaszczyzną UE, Programu i projektów.
C 2. Zapewnienie regularnej współpracy z innymi programami Interreg w celu dzielenia się
informacjami i wzajemnego uczenia się od siebie.
Niniejsza Strategia komunikacji wskazuje zaplanowane działania komunikacyjne potrzebne do
osiągnięcia tych celów oraz narzędzia niezbędne do ich realizacji. Poza tym zostaną
zidentyfikowane grupy docelowe, do których będzie ona skierowana.
Aby osiągnąć wyżej wymienione cele IZ kieruje się następującymi zasadami:




Przejrzystość udostępnianych informacji
Równość szans i niedyskryminowanie odnośnie dostępu grup docelowych do
istotnych informacji i korzystania z ofert z zakresu komunikacji
Zachowanie zasady trwałości3 we wszystkich działaniach komunikacyjnych,
w szczególności w przypadku drukowania publikacji, korzystania z regionalnych
oferentów w dziedzinie mediów drukowanych i cateringu, produkcji gadżetów
reklamowych itd.

3

Patrz także Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska, punkt 8.1
„Zrównoważony rozwój“, str. 102
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5. Grupy docelowe
Strategia komunikacji jest kierowana do następujących grup docelowych:


zewnętrzne grupy docelowe
o
o
o
o
o
o
o
o



beneficjenci i potencjalni beneficjenci Programu (zgodnie z listą grup
docelowych Programu)
szeroka opinia publiczna
członkowie „Kommunalgemeinschaft Euroregion POMERANIA e.V.“
i „Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania“
partnerzy gospodarczy i społeczni
mieszkańcy obszaru objętego Programem
pozostali multiplikatorzy4
przedstawiciele prasy, radia i telewizji
Komisja Europejska

wewnętrzne grupy docelowe
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Instytucja Zarządzająca
Partnerzy Programu
Wspólny Sekretariat
Regionalne Punkty Kontaktowe
członkowie Komitetu Monitorującego
Instytucja Certyfikująca
Instytucja Audytowa
instytucje wykonujące działania kontrolne (LFI, ILB, Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki)
Komisja Europejska / desk-officer właściwy dla Programu Współpracy
inne programy Interreg

6. Działania komunikacyjne
Udane wdrożenie Programu Współpracy i osiągnięcie celów zależą w szczególności również
od dobrze zorganizowanej i działającej komunikacji pomiędzy wszystkimi partnerami
i organizacjami zaangażowanymi w Program. W tym celu opracowane zostały konkretne
działania komunikacyjne, składające się z bloków tematycznych. Zarys przyporządkowania do
celów i grup docelowych Strategii komunikacji przedstawia tabela 1 (str. 9).
Konkretna realizacja Strategii komunikacji opierać się będzie na następujących działaniach:


4

działania komunikacyjne w celu informowania (potencjalnych) wnioskodawców /
beneficjentów
o udostępnianie materiałów informacyjnych o Programie Współpracy
o doradztwo dla (potencjalnych) wnioskodawców o możliwościach uzyskania
wsparcia
o informacje w oparciu o sieć www (oficjalna strona internetowa Programu) /
aktualizacje Programu Współpracy
o organizacja/prowadzenie wydarzeń informacyjnych

Multiplikatorzy: Osoby przekazujące wiedzę oraz informacje w celu ich rozpowszechniania
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działania komunikacyjne w ramach wdrażania projektu i wspierania działań
informacyjno-promocyjnych na płaszczyźnie projektów
o udostępnianie materiałów informacyjnych o Programie Współpracy
o doradztwo dla beneficjentów podczas realizacji projektów w zakresie ich
wdrażania
o wspieranie projektów w wymianie wyników projektów i doświadczeń
o pomaganie beneficjentom w tworzeniu powiązań sieciowych między projektami
o wspieranie projektów we wdrażaniu wymaganych (w rozp.5) działań
informacyjno-promocyjnych
o zbieranie doświadczeń i opinii beneficjentów na temat realizacji projektów (jako
podstawy do krytycznej oceny wdrożenia Programu)



działania komunikacyjne w celu informowania szerokiej opinii publicznej o wdrażaniu
Programu
o regularne informacje / aktualizacje dla prasy o rozwoju Programu
o przeprowadzanie corocznych spotkań informacyjnych (wraz z informacjami dla
prasy)
o zaproszenia dla prasy na wydarzenia dot. Programu i zwiedzanie projektów
o pomoc w realizowanych w ramach projektów działań informacyjnopromocyjnych



działania komunikacyjne w ramach wdrażania Programu i w celu wymiany informacji
pomiędzy partnerami/organizacjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu
o przedstawienie przejrzystego podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności
oraz wyznaczenie odpowiednich osób do kontaktu
z każdej
organizacji/instytucji
o zapewnienie szybkiej i kompleksowej wymiany informacji wewnątrz i pomiędzy
uczestnikami Programu
o udostępnienie instrumentów do przygotowania i realizacji decyzji
wewnątrzprogramowych w celu realizacji Programu (np. procedura obiegowa
itd.)



działania komunikacyjne w ramach współpracy z innymi programami Interreg
o aktywne włączanie się do sieci innych programów Interreg, przede wszystkim
programów współpracy polsko-niemieckiej (wspólne działania wzdłuż granicy
polsko-niemieckiej)
o wymiana dobrych praktyk i doświadczeń z pracownikami innych programów
Interreg
o uczestnictwo w spotkaniach sieciowych i informacyjnych Interact w zakresie
tematów istotnych dla Programu
o prezentacje Programu i projektów na wydarzeniach innych programów Interreg
o w razie potrzeby wspólna organizacja / prowadzenie spotkań informacyjnych
(np. EC-day)

Rozp. (UE) nr 1303/2013, załącznik XII
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7. Narzędzia komunikacji
Wszystkie ww. działania komunikacyjne posługują się konkretnie przyporządkowanymi im
narzędziami. Wybór tych narzędzi komunikacyjnych opiera się m.in. na doświadczeniach
minionego okresu wsparcia, przy czym osiągnięcie celów komunikacji ma umożliwić
różnorodny zestaw działań.
Wszystkie działania komunikacyjne i informacyjne będą realizowane w sposób
równouprawniony, jednocześnie w obu językach Programu (niemiecki/polski).
W razie potrzeby pojedyncze działania będą prowadzone w języku angielskim, jak np.
publikowanie przykładowych projektów w ramach publikacji Interact.
Strategia komunikacji składa się z następujących narzędzi komunikacyjnych:

7.1.

Narzędzia internetowe

Wykorzystywane media muszą być łatwo i szybko dostępne dla adresatów, a więc być
przyjazne dla użytkowników. Najważniejszymi narzędziami informacyjnymi będą zatem media
internetowe. Aby zapewnić tym mediom żywotność, muszą one być regularnie uzupełniane
aktualnymi informacjami. Dlatego Program skoncentruje się na kilku narzędziach, które będą
wykorzystywane w szczególny sposób.
o

o
o

7.2.

utworzenie strony internetowej Programu (niemiecki/polski) z aktualnymi
informacjami o m.in.:
 dokumentach programowych
 wytycznych do wniosku
 strukturze Programu i jego kompetencjach
 liście wszystkich dofinansowanych projektów (regularna aktualizacja)
 regularne publikowanie przykładowych projektów
 bieżących postępach w realizacji Programu / wiadomości / newsletter
 kalendarz wydarzeń
 oferta szkoleniowa
 dane kontaktowe
 chroniona hasłem platforma komunikacji dla uczestników Programu
(m.in. wszystkie istotne wewnętrzne dokumenty, protokoły itd.)
 logo UE oraz logo Programu
 mapa obszaru wsparcia
ustanowienie
procedur
w
zakresie
przygotowania
i
wdrażania
uzgodnień/decyzji wewnątrzprogramowych (np. procedura obiegowa)
korzystanie z mediów społecznościowych i blogów – zamieszczanie informacji
na temat corocznych spotkań Programu, wdrażania projektów itd.)

Media drukowane/ wyposazenie

Oferta w sieci www będzie uzupełniona o następujące media drukowane:
o
o
o

ulotki, broszury, plakaty
roll-upy
artykuły i informacje prasowe
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7.3.

Konferencje informacyjne/konferencje roczne

Strategia przewiduje utworzenie przestrzeni do dyskusji dla wszystkich zaangażowanych
w Program oraz zainteresowanej opinii publicznej w formie:
o

7.4.

odbywających się regularnie konferencji informacyjnych dot. Programu
i projektów
 konferencji otwierającej
 rocznych konferencji informacyjnych / uczestnictwa w corocznie
odbywającym się EC-day
 prezentacji Programu /projektów na wydarzeniach zewnętrznych

Szkolenia

Ponadto regularnie będą przekazywane szczegółowe informacje o wszystkich procedurach
niezbędnych do wdrażania projektów w następującej formie:
o szkolenia
dla
(potencjalnych)
wnioskodawców
i
beneficjentów,
np. o obowiązku informowania i promocji, eSM itd.

7.5.

Powiązania sieciowe

Nasze doświadczenia pokazały, że bardzo skuteczna wymiana informacji może się odbywać
za pośrednictwem wewnętrznych i zewnętrznych sieci zintegrowanych. W związku z tym
powiązania sieciowe z innymi programami Interreg za pośrednictwem Wspólnego
Sekretariatu, partnerów Programu oraz partnerów Euroregionu zyskują w obecnej
perspektywie finansowej jeszcze większą wagę w wymianie doświadczeń i informacji
w zakresie wdrażania Programu i projektów. Owe sieci zintegrowane odgrywają ponadto
ważną funkcję multiplikatorów w promocji Programu i dofinansowanych przedsięwzięć.
Wykorzystywane będą następujące narzędzia:
o
o
o
o
o

7.6.

spotkania
wykorzystanie eSM
współpraca WS/RPK
uczestnictwo w sieciach zintegrowanych Interact (np. dla communication
officers) i sieci informacyjnej Komisji Europejskiej (RCN)
współpraca z programami EWT wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, np. w celu
wspólnej organizacji EC-day

Obecnosc w mediach

Elementem działań informacyjno-promocyjnych jest ponadto regularna obecność w mediach,
która ma zostać osiągnięta w następujący sposób:
o
o

regularne relacjonowanie w mediach o postępach w realizacji Programu przy
pomocy różnych form i procedur komunikacji
regularne przekazywanie informacji o zatwierdzeniach konkretnych projektów
do mediów regionalnych (gazet) – troska o poprawne podawanie źródła
dofinansowania
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7.7.

Pozostałe

Ponadto w ramach działań public relations będą wykorzystywane następujące narzędzia
komunikacji:
o

logo Programu/logo Unii Europejskiej (do pobrania na stronie internetowej
Programu)

o

gadżety reklamowe (będą odpowiednio produkowane i stosowane zgodnie
z zasadą trwałości i równowagi)
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8. Graficzne przedstawienie i etapy Strategii komunikacji
Następująca tabela6 przedstawia w formie graficznej połączenie poszczególnych elementów
Strategii komunikacji. Do każdego z trzech wybranych przez Program celów
przyporządkowano pewien krąg grup docelowych. Dla tych grup docelowych stworzono
konkretne działania komunikacyjne, które mają zostać wdrożone przy pomocy dokładnie
zdefiniowanych narzędzi.
Przyporządkowania wymienione w tym przeglądzie i połączenia poszczególnych elementów
komunikacji umożliwiają zrozumienie logicznych związków i struktury wdrażania strategii.
Tabela 1
Cele
Cel A:
Generowanie i wdrażanie projektów
transgranicznych wysokiej jakości

Cel B:
Podawanie do publicznej
wiadomości wyników wdrażania
Programu i projektów

Cel C:
Zapewnienie dobrze
funkcjonującej i przejrzystej
komunikacji wewnętrznej
pomiędzy uczestnikami
Programu

IZ,
partnerzy w Programie,
WS/RPK,
członkowie KM, przedstawiciele
mediów,
inne programy Interreg, pozostali
multiplikatorzy, opinia publiczna

IZ, partnerzy w Programie,
WS/RPK,
członkowie KM, Instytucja
Certyfikująca, Instytucja
Audytowa,
instytucje wykonujące czynności
kontrolne,
Komisja Europejska (deskofficer)

działania
komunikacyjne
w ramach realizacji
projektów
i wspierania działań
informacyjnopromocyjnych
i public relations na
płaszczyźnie
projektów

działania
komunikacyjne
w ramach realizacji
projektów
i wspierania działań
informacyjnopromocyjnych
i public relations na
płaszczyźnie
projektów

działania
komunikacyjne
w celu
informowania
szerokiej opinii
publicznej
o wdrażaniu
Programu
Współpracy

działania
komunikacyjne
w ramach
współpracy
z innymi
programami
Interreg

działania
komunikacyjne
w ramach
wdrażania
Programu i w celu
wymiany
informacji między
partnerami/
organizacjami
uczestniczącymi
w Programie

narzędzia www
media drukowane
elementy
wyposażenia
konferencje
informacyjne /
konferencje roczne
szkolenia
obecność w mediach
logo

narzędzia www
media drukowane
elementy
wyposażenia
konferencje
informacyjne /
konferencje roczne
szkolenia
obecność w mediach
inne (baza danych
dot. projektów, logo)

narzędzia www
media drukowane
elementy
wyposażenia
konferencje
informacyjne /
konferencje roczne
szkolenia
obecność w mediach
logo

narzędzia www
media drukowane
elementy
wyposażenia
konferencje
informacyjne /
konferencje
roczne
baza danych dot.
projektów

narzędzia www
media drukowane
elementy wyposażenia
konferencje
informacyjne /
konferencje roczne
szkolenia, baza danych
dot. projektów

Grupy docelowe
(potencjalni) beneficjenci
opinia publiczna, członkowie
Euroregionu Pomerania, partnerzy
społeczni i gospodarczy,
pozostali multiplikatorzy

Działania
działania
komunikacyjne
w celu
informowania
(potencjalnych)
wnioskodawców /
beneficjentów

Narzędzia
narzędzia www
media drukowane
elementy wyposażenia
konferencje
informacyjne /
konferencje roczne
obecność w mediach
logo

6

Patrz tabela 1
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Środki wdrażania Strategii komunikacji zależne są od przebiegu perspektywy finansowej
i aktualnego stanu wdrożenia Programu. Dlatego też poszczególne środki i działania
komunikacyjne będą stosowane i wykorzystywane w różnym natężeniu. Miarodajne są trzy
etapy:

8.1.

Przygotowanie Programu

W latach 2014/2015, równolegle do prac zakończenia Programu Interreg IV A rozpoczęło się
przygotowanie nowego Programu. W zakresie działań komunikacyjnych obejmowało to m. in.
informowanie (potencjalnych) wnioskodawców i beneficjentów – obsługiwano więc
w szczególności realizację naszego Celu komunikacji A.
Poza tym IZ informowała regularnie opinię publiczną o stanie przygotowań i wdrażania nowego
Programu – dzięki temu rozpoczęto realizację naszego Celu komunikacji B.
W ramach przygotowania nowej perspektywy finansowej Interreg V A, Program nawiązał
ponadto kontakty z innymi programami Interreg (np. przez Interact: „eSM”, „Communication”,
„Regional Network Meeting”). Partnerzy i organizacje uczestniczące we wdrażaniu Programu
były w tym czasie informowane o wszystkich wydarzeniach i włączane w podejmowanie
istotnych decyzji. Działania te są ukierunkowane na realizację naszego Celu komunikacji C.

8.2.

Wdrazanie Programu

W szczególności podczas przygotowań i wdrażania pierwszych naborów do składania
wniosków i związanego z tym wprowadzenia eSM w Programie, koncentracja dotyczy
w dalszym ciągu działań generujących i wdrażających projekty o wysokiej jakości, czyli Celu A.
Kiedy pierwsze projekty wkroczą w fazę wdrażania, Program będzie mógł się mocniej
koncentrować na podawaniu do wiadomości wyników projektów i Programu – Cel B.
W fazie wdrażania Programu wzmogą się także działania współpracy z innymi programami
Interreg, w szczególności wymiana informacji z programami zlokalizowanymi wzdłuż granicy
polsko-niemieckiej oraz między partnerami/organizacjami uczestniczącymi w Programie –
czyli realizacja Celu C.

8.3.

Zakonczenie Programu

W końcowej fazie Programu ciężar działań komunikacyjnych skieruje się na realizację Celu B
– Program będzie informował o wynikach realizacji Programu i projektów.
Wyniki te będą przedstawiane nie tylko opinii publicznej; należy pamiętać o aktywnej wymianie
doświadczeń z innymi programami Interreg – odpowiada to osiąganiu naszego Celu C.
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9. Kompetencje i zadania
9.1.

Instytucja Zarządzająca i partnerzy w Programie

Za wdrożenie Strategii komunikacji jest odpowiedzialna Instytucja Zarządzająca (IZ).
Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern
[Ministerstwo Gospodarki, Budownictwa i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego]
Referat 250 Europäische territoriale Zusammenarbeit Interreg
[Referat 250 Europejska Współpraca Terytorialna]
Johannes-Stelling-Straße 14
19053 Schwerin
Niemcy
Udana realizacja Strategii zależy jednak od aktywnej współpracy wszystkich zaangażowanych
w Programie podmiotów (poziom Programu i projektów). Dlatego IZ będzie wspierana we
wszystkich podejmowanych działaniach przez Wspólny Sekretariat, Regionalny(e) Punkt(y)
Kontaktowy(e) i partnerów Programu. Owi partnerzy funkcjonują dzięki swoim codziennym
kontaktom z opinią publiczną na poziomie Programu i projektów oraz z innymi partnerami
jednocześnie jako multiplikatorzy przy wszystkich istotnych informacjach i komunikatach.
Partnerzy w Programie wspierają IZ w celu zapewnienia nieprzerwanej komunikacji. Wszyscy
zaangażowani w Program gwarantują niezawodne funkcjonowanie kanałów informacyjnych
wewnątrz Programu.
Instytucja Zarządzająca gwarantuje, że wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne
będą realizowane zgodnie z wybraną Strategią komunikacji. Instytucja Zarządzająca
odpowiedzialna jest za:
 Stworzenie Strategii komunikacji
Zgodnie z artykułem 116 Rozporządzenia nr 1303/2013 Instytucja Zarządzająca przedkłada
Komitetowi Monitorującemu do zatwierdzenia Strategię komunikacji najpóźniej sześć miesięcy
po zatwierdzeniu Programu.
 Coroczne planowanie i opracowanie planu pracy działań komunikacyjnych
IZ opracowuje roczny plan pracy na następnych 12 miesięcy planowanych działań
informacyjnych i komunikacyjnych. Członkowie Komitetu Monitorującego ustosunkowują się
w razie potrzeby do rocznego planu pracy7.
 Coroczne informowanie KM o realizacji działań komunikacyjnych
IZ relacjonuje Komitetowi Monitorującemu przynajmniej jeden raz w roku o postępach podczas
realizacji Strategii komunikacji.
 Coroczne ewaluacje działań komunikacyjnych (wewnętrznie/zewnętrznie)

7

patrz artykuł 110, ustęp 1 i artykuł 116 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
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Działania komunikacyjne, które należy przeprowadzić na podstawie rocznego planu pracy,
będą z końcem każdego roku kalendarzowego poddawane ewaluacji przez IZ. W tym celu
zostaną przeprowadzone wewnętrzne i zewnętrzne ankiety grup docelowych (m.in. przy
pomocy formularzy ankietowych).
 Sprawozdawczość z działań komunikacyjnych (jako część sprawozdania rocznego) dla
Komisji Europejskiej o działaniach komunikacyjnych – zatwierdzany przez członków
KM
Zgodnie z art. 14 (4) Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 w rocznych sprawozdaniach
z wdrażania przedłożonych w 2017 r. i 2019 r. zostaną zawarte i ocenione rezultaty działań
informacyjnych i promocyjnych przeprowadzonych w ramach strategii komunikacji. Te
sprawozdania muszą najpierw zostać zatwierdzone przez członków Komitetu Monitorującego.
Poniższy rysunek 1 zawiera przegląd kompetencji i zadań Instytucji Zarządzającej ujętych
w okresie rocznym i dotyczących realizacji Strategii komunikacji.
Rysunek 1

roczny plan
pracy

regularne
uzgadnianie
działań
komunikacyjnych
między
partnerami

coroczna
ewaluacja

Strategia
komunikacji
Interreg V A

raport roczny
dla Komisji
Europejskiej

9.2

coroczna
informacja/
dyskusja
KM

Wspolny Sekretariat

W celu realizacji Strategii komunikacji i opartego na niej rocznego planu pracy działań
komunikacyjnych jeden z pracowników we Wspólnym Sekretariacie zostanie wyznaczony jako
„communication officer“ w wymiarze 50% czasu pracy. Obejmie on koordynację wszystkich
działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez WS.
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Podczas realizacji konkretnych działań ów pracownik będzie wspierany w zależności od
zadania przez wszystkich pracowników WS.
W zakresie Strategii komunikacji WS obejmie następujące zadania w celu wspomagania IZ8:
 doradztwo, szkolenie i informowanie potencjalnych beneficjentów,
 pomoc w rozwoju projektów i w szukaniu partnerów projektowych,
 pomoc dla partnerów przy składaniu wniosków,
 pomoc dla partnerów przy realizacji projektów,
 wspieranie Instytucji Zarządzającej w opracowaniu raportów o stanie realizacji
Programu,
 wspieranie Instytucji Zarządzającej i Koordynatorów Krajowych w działaniach
informacyjnych i promocyjnych o Programie,
 wsparcie w przestrzeganiu przepisów o informowaniu9
 wspieranie beneficjentów, Instytucji Zarządzającej, instancji kontrolnych i innych
zaangażowanych urzędów w realizacji projektów.

9.3.

Regionalne Punkty Kontaktowe

W zakresie informowania i komunikacji WS otrzyma wsparcie ze strony właściwego
Regionalnego Punktu Kontaktowego w polskim i niemieckim regionie przygranicznym.
Do zadań Regionalnych Punktów Kontaktowych należą w szczególności10:





9.4

działania z zakresu public relations na rzecz Programu
doradztwo dla wnioskodawców
pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie
organizacja szkoleń i konferencji

Kompetencje i zadania wobec potencjalnych beneficjentow

IZ jest odpowiedzialna za to, by informować jak największą liczbę potencjalnych beneficjentów
i zainteresowanych o Programie i związanymi z nim możliwościach otrzymania
dofinansowania na obszarze Programu. Dlatego też IZ zapewni, że potencjalni beneficjenci
będą mieć nieograniczony dostęp do odpowiednich informacji, zawierających przynajmniej:







możliwości finansowania, doradztwa w zakresie przygotowania i składania wniosku
wytyczne w zakresie udzielania wsparcia i warunki udzielania pomocy
procedury kontrolne i terminy kontroli z art. 23
kryteria wyboru projektów
osoby do kontaktu w Programie i ich kompetencje
zobowiązania beneficjentów do informowania opinii publicznej o dofinansowaniu
projektu ze środków Programu

8

Patrz także Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska,
pkt 5.3 Krótki opis rozwiązań w zakresie zarządzania i kontroli, str. 86 i nast.
9

Patrz Rozp. (UE) nr 1303/2013 oraz Rozp. wykonawcze (UE) nr 821/214

10

Patrz także Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska,
pkt 5.3 Krótki opis rozwiązań w zakresie zarządzania i kontroli, str. 87
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9.5

Obowiązki i zadania odbiorcow dofinansowania

IZ zapewni, że beneficjenci dopełnią opisanych poniżej zobowiązań komunikacyjnych
i informacyjnych. IZ/WS wspierają beneficjentów w realizacji tych zadań.
a) Wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne beneficjentów muszą zawierać
poprawne wskazanie funduszu Unii Europejskiej, z którego przyznane jest wsparcie.
Przy tym należy również stosować emblemat UE oraz logo Programu. IZ udostępnia
beneficjentom te grafiki. W przypadku niewielkich przedmiotów promocyjnych (np.
długopisów, wizytówek, czapek, koszulek etc.) obowiązek odniesienia do funduszu nie
ma zastosowania.
Beneficjenci są zobowiązani do informowania opinii publicznej o dofinansowaniu projektu
przez Unię Europejską w następujący sposób:
b) Strona internetowa beneficjenta zawiera opis przedsięwzięcia wraz z informacją
o wsparciu finansowym oraz celach i wynikach. Jeśli beneficjent nie posiada strony
internetowej, IZ zaleca (przy wsparciu WS/RPK), aby ją stworzyć.
c) Cała dokumentacja projektowa (np. dla uczestników projektów edukacyjnych) musi
zawierać informację o źródle wsparcia, emblemat UE oraz logo Programu. Szczegóły
techniczne zawarte są w Podręczniku dla wnioskodawców i beneficjentów; emblemat
i logo można pobrać ze strony internetowej Programu. Uczestników projektu należy
poinformować o dofinansowaniu z właściwego funduszu UE.
d) W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych i budowlanych o całkowitym udziale
EFRR powyżej 500.000 EUR beneficjent jest zobowiązany podczas realizacji
przedsięwzięcia do ustawienia w dobrze widocznym miejscu tymczasowej tabliczki
informacyjnej (źródło wsparcia) o tym działaniu. Najpóźniej trzy miesiące po
zakończeniu przedsięwzięcia beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia w dobrze
widocznym miejscu stałej tablicy informacyjnej o znacznej wielkości (nazwa i cel
główny przedsięwzięcia). Dotyczy to również działań, w których nabyto przedmiot
materialny. Istnieje możliwość zamontowania od razu stałej tablicy informacyjnej, bez
konieczności późniejszej wymiany tablic. Takie działanie jest możliwe po konsultacji
z WS.
e) Projekty, które nie należą do punktu d) są zobowiązane do umieszczenia w dobrze
widocznym miejscu przynajmniej plakatu informacyjnego (formatu min. A3)
ze wskazaniem źródła dofinansowania.
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10.

Budzet

Budżet niezbędny do realizacji Strategii komunikacji jest elementem Pomocy Technicznej
Programu. Plan pracy działań komunikacyjnych, który należy opracowywać corocznie, będzie
zawierać każdorazowo konkretny budżet roczny.
Na cały okres wsparcia na wszystkie ww. działania wraz z kosztami osobowymi zaplanowano
orientacyjny budżet w wysokości 730.000,00 € (udział EFRR 620.500,00 €), zgodnie
z poniższą indykatywną tabelą finansową:
Tabela 2
Rodzaje kosztów

Koszty personelu

Środki EFRR

Wkład krajowy

Środki
finansowe
ogółem

Stopa
dofinansowania

435.115,00

76.785,00

511.900,00

85%

5.100,00

900,00

6.000,00

85%

180.285,00

31.815,00

212.100,00

85%

620.500,00

109.500,00

730.000,00

Wyposażenie
Koszty ekspertyz i usług
zewnętrznych (wydarzenia
informacyjne, strona internetowa,
ulotki, broszury o Programie,
ogłoszenia w prasie/radiu/telewizji

Ogółem
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11.

Wskazniki

Tabela 3
Cel

Wskaźnik produktu

Wartość
docelowa

Wskaźnik rezultatu

(2023)
A 1. Aktywne informowanie
i doradztwo dla potencjalnych
beneficjentów o możliwościach
dofinansowania, w celu
zachęcenia do składania
wniosków

Liczba rozmów doradczych dot.
projektów
Liczba wydarzeń zewnętrznych,
na których przedstawiono
Program (prezentacje/wykłady)
Liczba wydanych materiałów
z informacjami o Programie
(ulotki, broszury itd.)
Liczba wniosków o
dofinansowanie, które wpłynęły do
WS

Cel A:
Generowanie
i realizacja
projektów
transgranicznych
o wysokiej jakości
A 2. Aktywne i kompleksowe
wspieranie beneficjentów
podczas realizacji projektów,
m.in. poprzez prezentowanie
obowiązujących zasad
dofinansowania, procedur,
procesów, osób do kontaktu,
kompetencji i istotnych
obowiązków dla beneficjentów,
by w ten sposób osiągać jak
najlepsze wyniki w projektach

Wartość
docelowa
(2023)

Zbieranie danych

700

15

5.000

100

Liczba spotkań informacyjnych
i szkoleń dla zainteresowanych

16

Liczba uczestników szkoleń

480

Liczba spotkań informacyjnych
i szkoleń dla beneficjentów

16

Wnioski o wysokiej jakości
zgodnie z celami
i zasadami Programu

70% z ogólnej
liczby złożonych
wniosków osiągnie
grupę A zgodnie
z Procedurą wyboru
projektów KM

Statystyka WS
i eMS

Liczba uczestników szkoleń
480
Liczba rozmów doradczych (wraz
z wizytami u beneficjenta)
przeprowadzonych przez
pracowników WS podczas
wdrażania projektu w odniesieniu
do projektu

4
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Cel B:
Podawanie do
publicznej
wiadomości
wyników realizacji
Programu i
projektów /
zwiększenie
przejrzystości
zewnętrznej

Cel C:
Zapewnienie
dobrze
funkcjonującej
i przejrzystej
komunikacji
wewnętrznej
między
zaangażowanymi
w Programie
partnerami/instytu
cjami na rzecz
skutecznego
wdrażania
Programu

11

B 1. Przyjazne i skuteczne
prezentowanie wobec opinii
publicznej roli polityki
spójności i EWT w
transgranicznej współpracy
polsko-niemieckiej

B 2. Przejrzysta
sprawozdawczość o
dofinansowanych działaniach
i osiągniętych wynikach na
płaszczyźnie Programu
i projektów

C 1. Organizacja i realizacja
skutecznych i przejrzystych
struktur komunikacji wewnątrz
i pomiędzy
partnerami/instytucjami
uczestniczącymi w Programie
(płaszczyzna programowa)

C 2. Zapewnienie regularnej
współpracy z innymi
programami Interreg w celu
dzielenia się informacjami
i wzajemnego uczenia się

Liczba przeprowadzonych
wydarzeń programowych
Liczba uczestników
w wydarzeniach programowych

7

1.050

Liczba komunikatów
prasowych/raportów w mediach
28

Liczba opublikowanych
newsletterów
Stworzenie strony internetowej
Programu
Liczba odwiedzających stronę
internetową Programu
Liczba oficjalnych
informacji/komunikatów
przekazanych w obrębie instytucji
zaangażowanych w realizację
Programu11

28

Pozytywne informacje
prasowe (regionalne,
ponadregionalne)
z odniesieniem do EWT/
polityki spójności

Pozytywne informacje
prasowe (regionalne/
ponadregionalne)
z odniesieniem do wyników
Programu lub projektu

1
50.000

12
związanych
z Programem
informacji
prasowych
w (regionalnych/
ponadregionalnych) mediach
z odniesieniem do
EWT/ polityki
spójności

Statystyka WS

12
związanych
z Programem
informacji
prasowych
w (regionalnych/
ponadregionalnych) mediach
z odniesieniem do
wyników Programu
lub projektu

100
Statystyka WS
oraz

Liczba spotkań roboczych
instytucji uczestniczących we
wdrażaniu Programu

30

Liczba spotkań zewnętrznych
polegających na wymianie
doświadczeń (konferencji innych
programów Interreg, spotkań
Interact itp.), w którym wzięły
udział osoby zaangażowane w
realizację Programu.

20

Zadowolenie
zaangażowanych w
Programie partnerów/
instytucji

70% partnerów
Programu/ instytucji
ocenia wewnętrzną
komunikację jako co
najmniej „dobrą”

coroczne informacje
zwrotne partnerów
/instytucji – ankieta
prowadzona przez
WS (w razie
potrzeby system
punktowy)

Statystyki miesięczne jak i sprawozdania IZ na posiedzeniach KM o realizacji Programu

17

