
 
 
 

Konkurs dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich 

Konkurs dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich. Jego celem jest wybór 
i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich (FE). Wnioski 
można składać do 25 sierpnia 2021 r. 

Rodzaje projektów 

Projekt obejmuje stworzenie koncepcji i realizację działań informacyjno-promocyjnych FE na portalu 
internetowym Wnioskodawcy. 

Projekty muszą być realizowane na portalach, które łącznie spełniają następujące warunki: 

1. cechuje je ogólnoinformacyjna i ogólnokrajowa tematyka, 
2. mają zasięg nie większy niż 3 mln realnych użytkowników miesięcznie, 
3. znajdują się na liście 100 największych portali pod względem miesięcznej liczby realnych użytkowników. 

Grupy docelowe 

Najistotniejszą grupą docelową jest ogół społeczeństwa. 

Projekt powinien zakładać również – choć w mniejszym stopniu – komunikację do:       

 potencjalnych beneficjentów (przede wszystkim przedsiębiorców), czyli podmiotów, które mogą bezpośrednio 
ubiegać się o wsparcie z FE) oraz       

 potencjalnych uczestników projektów, czyli osób, które nie składają bezpośrednio wniosków o dotację, ale mogą 
korzystać z oferty (np. szkoleniowej lub doradczej) innych bezpośrednich beneficjentów. 

Uczestnicy konkursu 

W konkursie mogą wziąć udział wydawcy portali internetowych lub ich biura reklamy, którzy spełniają warunki 
określone w regulaminie. 

Wartość dofinansowania 

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w minimalnej wysokości 100 000 zł oraz w 
maksymalnej wysokości 200 000 zł. 

Tematyka konkursu 

Projekty powinny mieć charakter świadomościowy – konsekwentnie zwiększać rozpoznawalność marki FE poprzez 
pokazywanie wpływu, jaki inwestycje z unijnych pieniędzy mają na codzienne życie Polaków w różnych 
dziedzinach (infrastruktura, zdrowie, edukacja, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość itd.). 

Terminy 

Projekty będą realizowane w okresie: od 1 września do 15 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia do 31 
grudnia 2021 r.). 



Informacje dodatkowe 

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na 
adres: konkurs@mfipr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na Portalu 
Funduszy Europejskich w tej zakładce (Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich/ Weź udział w promocji 
Funduszy Europejskich/ Współpraca z mediami i partnerami społeczno-gospodarczymi). 
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