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ABECADŁO PROJEKTOWE 

W PROJEKCIE FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH -  ZNACZENIE KLUCZOWYCH 
POJĘĆ/SŁÓW  

 

 

 

 

Przedsiębiorca, w tekście nazywany Firmą, planuje projekt inwestycyjny.  

Firma przygotowuje SERWIS INTERNETOWY. Będzie to innowacyjna 

usługa w obszarze szeroko pojętej technologii informacyjno 

komunikacyjnej (TIK).  

Firmie chce/planuje zrealizować projekt przy wykorzystaniu dotacji z 

funduszy unijnych (np. konkurs 2.2.1 Inwestycje profilowane - wsparcie 

dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. 

pomorskiego) [w dalszym tekście program unijny określamy jako 

fundusz] 

Na przykładzie projektu SERWIS INTERNETOWY opiszemy pojęcia/słowa 

występujące we wniosku oraz zdefiniujemy logiczne relacji między nimi. W 

projekcie unijnym słowa / pojęcia mają szczególne/specyficzne znaczenia, 

różniące się typowych stosowanych w języku potocznym.  

 

 

 

 

 

Opracowanie: Piotr Pawliszcze i Mariusz Mówka (luty 2017) 
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1. OGRANICZONA KOMUNIKACJA WNIOSKODAWCY ZE FUNDUSZEM UNIJNYM  

 

Wnioskodawca (Firma) musi rozumieć język dokumentacji konkursowej funduszu oraz zasady jego 

wykorzystywania w dokumentach konkursowych (wniosek, biznesplan). Należy poprawnie rozumieć 

znaczenie kluczowych słów (m.in.: nakład, proces, produkt, rezultat, cel). Złe/błędne rozumienie słów w 

formularzach to częsta przyczyna odrzucenia wniosku o dofinansowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sytuacja, w której Firma nie rozumie słów kluczowych, komplikuje proces komunikacji z funduszem. 

Mamy wtedy do czynienia ze redukcją, czyli ograniczeniem przepływu informacji od odbiorcy (fundusz) do 

nadawca (Firma).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

W przypadku komunikacji ze funduszem, nadawca (Firma) wysyła/składa wniosek, a odbiorca w sposób 

ograniczony wysyła informację zwrotną.  

Ograniczenie procesu komunikacji na przykładzie konkursu RPO 2.2.1. wygląda następująco:  

► nie ma możliwości poprawy wniosku na etapie oceny formalnej, 

► można dokonać poprawy wniosku na poziomie oceny wykonalności wniosku (ocena merytoryczna), 

fundusz może zwrócić się do firmy (wnioskodawcy) o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące braków lub 

niejasności w informacjach zamieszczonych we wniosku, które wnioskodawca powinien złożyć w formie 

pisemnej w terminie, nie krótszym niż 5 dni. 

W przeszłości ograniczenie w komunikacji między firmą (wnioskodawcą) a funduszem często było 

zredukowane do zera - nie można było dokonywać żadnych zmian we wniosku po jego złożeniu.  

 

 

Wnioskodawca czyta 
dokumentację konkursową bez 
zrozumienia kluczowych 
słów/pojęć  

 

Wnioskodawca pisze 
wniosek bez zrozumienia 
słów kluczowych 

 

  

= Fundusz nisko ocenia 
wniosek, bo Firma 
niedokładnie rozumie pytania 
i w konsekwencji 
nieprecyzyjnie/niedokładnie 
na nie odpowiada  

 

KOMUNIKAT (WNIOSEK 
PROJEKTOWY) 

INFORMACJA ZWROTNA  
OGRANICZONA 

 

 

FUNDUSZ  

ODBIORCA 

 

Wnioskodawca 
(Firma) 

NADAWCA 
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W abecadle projektowym skupimy się na kluczowych słowach, które opisują tekst wniosku: 

 potrzeba, 

 wkład, 

 działanie/proces, 

 produkt, 

 rezultat, 

 cel, 

 beneficjent (grupa docelowa), 

 wskaźnik. 

 

2. KLUCZOWE SŁOWA PROJEKTU UNIJNEGO  

Kluczowe pojęcia projektu określono krótkimi definicjami, które rozwinięto w tabeli nr 1 str. 6 

 

Rys. 1. Definicje słów/pojęć w projekcie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
PRODUKT 

4 
REZULTAT 

5 
CEL 

 
BUDŻET PROJEKTU 1 

POTRZEBY/ PROBLEMY 

 

WKŁAD/ NAKŁAD 

 

 
Koszty działań 
projektowych 

 

 
Działania/ zadania  
w ramach projektu 

 

 
Wynik/skutek działania 

 

Natychmiastowa 
zmiana u beneficjenta 
i/lub jego otoczeniu po 
wdrożeniu produktu 

 

 
Grupa docelowa 

(beneficjent) 

Zmiany trwałe (długofalowe) u beneficjenta i/lub jego 
otoczeniu w efekcie zaistniałych krótkotrwałych zmian 
wprowadzonych na poziomie rezultatów 

 

2 
PROCES/DZIAŁANIE 
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Określenia słów/pojęć na przykładzie projektu inwestycyjnego Firmy – Serwis Internetowy  

Rys. 2. Schemat projektu inwestycyjnego serwis internetowy 

 

3 
PRODUKT 

4 
REZULTAT 

5 
CEL 

 
BUDŻET PROJEKTU 1 

POTRZEBY/ PROBLEMY 

 

WKŁAD/ NAKŁAD 

 

(przykładowo) 

 
1. Osoby opracowujące 
koncepcje serwisu. 
 
2. Zlecenie 
opracowania oprawy 
graficznej serwisu. 

 

3. Zlecenie 
zaprogramowania 
aplikacji serwisu. 
 
 

 

 

 

 
 
 
Działająca aplikacja 
serwisu internetowego  

 

 
Grupa docelowa 

(beneficjent) 

Wejście Firmy na rynek 
innowacyjnych usług 

internetowych. 

2 
PROCES/DZIAŁANIE 

Potrzeba uruchomienia 
nowej aplikacji serwisu 
internetowego. 

 
 

Firma 

1. Opracowanie 

koncepcji serwisu 
internetowego. 

 
2. Opracowanie 
oprawy graficznej 
serwisu. 
 

3. Zaprogramowanie i 

uruchomienie 
aplikacji serwisu. 

Koszty 
kwalifikowane i 
niekwalifikowane 
działań w projekcie.  

1. Rozszerzenie oferty 

Firmy o usługę 
internetową.  
 
2. Zwiększenie liczby 
klientów Firmy  

 
3. Wzrost 

miesięcznych 
przychodów firmy.  
 



Abecadło projektowe (www.pracowniaswot.pl) 

 

Strona | 5  
 

 

Tabela nr 1 . Definicje kluczowych słów/pojęć języka projektowego stosowanego przez fundusze unijne 

Słowa/pojęcia  

Definicje i określenia słów/pojęć na podstawie „Ewaluacja 

programów wydatków Unii Europejskiej. Przewodnik” Komisja 

Europejska PL99/IB/OT/1b, Bruksela 2000 r.1 oraz Logframe 

matrix of the project2 

Określenia słów/pojęć stosowane w Pracowni SWOT na 

poziomie projektu  

Wkład/nakład 

 

Nakłady  

Miarą nakładów są rzeczywiste wydatki, które są źródłem 

rzeczowych produktów/wyników (np. kilometry zbudowanej 

drogi, liczba miejsc na zorganizowanych szkoleniach, etc.), 

które pokazują poczyniony postęp we wdrażaniu danego 

działania. 

 

Wszystkie konieczne/niezbędne rzeczy materialne i 

niematerialne konieczne do realizacji działań w ramach 

projektu (ludzie, materiały, sprzęt i wyposażenie, 

oprogramowanie, nieruchomości, lokale, transport, itd.). 

Proces/działanie 

 

Działania są wdrażane przez administrację, agencje i 

operatorów za pomocą różnych (finansowych, ludzkich, 

technicznych lub organizacyjnych) środków lub zasobów 

(wkładu). 

 

Działania (zadania) realizowane w ramach projektu. 

 

Produkt/wynik Wynik/skutek działania  

(Mierzalny, konkretny) wynik/skutek realizacji 

procesu/działania.  

 

Rezultat 

 

Rezultaty są bezpośrednimi efektami wobec beneficjentów 

finansowanego działania (np. skrócony czas podróży, 

zmniejszone koszty transportu lub liczba uczestników, którzy 

ukończyli szkolenia, etc.), 

 

Natychmiastowa, bezpośrednia zmiana u odbiorcy (u 

beneficjenta)  lub/i jego otoczeniu w wyniku wdrożenia 

produktu projektu. Perspektywa czasowa – 

natychmiast/bezpośrednio po wdrożeniu produktu 

projektu. 

 

                                                 
1 Źródło: http://portal.ngo.pl/files/kuj-pom.ngo.pl/public/pigula/DokumentyEU/PodrecznikiKomisjiWE 
2 Logframe matrix of the project 15 January 2016 e3d_logframe_en.doc 
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Cel szczegółowy  

 
[Specific objective(s): 

Outcome(s)] 

 

Bezpośrednie efekty projektu, które zostaną uzyskane w 

średnim okresie i które koncentrują się na zmianach 

zachowań wynikających z projektu. 

 

Zmiany w dłuższej niż rezultat perspektywie czasu, które 

zachodzą u odbiorcy (grupie docelowa) /i lub jego 

otoczeniu. Cel szczegółowy bezpośrednio wynika z 

rezultatów projektu (Cel szczegółowy = suma 

rezultatów). W dokumentach unijnych pojęcie cel 

szczegółowy (Specific objective) często jest równoważne 

z pojęciami efekt/rezultat (Outcome). 

 

 

Cel długofalowy – 

oddziaływanie  

[Overall objective  Impact] 

 

 

Szersze, zmiany długoterminowe, które będą wynikać z 

projektu. 

 

Zmiana długofalowa w dłuższej niż cel szczegółowy 

perspektywie czasu, która zachodzi u odbiorcy (grupa 

docelowa)  i lub jego otoczeniu.  

 

Potrzeba  

 

Rzeczywiste problemy i potrzeby grup docelowych oraz 

beneficjentów, do których projekt jest adresowany, jak 

również fizycznego i politycznego środowiska, w którym dany 

projekt jest realizowany.  

 

To dyskomfort, to „choroba” na którą chorują odbiorcy 

projektu” lub „choruje” na to ich otoczenie i na którym 

koncentruje się projekt.  Dyskomfort możemy traktować 

jako wyzwanie stojące przed odbiorcą (grupą docelową). 

 

Wskaźnik produktu 

Wskaźniki wyników/produktów są mierzalne i wyrażane w 

jednostkach fizycznych, rzeczowych lub monetarnych (liczba 

kilometrów zbudowanej drogi, liczba przedsiębiorstw, które 

skorzystały ze wsparcia finansowego, liczba zaoferowanych 

miejsc na szkoleniach, itp.).  

Pomiar osiągniętego produktu, mierzy wyniki/skutki 

działań w projekcie.  Produkt pojawia natychmiast po 

zrealizowaniu działania, w wyniku zaangażowania 

nakładów (ludzi, wyposażenia, materiałów, itd.).  
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Wskaźnik rezultatu 

Wskaźniki rezultatów przedstawiają efekty bezpośrednie i 

natychmiastowe spowodowane przez program. Dostarczają 

one informacji na temat zmian w zachowaniu bezpośrednich 

beneficjentów. Te wskaźniki również mogą mieć charakter 

fizyczny (skrócenie czasu trwania podróży, liczba osób, które 

uczestniczyły i ukończyły kurs, liczba wypadków na drodze, 

itp.) lub finansowy (wywołane inwestycje sektora 

prywatnego, obniżenie kosztów transportu, itp.).  

 

 

Pomiar zmiany, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia 

produktów projektu u beneficjentów/ grupy docelowej.  

Wskaźniki jakościowe rezultatu: poziom poinformowania, 

poziom zdobytych kwalifikacji, poziom podniesienia 

wiedzy. 

 

Wskaźnik 

celu/wpływu/oddziaływania  

Wskaźniki oddziaływania przedstawiają konsekwencje danego 

programu wykraczające poza efekty bezpośrednie i 

natychmiastowe (zmiany na poziomie rezultatów). Pojęciem 

oddziaływania można określić dwa zjawiska, zależnie od 

tego, czy chodzi o efekty pojawiające się po upływie 

pewnego czasu, ale bezpośrednio związane z podjętymi 

działaniami (oddziaływanie specyficzne), czy też o efekty w 

jeszcze dłuższym okresie, mające wpływ na szerszą 

populację (oddziaływanie ogólne). 

 

 

Pomiar zmian długotrwałych, jakie nastąpią w wyniku 

zaistnienia zmian wynikających z rezultatów projektu. 

Najczęściej opisane jako wskaźniki jakościowe.  

 

Grupa docelowa 

(beneficjenci) 

Odbiorcy projektu, osoby które wykorzystują produkty 

projektu. (Beneficjent projektu grantowego to podmiot 

będący strona umowy o dofinansowanie) 

Grupa docelowa (odbiorcy projektu) to osoby/instytucje, 

które mają pożytek z projektu - to znaczy mają korzyść z 

produktów projektu.  Odbiorcy wykorzystują produkty 

projektu bezpośrednio (główna grupa docelowa) lub 

pośrednio. Z chwilą zawarcia umowy o dofinansowaniu 

projektu podmiot ten staje się beneficjentem. 
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Poniższy schemat ilustruje rożne punkt widzenia rozumienia kluczowych pojęć projektowych. Urząd 

Marszałkowski widzi przedsiębiorstwo jako produkt programu RP 2.2.1.  

Dla Firmy produktem projektu jest bezawaryjnie działająca aplikacja serwisu internetowego.  

Rożne rozumienie kluczowych pojęć to typowa sytuacja wynikająca z różnych perspektyw obserwacji 

projektu.  

 
Rys. 3. Porównanie/zestawienie słów/pojęć projektu z punktu widzenia instytucji wdrażającej 
RPO 2.2.1 i wnioskodawcy (firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cel 

 
Rezultat 

 

Produkt 

Punkt widzenia instytucji wdrażającej RPO 2.2.1 
(Urząd Marszałkowski)  
 

Wspierane będą małe i średnie 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza te 
dysponujące potencjałem do 
ekspansji.  
 

Bezpośredni wpływ zrealizowanego 
przedsięwzięcia na otoczenie 
społeczno-ekonomiczne, uzyskany 
natychmiast lub krótko po 
zakończeniu realizacji projektu 

 

Przedsiębiorstwa  
otrzymujące dotacje 

 

Beneficjent 

(grupa 
docelowa) 

 
Produkt 

 
Proces 

działanie 

 

Firma 
(przedsiębiorstwo) 

Gotowa do działania 
aplikacja serwisu 
internetowego  

 

 
Opracowanie aplikacji 
serwisu internetowego 

= 

 
Punkt widzenia przedsiębiorstwa 

(wnioskodawcy) beneficjenta 
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Autor wniosku musi mieć pełną wiedzę na temat aktualnych znaczeń słów/pojęć kluczowych w danym 

konkursie grantowym. Korzysta z wykazu stosowanych pojęć w dokumentacji konkursowej i instrukcji 

wypełniania wniosku oraz koniecznie bierze udział w spotkaniach informacyjnych.  

 

Zlecenia główne:  

1. Na podstawie niniejszego dokumentu nauczyć się logicznych zależności w ciągach przyczynowo 

skutkowych proces/działanie ►produkt►rezultat►cel na przykładzie własnego projektu; 

2. Przeczytać dokumentację konkursową, aby ustalić „funduszowe” znaczenie kluczowych pojęć we 

wniosku projektowym. 


