
BADANIE SATYSFAKCJI WNIOSKODAWCÓW 
I BENEFICJENTÓW PO INFRASTRUKTURA 
I ŚRODOWISKO (OŚ III-VI)
I PO POLSKA WSCHODNIA (OŚ III)
PREZENTACJA Z WYNIKÓW BADANIA



Cele badania

Metodologia

Wyniki dla etapu składania wniosków
o dofinansowanie

Wyniki dla etapu realizacji projektów

Wyniki dla etapu kontroli projektów

Ocena działań informacyjnych

Podsumowanie i wnioski

Agenda



 Pozyskanie informacji o postrzeganiu działalności CUPT przez
wnioskodawców i beneficjentów

 Ocena jakości współpracy i działań CUPT ukierunkowanych na
wspieranie wnioskodawców i beneficjentów

 Identyfikacja ewentualnych obszarów wymagających działań
naprawczych

 Poprawa efektywności działań CUPT i wprowadzenie potencjalnych
usprawnień, w szczególności pod kątem przygotowania do
perspektywy finansowej UE 2021-2027

Cele badania



 Badanie oparte na 100% grupie wnioskodawców i beneficjentów:
 wnioskodawcy - wszystkie podmioty, które złożyły wniosek 

o dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ (oś III-VI) lub POPW 
(oś III). W niektórych przypadkach projekt nie przeszedł 
pozytywnej oceny – tzw. wnioskodawcy nieskuteczni; 
liczba wnioskodawców: 134

 beneficjenci (wnioskodawcy skuteczni) - podmioty, z którymi 
została podpisana umowa o dofinansowania w ramach POIiŚ (oś 
III-VI) lub POPW (oś III); liczba beneficjentów: 106

Metodologia



 Metoda badania – ankieta internetowa CAWI (ang. Computer-Assisted
Web Interview)

 Realizacja badania – 25 stycznia – 7 lutego 2022 r.

 Uzyskanie odpowiedzi od 51 wnioskodawców i 49 beneficjentów,
stanowiących odpowiednio 38,1% wnioskodawców i 46,2%
beneficjentów

Metodologia



Etap składania wniosków o dofinansowanie
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Jak oceniają Państwo ogólne doświadczenie
współpracy z CUPT na etapie składania

wniosków?

Jak łatwo/trudno można było otrzymać
pomoc od CUPT na etapie składania

wniosków?

Jak oceniają Państwo jakość pracy CUPT na
etapie przyjmowania wniosków?

(przygotowanie merytoryczne pracowników,
poziom współpracy, rzetelność)

N = 51

Źródło: ankieta wśród wnioskodawców i beneficjentów. 

Na żadne z pytań nie 
udzielono odpowiedzi

w przedziale 1-2 

Średnia ocena w ogólnych pytaniach o doświadczenie współpracy z CUPT na etapie składania 
wniosków [1 – najniższa ocena, 5 – najwyższa ocena] wśród wnioskodawców



Etap realizacji projektów
Średnia ocena w ogólnych pytaniach o doświadczenie współpracy z CUPT na etapie realizacji 

projektów [1 – najniższa ocena, 5- najwyższa ocena] wśród beneficjentów 
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Jak oceniają Państwo ogólne doświadczenie
współpracy z CUPT na etapie realizacji

projektów?

Jak łatwo/trudno można było otrzymać pomoc
od CUPT na etapie realizacji projektów?

Jak oceniają Państwo jakość pracy CUPT na
etapie realizacji projektów?

Na żadne z pytań nie 
udzielono odpowiedzi

w przedziale 1-2 

N = 49

Źródło: ankieta wśród beneficjentów. 



Etap kontroli projektów

N = 49

Źródło: ankieta wśród beneficjentów. 

Średnia ocena w ogólnych pytaniach o doświadczenie współpracy z CUPT na etapie kontroli 
projektów [1 – najniższa ocena, 5- najwyższa ocena] wśród beneficjentów 
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Jak oceniają Państwo
ogólne doświadczenie
współpracy z CUPT na

etapie kontroli projektów?

 Jak łatwo/trudno można
było otrzymać pomoc od
CUPT na etapie kontroli

projektów?

Jak oceniają Państwo
jakość pracy pracowników

CUPT na etapie kontroli
projektów?

Czy i w jakim stopniu
ustalenia pokontrolne
wpłynęły na poprawę
realizacji projektów?

Jak oceniają Państwo
czytelność i rzetelność

informacji pokontrolnych,
udzielanych przez CUPT?



Ocena działań informacyjnych

N = 51

Źródło: ankieta wśród wnioskodawców i beneficjentów. 

Odpowiedzi na pytanie: „Z którymi działaniami informacyjnymi prowadzonymi przez CUPT
zetknęli się Państwo?” wśród wnioskodawców i beneficjentów  
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 To BENEFICJENT powinien być najważniejszy

 15 lat budowania relacji 

 Baza do budowania szerokiej współpracy na różnych forach 
(konferencje, fora eksperckie, transfer dobrych praktyk)

Podsumowanie



Paweł Engel

Zastępca Dyrektora 

Departament Analiz Transportowych i Programowania
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Dziękuję za uwagę


