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Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór opisu oferty programu 

 

1. TYTUŁ PROGRAMU 

 

 

2. ORGAN(Y) WDRAŻAJĄCY(E) 
 

2.1. Prezentacja 

2.2. Zaświadczenie o kompetencjach technicznych i możliwości realizacji programu. 

       Należy wykazać zdolności techniczne i finansowe organu(ów) wdrażającego(ych) do   

       wykonania danej pracy, uwzględniając zasoby finansowe w stosunku do wagi programu. 

Omówić znaczenie i charakter ewentualnych partnerstw, również w odniesieniu do 

innych krajów  

   

 

3. OPIS PROGRAMU 

 

3.1. Kontekst ogólny – sytuacja na rynku i popyt 

Opisać powody przedstawienia propozycji, na przykład w odniesieniu do sytuacji na 

rynku lub popytu na dany(e) produkt(y) lub potrzeb rozpowszechnienia informacji za 

pomocą programu. Wykorzystać aktualne statystyki. 

 

Powody mogą być na przykład następujące: 

 spadek spożycia  

 potencjał wzrostu spożycia 

 nadwyżki produkcji + potencjał wzrostu spożycia 

 niedostateczna akceptacja produktu 

 niewystarczająca wiedza ze strony konsumenta 

 wzrost zainteresowania żywnością wysokiej jakości 

 

Należy ponadto uwzględnić następujące elementy: 

 

Kryterium 1 - Spójność realizowanych działań z celami rozporządzenia 

 Jak się mają proponowane działania do celów rozporządzenia w kontekście 

mocnych i słabych stron, możliwości i trudności z jakimi trzeba się zmierzyć? 

 Czy jest jasno określone, że program nie służy promowaniu poszczególnych marek 

ani zachęcaniu do spożycia produktów ze względu na ich pochodzenie? 

 Jakie są wyzwania promocji produktu ze strukturalnego punktu widzenia? 

 

Kryterium 2 - Zakres i zawartość programów 

 W jaki sposób program uwzględnia szczególny charakter grup docelowych: 

rozmiar, ograniczenia, postrzeganie produktu, możliwą pozycję produktu, 

zdolność do zapłaty. 

 

Kryterium 3 - Oddziaływanie i skuteczność działań 
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 Czy z punktu widzenia określenia potrzeb grup / państw docelowych koncepcja 

programu umożliwia konkretyzację wyznaczonych celów? Uzasadnić. 

 Czy przedstawiono statystyki dotyczące zmian popytu / sprzedaży / spożycia 

przedmiotowego produktu w państwach, których dotyczy program? 

 

Uwzględnić na potrzeby pkt 3.2 – 3.7, że cele, grupy docelowe, tematyka i przesłanie 

programu powinny stanowić spójną całość.  

 

 

3.2. Cel(e) 

 

3.3. Strategia programu 

W przypadku propozycji dotyczących rynku wewnętrznego czuwać nad tym, aby 

strategia programu i jego główne działania i instrumenty były zgodne z wytycznymi 

określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 501/2008. W odniesieniu do wszystkich 

propozycji należy zwrócić uwagę na następujący element: 

 

Kryterium 1 - Spójność realizowanych działań z celami rozporządzenia 

 Czy program obejmuje jasno określoną strategię opartą o wyzwania i cele  

w zakresie czasu trwania promocji, zasobów finansowych i ludzkich?  

 

3.4. Grupa(y) docelowa(e) 

 

3.5. Tematyka 

 

3.6. Główne przesłanie 

 

Kryterium 1 - Spójność realizowanych działań z celami rozporządzenia 

 Jakie są najczęściej wykorzystywane tematy, przekazy i kanały informacyjne?  

 Czy w świetle celów starannie przeanalizowano zależności środków komunikacji, 

przekazów, grup docelowych/państw docelowych? Wyjaśnić. 

 

Jeżeli nawiązuje się do wpływu spożycia produktów na zdrowie lub do ich wartości 

odżywczych, należy określić podstawy naukowe takich stwierdzeń. Wszystkie tego 

typu wzmianki powinny być zgodne z ustawodawstwem krajowym i wspólnotowym 

w dziedzinie zdrowia. W przypadku programów dotyczących rynku wewnętrznego, 

materiał zawierający stwierdzenia dotyczące zdrowia powinien być zatwierdzony 

przez właściwe organy krajowe.  

 

Jeżeli wymienia się państwo lub region pochodzenia produktu, wzmianka ta powinna 

mieć znaczenie podrzędne w stosunku do głównego przesłania zawierającego 

informacje na temat cech i jakości produktu. 

 

 W odniesieniu do programów realizowanych w państwach trzecich, organizacja 

proponująca powinna potwierdzić, że przesłania informacyjne i/lub promocyjne 

przekazywane konsumentom i innym grupom docelowym są zgodne z obowiązującym 

ustawodawstwem w państwach docelowych. 

 

3.7. Działania 
 Opis każdego działania 
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Uzasadnienie zaproponowanego budżetu dla każdego działania 

Należy zauważyć, że „program” rozumiany jest jako zestaw spójnych działań (czyli 

więcej niż jedno działanie). Należy udzielić wystarczających informacji dotyczących 

działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących 

liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki 

sposób, aby uzasadnić zaproponowany budżet. Działania muszą być zgodne z celami 

rozporządzenia. 

 

Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu różnych 

powiązanych kosztów. Na przykład: 

 

Działanie X „Konferencja prasowa” 

WYNAJEM LOKALU  EUR/M² KOSZT 

CAŁKOWITY 

WYPOSAŻENIE (NP. NAGŁOŚNIENIE) EUR/M² KOSZT 

CAŁKOWITY 

 OBSŁUGA TECHNICZNA (NP. FOTOGRAF) EUR/OSOBĘ/DZIEŃ KOSZT 

CAŁKOWITY 

POZOSTAŁE KOSZTY (PROSZĘ 

WYSZCZEGÓLNIĆ CATERING, 

TRANSPORT, MATERIAŁY ITD.) 

EUR/UCZESTNIKA KOSZT 

CAŁKOWITY 

… … … 

 

Jednak w przypadku, gdy przewidziana jest duża liczba podobnych działań (np. 

spotkania warsztatowe) wystarczy opisać skład struktury kosztów jednego z tych 

działań. 

 

Działania muszą służyć rozpowszechnianiu tematyk i przekazów oraz osiągnięciu 

wyznaczonych celów. Muszą być zgodne z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 3/2008 oraz 

z wytycznymi określonymi w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 501/2008. 

Należy zauważyć, że wszelkie odwołanie się do pochodzenia produktu (państwa lub 

regionu pochodzenia) powinno być drugorzędne w stosunku do przekazywanego  

w kampanii przesłania głównego (cech charakterystycznych i zalet). 

 

Propozycja powinna zawierać wstępny harmonogram wdrożenia różnych działań. 

Należy podać miejsca, w których działania będą prowadzone (nazwę miasta / miast 

lub w szczególnych przypadkach regionu / regionów; np. określenie Polska  nie jest 

wystarczająco precyzyjne). Jeżeli proponowane są działania  

w mediach, należy zamieścić w załączniku wstępny plan działań w mediach. 

 

Opis działań powinien mieć tę samą strukturę (tytuły/kategorie) i porządek 

(numerację) co tabela zestawienia budżetowego (zob. punkt 8 poniżej). Propozycje 

uwzględniają też następujące kwestie: 

 

Kryterium 1 - Działania, wykorzystywane kanały informacyjne oraz ich opłacalność 



 4 

 Jakie działania w dziedzinie informacji są w przedmiotowym sektorze 

najskuteczniejsze? 

 Czy program zawiera wystarczające informacje na temat każdego z wybranych 

działań?  

 

Kryterium 2 - Zakres i zawartość programów 

 Na jakiej podstawie wybrano działania aby ograniczyć do minimum ich koszt, 

maksymalnie zwiększając wyniki/oddziaływanie? 

 Czy działania adresowane do różnych grup/państw docelowych zostały 

opracowane z uwzględnieniem cech charakterystycznych każdego/każdej z nich? 

 Czy istnieją kosztorysy działań pod kątem oczekiwanych wyników/oddziaływania 

na wybrane grupy docelowe/ w wybranych państwach docelowych? 

 

Kryterium 3 - Oddziaływanie i skuteczność działań 

 Czy sytuacja / badanie rynku, które wykorzystano jako podstawę tej propozycji 

stanowi solidną bazę oceny celów SMART? 

 Czy istnieją statystyki dotyczące zmian popytu / sprzedaży / spożycia 

przedmiotowego produktu w państwach, których dotyczy program? 

 W oparciu o jakie elementy będzie można stwierdzić, że program jest skuteczny? 

 

 

4 OCZEKIWANY WPŁYW 
 Uściślić i w miarę możliwości, wyrazić liczbowo przewidywany wpływ wyrażony w formie wyników 

 Wyjaśnić, w jaki sposób będą mierzone wyniki/wpływy 

Wyszczególnić przewidywany wpływ programu w odniesieniu do popytu, renomy 

i/lub wizerunku produktu i/lub każdego innego aspektu związanego z celami 

programu. W miarę możliwości wyrazić w liczbach oczekiwane wyniki realizacji 

programu (koncepcja SMART). 

 

 

Opisać krótko metodę(y), która(e) będzie(ą) stosowana(e) każdego roku w celu 

zmierzenia oddziaływania. Należy zmierzać do tego, by ocena była możliwie 

najbardziej ilościowa. Określić dokładnie, kiedy będzie dokonana ocena na 

zakończenie każdej fazy, czy na zakończenie programu? 
 

 

5 WSPÓLNOTOWY WYMIAR PROGRAMU 
 Wskazać korzyści wynikające z działania na poziomie UE 

Opisać wynikające z programu potencjalne korzyści na poziomie UE uzasadniające 

jego współfinansowanie przez UE. 

 

Na czym polega europejski wymiar programu pod względem: rozpowszechniania 

europejskich norm produkcji, synergii między organizacjami i organami wielu państw 

członkowskich, promocji wizerunku europejskich produktów na rynkach 

międzynarodowych, jakości i bezpieczeństwa europejskich produktów spożywczych, 

poprawy znajomości produktów europejskich wśród ogółu społeczeństwa oraz 

przedstawicieli branży, rozpowszechnianych zwyczajów żywieniowych i związanej z 

nimi kultury itd. 

 

6 BUDŻET 
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 Zestawienie podsumowujące koszty w podziale na państwa docelowe, działania i lata 

Budżet należy przedstawić w formie zestawienia podsumowującego wszystkie 

działania przewidziane w ramach programu ze wskazaniem ich kosztów rocznych  

i całkowitych. Należy przedstawić szczegółowo koszty w podziale na działania, lata  

i cele. Należy zagwarantować, że koszt działań nie przekracza aktualnych stawek 

rynkowych. Jeżeli w programie uczestniczy wiele krajów i/lub organizacji 

proponujących, należy przedstawić jeden skoordynowany budżet obejmujący całość 

programu. 

 

W przypadku gdy niektóre przewidziane działania są identyczne albo bardzo do siebie 

podobne, należy załączyć jasny, szczegółowy i uporządkowany podział na pozycje 

budżetowe „typowych” działań. 

 

Budżet (w euro) powinien mieć tę samą strukturę (tytuły/kategorie) i porządek 

(numerację) co wykaz działań wymienionych w punkcie 3.7. 

 

Wynagrodzenia organu(ów) wdrażającego(ych) należy przedstawić osobno. 

 

Jeżeli wynagrodzenia organu(ów) wdrażającego(ych) są przedstawione w formie 

kwoty zryczałtowanej, ich maksymalny poziom wynosi 13 % rzeczywistych kosztów 

realizacji działań w przypadku programów zaproponowanych przez jedno państwo 

członkowskie i 15 % w przypadku programów zaproponowanych przez kilka państw 

członkowskich.  

 

Koszty poniesione przez organ wdrażający na zakup przestrzeni medialnej (uzyskanie 

przestrzeni w mediach na najlepszych warunkach i w najlepszej cenie w radiu, 

internecie, telewizji, prasie itp.) nie mogą przekraczać 5 % łącznych kosztów czasu 

antenowego/powierzchni reklamowej – linia (1A) w budżecie.  

 

Budżet należy przedstawić w formie zestawienia podsumowującego wszystkie 

działania przewidziane w ramach programu ze wskazaniem ich kosztów rocznych  

i całkowitych. Należy poświęcić szczególną uwagę wydatkom, które nie kwalifikują 

się do współfinansowania przez Wspólnotę (zob. Załącznik nr 6 do SIWZ). 

 

Zestawienia podsumowujące budżet w euro (EUR). 

 

Zestawienia te można dostosowywać do potrzeb w zależności od programu, rodzaju 

działań i poziomu podziału na pozycje budżetowe uważanego za niezbędny przez 

zainteresowane państwo(a) członkowskie. 

 

 

DZIAŁANIA (na każdy kraj docelowy) 
ROK I 
EUR 

ROK II 
EUR 

ROK III 
EUR 

ŁĄCZNIE 
EUR 

A. POLSKA     

1. TV        

1.1. PRODUKCJA TV        

1.2. EMISJA TV        

2. INTERNET        
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2.1. PRODUKCJA INTERNET        

2.2. EMISJA INTERNET        

2.3. STRONA WWW     

3. INNE NARZĘDZIA (podać konkretnie jakie)        

4. PR        

5. BTL        

        

Łączny koszt czasu antenowego 
/ powierzchni reklamowej (1A)   

 
 

Łączny koszt działań poza kosztami  
czasu antenowego/ powierzchni reklamowej (1B)     

 
  

DZIAŁANIA RAZEM W POLSCE     

B, C, …  
OSOBNO KAŻDY KOLEJNY KRAJ   

 
 

1. TV        

1.1. PRODUKCJA TV        

1.2. EMISJA TV        

2. INTERNET        

2.1. PRODUKCJA INTERNET        

2.2. EMISJA INTERNET        

2.3. STRONA WWW     

3. INNE NARZĘDZIA (podać konkretnie jakie)        

4. PR        

5. BTL        

        

Łączny koszt czasu antenowego 
/ powierzchni reklamowej (1A)   

 
 

Łączny koszt działań poza kosztami  
czasu antenowego/ powierzchni reklamowej (1B)     

 
  

DZIAŁANIA RAZEM W ……     

CAŁKOWITE KOSZTY DZIAŁAŃ  
(Polska + Rumunia + Czechy + Słowacja + Litwa) 
(1)*   

 

 

F.1. Wynagrodzenie organu wdrażającego na 
zakup powierzchni w mediach (max. 5% od 
łącznych kosztów czasu antenowego we 
wszystkich krajach docelowych, tj. z (1A))**     

 

  

F.2. Wynagrodzenie organu wdrażającego (max. 
13% od łącznych kosztów działań poza kosztami 
czasu antenowego we wszystkich krajach 
docelowych, tj. z (1B))**   

 

 

G. Badania efektywności kampanii (maksymalnie 
3% z (1)***     

 
  

Koszty bezpośrednie dla programu ogółem     
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* Uzupełnić wyłącznie w przypadku kwoty zryczałtowanej wynagrodzenia. 

** Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być rozliczane kartami pracy. 

*** 3% dla oceny rocznej, 5% dla oceny ostatniej fazy łącznie z oceną całości programu. 

 

Należy pamiętać o uwzględnieniu następujących elementów: 

 

Kryterium 1 - Spójność realizowanych działań z celami rozporządzenia 

 Czy budżet przedstawiono w podziale na poszczególne lata i państwa?  

 Czy koszty opisano w podziale na poszczególne działania? 

 Czy sprawdzono koszt jednostkowy każdego działania? 

 Czy program informacyjny i promocyjny zostałby zrealizowany bez udziału 

finansowego UE? Jeśli tak, dlaczego? W jaki sposób? 

 Czy współfinansowanie wspólnotowe wnosi jakąś wartość dodaną do 

przedmiotowego programu informacyjnego i promocyjnego?  W jaki sposób? 

Dlaczego? 

 

 

7 PLAN FINANSOWANIA 

 

Wkład finansowy Unii Europejskiej nie przekracza 50 % rzeczywistych kosztów  

w każdym roku realizacji programów. Organizacja proponująca finansuje 

przynajmniej 20 % rzeczywistych kosztów programu, a pozostała część finansowania 

przypada na zainteresowane państwo członkowskie. Wkład finansowy państwa 

członkowskiego może wahać się między 0 a 30 %, ale nawet jeśli państwo 

członkowskie nie uczestniczy w finansowaniu programu, powinno go zatwierdzić  

i przedstawić Komisji. Wkład finansowy organizacji zawodowej(ych) jednego lub 

więcej państw członkowskich może pochodzić z dochodów podatkowych lub składek 

obowiązkowych. 

 

 
WKŁAD FINANSOWY 1 ROK 2 ROK 3 ROK RAZEM 

EUR % EUR % EUR % EUR % 

Unia Europejska 

 

(nie więcej niż 50 % ) 

 

        

Państwo członkowskie 

(wkład w wysokości do 30  %) 

        

Organizacja proponująca 

 

(co najmniej 20 %) 

        

RAZEM  100  100  100  100 

 

 

 

8 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PODZIALE NA MIESIĄCE I LATA 

 

Harmonogram działań należy przygotować w podziale na miesiące realizacji programu, a nie 

miesiące kalendarzowe (tj. I miesiąc realizacji programu, II miesiąc realizacji programu bez 

podawania nazwy miesiąca kalendarzowego). 

 


