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Wprowadzenie : 8-10 linijek. Jaki jest cel upowszechniania i czy była stosowana
określona strategia? W związku z upowszechnianiem, na czym się skoncentrowaliście?
Czy kontaktowaliście się z jakimiś organizacjami/klientami/wspólnikami? Jeśli tak, to w
jakim celu?
Strategia upowszechniania podlegała zmianom w trakcie trwania projektu. Cel
upowszechniania był inny na początku i na końcu projektu. W początkowej fazie, celem było
dotarcie do jak największej grupy odbiorców, w celu zaprezentowania projektu
i wyjaśnienia czym jest LCA i jak może wspomóc sektor MŚP w osiągnięciu sukcesu na
rynkach międzynarodowych. W miarę rozwoju projektu, działania związane
z upowszechnianiem, stały się bardziej bezpośrednie. Celem tych działań była rekrutacja
audytorów i znalezienie przedsiębiorstw z sektora MŚP, które mogły osiągnąć korzyści
z audytu a przez to stworzyć realne zapotrzebowanie na usługi LCA w przyszłości. Zwrócono
się do organizacji będących stowarzyszeniami przedsiębiorstw takich jak: Podkarpacki Klub
Biznesu, Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie, Klaster IT, Regionalna Agencja
Rozwoju w Rzeszowie. Współpraca z tymi organizacjami wynikała z faktu, że zrzeszają one
MŚP i mają one dobre, profesjonalne kontakty z lokalnymi firmami.
Upowszechnianie krótkookresowe i jego wyniki – do kogo skierowane były działania
upowszechniające,
czy
skupiliście
się
na
poszczególnych
podmiotach?
Czy zaobserwowaliście już jakieś rezultaty działań upowszechniających, tj. czy są
organizacje,
klienci/stowarzyszenia/partnerzy,
którzy
są
zainteresowani
kontynuowaniem i dalszym wdrażaniem programu LCA? Czy są organizacje,
klienci/stowarzyszenia/partnerzy, którzy zadeklarowali chęć przeszkolenia pracowników
na audytorów komunikacji ?
Proszę napisać ile organizacji i z jakich grup zainteresowań, dowiedziało się o projekcie.
Projekt został upowszechniony wśród dwóch grup zainteresowań równocześnie. Pierwsza
grupa to osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień Audytora, do grupy drugiej należały
przedsiębiorstwa sektora MŚP, zainteresowane przeprowadzeniem audytów komunikacji
w firmie (potencjalni klienci). W związku z tym, proces rozpowszechniania odbywał
się dwutorowo:
1. Rozpowszechnianie wśród potencjalnych audytorów:
W przypadku potencjalnych Audytorów sposoby rozpowszechniania były różne. Dzięki
bieżącej współpracy firmy Danmar ze szkołami wyższymi, model LCA został
zaprezentowany na Uniwersytecie Rzeszowskim, Małopolskiej Wyższej Szkole
Ekonomicznej w Tarnowie, oraz Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie. Szkoły te zostały
poinformowane o projekcie, w celu rekrutacji studentów, którzy kończą lub ukończyli studia
i są zainteresowani pracą Audytora komunikacji (głównie studenci Filologii angielskiej,
Europeistyki czy Zarządzania). Poza szkołami wyższymi, w celu rekrutacji audytorów,
zwrócono się również do różnych organizacji pozarządowych. W rezultacie, 10 audytorów
zostało przyjętych, przeszkolonych i przygotowanych do przeprowadzania audytów
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komunikacji.
Na tym etapie rekrutacji Audytorów, model LCA został zaprezentowany podczas wielu
wydarzeń, opisy których znajdują się w dziale Rozpowszechnianie projektu. Jednym
z wydarzeń była konferencja z projektu GIVE – LLP, koordynowanego przez Danmar
Computers. Na konferencji tej, obecne były podmioty działające w obszarze edukacji
zawodowej i szkoleń. Celem było przedstawienie LCA nauczycielom kształcenia
zawodowego i innym osobom pracującym w obszarze kształcenia zawodowego, którzy
mogliby zostać audytorami. Po konferencji było kilka telefonów, z zapytaniem o szczegóły
procedury i czterech nauczycieli zgłosiło zainteresowanie szkoleniem na audytorów.
Inną możliwością rekrutacji audytorów, były szkolenia dla młodych osób, poszukujących
pracy. Podsumowując, LCA został zaprezentowany ze szczegółami, grupom uczestników
trzech szkoleń (34 osoby). Jako że na czas prezentacji nie spełniali zakładanych kryteriów, nie
wzięli udziału w szkoleniu, ale stanowią bazę potencjalnych kandydatów.
2. Upowszechnienie wśród potencjalnych klientów:
Potencjalni klienci zostali poinformowani w inny sposób. Podczas różnych wydarzeń,
rozdawane były ulotki o LCA i wyjaśniano koncepcję tego modelu. Rozmawiano również
z przedstawicielami firm, odwiedzającymi Danmar, przy różnych okazjach (np. szkolenia
organizowane przez Danmar, spotkania z partnerami z sektora MŚP).
Zespół projektowy Danmar był obecny na wydarzeniach, w których udział brali
przedstawiciele różnych przedsiębiorstw. Dla przykładu, projekt został przedstawiony
na konferencji międzynarodowej “Innowacje w nowoczesnych organizacjach” (26.09.2014),
na której obecna była kadra zarządzająca i właściciele około 150 firm, działających
w różnych branżach. W wyniku bezpośredniego rozpowszechnienia, w formie konwersacji,
dwie z obecnych firm, od razu zostało klientami LCA, co oznacza, że w tych firmach audyty
zostały przeprowadzone jeszcze w trakcie realizacji projektu, raporty zostały napisane
i walidowane. 15 innych przedsiębiorstw znajduje się na naszej liście
Projekt EPIC był również obecny na kongresie dotyczącym innowacyjnego marketingu
(20-11-2014), na którym pojawiło się 150 różnych podmiotów: praktycy biznesu,
przedstawiciele lokalnych władz i mediów, agencje reklamowe, agencje interaktywne i PR,
które omawiały tematy związane z przyszłością marketingu i wykorzystaniem nowoczesnych
technologii w biznesie, w kontekście globalizacji.
Ta grupa uczestników, szczególnie odpowiadała grupie docelowej, do której skierowany był
projekt EPIC, jako że ze względu na ich znajomość tematu nowoczesnych form reklamy
i marketingu, byli oni bardzo zainteresowani LCA, które jest narzędziem do oceny
efektywności tych działań (reklamy i marketingu). Pracownicy firmy Danmar obecni
na kongresie, przeprowadzili wiele nieformalnych rozmów z innymi uczestnikami.
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Bezpośrednio rozdano ponad 100 ulotek i przeprowadzono ponad 30 rozmów. W wyniku tych
działań, otrzymaliśmy 24 zapytania dotyczące audytu. Niektóre z nich zostały zrealizowane
podczas trwania projektu, inne będą realizowane w 2016 roku.
Projekt był również upowszechniany podczas innych spotkań projektowych, na których
obecni byli przedstawiciele różnych (np. organizacje kształcenia zawodowego,
stowarzyszenia, przedsiębiorstwa). Upowszechniano go również przy okazji działań z innych
projektów. W ten sposób LCA wykroczyło poza krąg partnerów projektu i jest znane w
innych krajach UE. Przykładem takiej sytuacji jest grupa dyskusyjna, powołana (10-09-2014)
przy projekcie VALE, również z programu Leonardo da Vinci, który koncentrował
się
na sytuacji kobiet prowadzących firmy z sektora MŚP.

Podczas spotkania grupy dyskusyjnej do programu dodano punkt specjalny, podczas którego
uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z LCA i wyrazić swoje opinie.
Jedna z firm, której przedstawiciel był obecny na spotkaniu grupy, wyraziła chęć
przeprowadzenia LCA w swojej siedzibie.
Co więcej, ponad 60 firm MŚP, zostało powiadomionych indywidualnie. Z 60 firm, które
wyraziły zainteresowanie, 20 zostało klientami, w czasie trwania projektu. Te firmy to:
Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości, Drukarnia Multicolor, Good Medica Sp.
z o.o., Inventiv, BD Center, Info Projekt IT, e-Space, MWSE, Green Aviation, Danzoo,
EKSA, Tarnava sp. z o.o., Sokołów S.A., Décor Prestige, Capital Carpet Sp. z o.o., Solartime,
Silvexcraf, e-Biznes System Sp. z o.o., B-4 Association, Air Res Aviation. Dla tych firm
przeprowadzono audyty i sporządzono i walidowano raporty, a następnie przedstawiono
je menadżerom i właścicielom firm. Skontrolowane firmy należą do następujących sektorów:
IT, reklama i media, edukacja medycyna, branża lotnicza, transport i komunikacja.
Poza działaniami,, rozdzielonymi ze względu na różnych odbiorców, firma Danmar
przeprowadziła wiele działań upowszechniających, skierowanych do obu grup jak również
szerszej grupy odbiorców.
Działania te związane są głównie z promocją internetową projektu i programu LCA.
Od samego początku (04-11-2015), na stronie internetowej firmy utworzona została osobna
sekcja, w języku polskim i angielskim. Sekcja ta zawiera informacje o projekcie, jego
założeniach i celach oraz zawiera link do strony głównej projektu. Strona główna projektu,
jest również autorstwa firmy Danmar i została utworzona w pierwszych miesiącach realizacji
projektu. Strona ta znajduje się na serwerze firmy i jest utrzymywana przez jej pracowników.
W trakcie trwania projektu, informacje o jego rozwoju, były publikowane zarówno na stronie
firmy jak i na stronie projektu. Informacje te dotyczyły różnych wydarzeń związanych
z wdrażaniem projektu np. spotkania, szkolenia, rekrutacje i audyty. Firma Danmar
opracowała również ulotkę, która później została przetłumaczona na języki wszystkich
partnerów projektu, i rozdawana przy okazji różnych zdarzeń.
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Duży wkład w upowszechnianie projektu miały media społecznościowe – głównie Facebook
i Twitter. Posty te dotarły do dużej grupy ludzi z różnych grup, powiązanych z firmą Danmar.
Upowszechniane krótkookresowe odniosło wielki sukces, na co wskazuje osiągnięcie
wszystkich zaplanowanych w projekcie rezultatów. Zrekrutowano i przeszkolono 10
audytorów którzy zostali zaangażowani do przeprowadzenia audytów w 20 firmach.
Napisanych i walidowanych zostało 20 raportów. Ponadto, pozostaje lista potencjalnych
audytorów oraz potencjalnych klientów, którzy chcą mieć zrobiony audyt w przeciągu
najbliższych miesięcy i lat.
Upowszechnianie długookresowe i oczekiwane rezultaty – do kogo skierowane były
działania upowszechniające, tj. czy skoncentrowaliście się na poszczególnych grupach?
Czego
w
dłuższym
przedziale
czasu,
oczekujecie
od
tych
organizacji/klientów/partnerów?
Proszę napisać ile organizacji i z jakich grup zainteresowań, dowiedziało się o projekcie.
Upowszechnianie długookresowe jest ciągłym procesem, rozpoczętym w trakcie wdrażania
projektu i trwającym nadal, po zakończeniu jego realizacji. Działania związane
z długookresowym upowszechnianiem projektu mają na celu wykorzystanie i utrzymanie
rezultatów projektu. Działania te koncentrują się wokół zapewnienia, że będą i osoby chętne
do podjęcia roli audytora, i firmy zainteresowanie przeprowadzeniem audytu.
Aby to osiągnąć prowadzi się następujące działania:
- Firma Danmar aktualizuje stronę internetową projektu, jak też własną stronę,
zawierającą informacje o programie LCA.
- Pracownicy pozostają w kontakcie z firmami, które wyraziły chęć poddania
się audytowi LCA.
- Firma Danmar poszukuje nowych przedsiębiorstw z sektora MŚP, które chciałyby
poddać się audytowi LCT – odbywa się to poprzez rozpowszechnianie informacji
wśród klientów firmy, wliczając w to firmy MŚP, ale również większe
przedsiębiorstwa. Dodatkowo, audytorzy otrzymali ulotki, które mogą rozdawać
podczas różnych wydarzeń.
- Były zespół projektowy poszukuje nowych, potencjalnych audytorów – ciągle
rozpowszechnia informacje o LCA, podczas działań związanych z współpracą
ze szkołami wyższymi – na przykład, promocja LCA i poszukiwanie nowych
audytorów miało miejsce na drugich Akademickich Targach Pracy, które odbyły się
w 2015 roku w Rzeszowie. Na chwile obecną, mamy 14 osób zainteresowanych
szkoleniem na audytora, które planujemy przeprowadzić w okresie wakacyjnym
w 2016 roku
- Danmar prezentuje LCA organizacjom, które mogą nakłonić inne firmy do
skorzystania z programu.
Organizacje te to: Klaster IT, Izba Przemysłowo - Handlowa, Rzeszowska Agencja
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Rozwoju Regionalnego, Podkarpacki Klub Biznesu, Centrum Wspierania Edukacji
i Przedsiębiorczości, Polska Izba Firm Szkoleniowych, BD Center, Małopolska
Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski,
Wyższa Szkoła Zarządzania.
W dłuższej perspektywie, spodziewamy się, że audytor komunikacji językowej, zostanie
formalnie uznany jako zawód. Wniosek został przedłożony 27 lutego 2015 roku w Izbie
Przemysłowo – Handlowej w Rzeszowie, która zajmuje się opracowaniem nowej listy
zawodów dla Powiatowego Urzędu Pracy. Lista wymienia zawody niezbędne dla rozwoju
gospodarczego województwa podkarpackiego i będzie wykorzystana do opracowania
programu szkoleń dla pracowników.
Upowszechnienie na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym.
Opisz jak ramy geograficzne dla upowszechniania tego projektu.
Czy macie strategię odnoszącą się do odległości, tj. krótkookresowe/lokalnie,
długookresowe/regionalnie/narodowo?
Większość działań związanych z upowszechnianiem miała charakter lokalny i regionalny.
Na tym poziomie, upowszechnianie było najbardziej efektywne, ponieważ umożliwiało
bezpośrednie kontakty – podczas różnych wydarzeń, byli obecni przedstawiciele organizacji
lokalnych i regionalnych. Zrekrutowani audytorzy pochodzą z regionu Podkarpacia
i Małopolski, podobnie jak firmy, które skorzystały z audytu.
Upowszechnienie na skalę krajową było mniej bezpośrednie, jako że odbywało się głównie
za pomocą Internetu – strona internetowa i media społecznościowe, które dotarły
do odbiorców krajowych ale też międzynarodowych. Jakkolwiek, w dłuższym okresie,
pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku przez urząd powiatowy, może przyczynić się
do upowszechnienia tego pomysłu w całym kraju.
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Summary
This is the summary I will be using. Take the key points from your report and add up into 1-2
pages please.
The overall aim of the dissemination was to raise awareness about the project and to create an
understanding of how the LCA can assist SMEs in becoming successful; to interest and find
SMEs for the audits.
The strategy of dissemination was changing during the project implementation. The purpose
of the dissemination was different at the beginning of the project and later, when the project
developed. At the beginning the aim was to reach the widest possible audience in order to
create general awareness about the project and to create understanding about LCA and how it
can assist SMEs in becoming successful on international market. The dissemination activities
became more direct when the project developed. The aim of these more direct activities was
to recruit Auditors and to find the companies from SMEs sector that could benefit from the
audits. In order to achieve this aim, the project was disseminated in parallel to two different
groups of interest. One was those who could be interested in becoming Auditors and the
second was companies from SME sector who would like to have audits performed in their
organisations (would like to become clients). The dissemination had two parallel paths – one
with view of potential Auditors and the second with view of potential clients. Within the first
path, the recruitment of Auditors was done through cooperation with higher schools and
NGOs, through presentation at various events (conferences, job fairs, trainings). In effect 10
Auditors were trained and prepare for the job which was to audit 20 companies (each auditor
audited and prepared one report). Within the second path, the potential clients were
approached in different ways. The project staff was present at the events which gathered
representatives of various companies, VET organisations and associations. The project was
presented at the international conferences, international meetings, national seminars and
conferences. During these events the leaflets about the LCA were distributed and whenever
possible, the scheme of LCA was explained in an oral form. Direct conversations gave an
excellent opportunity to disseminate the scheme to SMEs and raising their awareness, which
ensures the survival and long term implementation process.
Representatives of companies were also approached when visiting Danmar at various
occasions. In addition, over 60 SMEs were contacted on individual basis. In effect out of 60
SME that expressed interest in LCA, 20 became clients during the time of project
implementation. For these companies audits were implemented and reports written, validated
and presented. Audited companies belong to the following sectors: IT, advertisement,
education, medicine.
Besides above activities, Danmar did many general dissemination activities that aim at both
groups as well as wider audience that is also a recipient of those activities. These actions are
mostly connected with the Internet promotion of the project and LCA scheme. From the very
beginning, Danmar created the project’s website was created in which partners published
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news concerned various moments that took place within project’s implementation, e.g.:
meetings, trainings, recruitment and audits. Throughout the project, news about its
developments were published on both, own company’s website and on project’s website.
These Danmar also created the leaflet which then was translated to all partners’ languages and
distributed at different occasions. Large part of general dissemination were posts in social
media – mostly Facebook and Twitter – which reached hundreds of people from various
groups.
The short term dissemination was successful what can be seen by achievement of all results
that were planned in the project. There was 10 Auditors recruited, trained and involved in
auditing 20 companies and in effect, 20 reports from audit were written and validated.
An important activity was proposal of a new job title for the Language Communication
Auditor which was submitted to the Chamber of Commerce and Industry in Rzeszów on 27th
of February 2015 who worked on elaboration of new lists of jobs for the District Labour
Office. The list proposes the jobs necessary for the economy of Podkarpackie Voivodeship
and will be used for new jobs/curricula for training new employees.
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