
Warszawa, 28 maja 2018 r.

Obowiązki informacyjno-promocyjne

i prawidłowe oznakowanie działań
Szkolenie dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko



Obowiązki informacyjno-promocyjne

Zobowiązanie beneficjenta programów polityki 
spójności do informowania opinii publicznej (w tym 

odbiorców rezultatów) oraz osób i podmiotów 
uczestniczących w projekcie o współfinansowaniu 

projektu z Funduszy Europejskich

Pamiętaj! Podstawowe obowiązki nie są uciążliwe, ale 
konieczne i ich wypełnienie będzie podlegało kontroli



Kogo dotyczą obowiązki informacyjno-
promocyjne?

› Beneficjenci Funduszy Europejskich realizujący projekty 
finansowane z programów polityki spójności

› Podmioty współpracujące z beneficjentami, wykonujące na 
ich rzecz - na podstawie umów lub porozumień - zadania 
związane z realizacją projektów 



Obowiązki beneficjenta i zasady oznaczania 
projektów współfinansowanych ze środków UE

› Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego i Rady  (UE) nr 1303/2013  z  dnia  17  
grudnia  2013 r.

› Rozporządzenie Wykonawcze Komisji  (UE) nr 821/2014 z dnia 28  lipca 2014 r. 

› Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020

› Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 
w zakresie informacji i promocji

› Księga Identyfikacji Wizualnej znaku marki FE i znaków programów polityki 
spójności na lata 2014-2020

Obowiązki beneficjenta programów polityki spójności:

› Umowa o dofinansowanie

› Załączniki do umowy o dofinansowanie



Obowiązkowe działania informacyjno-
promocyjne

› Musisz oznaczyć:

› działania oraz materiały informacyjne i promocyjne

› dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i 
przeznaczone dla uczestników projektów

› miejsce realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia (umieszczenie 
plakatu lub tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej)

› stronę internetową (jeśli posiadasz)

› Przekazywać osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie 

informację, że projekt uzyskał dofinansowanie

Wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne muszą zawierać informację o
otrzymaniu wsparcia z funduszy polityki spójności na projekt, za pomocą:

› symbolu Unii wraz z odniesieniem do Unii
› odniesienia do funduszu lub funduszy spójności wspierających operację. 



Każde zestawienie musi zawierać
• znak Funduszy Europejskich wraz z nazwą Programu 

• znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu) 



Oznaczanie – zestawienie znaków
• Liczba znaków w zestawieniu – to znaczy w jednej linii – nie może przekraczać 

czterech (oprócz tablic informacyjnych/pamiątkowych), łącznie ze znakiem FE i 
znakiem UE.

• W zestawieniu znaków na dokumentach i materiałach informacyjno-
promocyjnych (oprócz tablic informacyjnych/pamiątkowych) można umieścić:

• logo beneficjenta

• logo partnera projektu

• logo instytucji pośredniczącej lub wdrażającej

• logo projektu.

W zestawieniu nie można umieszczać znaków wykonawców, którzy realizują działania 
w ramach projektu, ale którzy nie są beneficjentami.  Inne znaki można umieścić 
poza zestawieniem (linią znaków FE i UE). 

Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki, to nie mogą być one 
większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi Unii Europejskiej.



Kogo obowiązują nowe zasady oznaczania?

› Obligatoryjne dla beneficjentów, którzy podpisali
umowy o dofinansowanie 1 stycznia 2018 r. lub później

› Brak obowiązku dla beneficjentów, którzy podpisali 
umowy o dofinansowanie przed 1 stycznia 2018 r. 
Decyzją właściwej IZ można stosować nowe zasady 
m.in.: po aneksowaniu umowy 



Nowe zasady oznaczania (umowy 
aneksowane/podpisane od 1.01.2018 r.)

Dodanie barw Rzeczypospolitej Polskiej do 
obowiązkowego zestawienia znaków

Przykładowe zestawienie znaków:

Znak barw RP występuje zawsze w wersji pełnokolorowej



Obowiązek stosowanie barw RP

Na wszystkich materiałach i działaniach 

informacyjnych oraz promocyjnych:

› jeżeli istnieją ogólnodostępne możliwości 
techniczne umieszczania oznaczeń pełnokolorowych

› oryginały materiałów są wytwarzane w wersjach 
pełnokolorowych



Kiedy NIE musisz umieszczać barw RP?

› Brak ogólnodostępnych możliwości technicznych 
zastosowania oznaczeń pełnokolorowych ze względu np. 
na materiał, z którego wykonano przedmiot np. kamień

› Zastosowanie technik pełnokolorowych znacznie 
podwyższyłoby koszty

› Materiały z założenia występują w wersji achromatycznej 
lub monochromatycznej:

› dokumentacja projektowa (np. dokumenty przetargowe, umowy, 
ogłoszenia, opisy stanowisk pracy)

› korespondencja drukowana (np. papier firmowy w wersji 
monochromatycznej)



Tablice informacyjne i pamiątkowe

Plakaty

Billboardy

Publikacje i materiały drukowane 
np. foldery, informatory, dyplomy, 

certyfikaty, zaświadczenia, 
zaproszenia, programy szkoleń

Korespondencja drukowana (papier 
firmowy w wersji kolorowej)

Strony internetowe

Publikacje elektroniczne np. 
materiały video, animacje, 

prezentacje, newslettery, mailing

Materiały brandingowe i wystawowe 
np. baner, stand, roll-up, ścianki, 

namioty i stoiska wystawowe

Materiały promocyjne tzw. gadżety

Tabliczki i naklejki informacyjne

Obowiązek stosowania pełnokolorowego 
zestawienia znaków z barwami RP



Liczba znaków w zestawieniu

› Liczba znaków w jednej linii nie może przekraczać czterech

› W przypadku tablic informacyjnych i pamiątkowych liczba
znaków w jednej linii nie może przekraczać trzech

› Dodatkowe znaki nie mogą być większe (mierzone
wysokością lub szerokością) od symbolu UE i barw RP



Kolejność znaków wersja pełnokolorowa

1. Znak Funduszy 
Europejskich

2. Znak barw RP

3. Inny znak 

4. Znak Unii Europejskiej



Dokumenty, grafiki, zestawienia

› Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 
spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, 

› Księga Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze 
Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 
2014-2020

› Pliki graficzne i gotowe zestawienia znaków

› Karta wizualizacji Programu Infrastruktura i Środowisko

› Edytowalne wzory plakatów oraz tablic



Dokumenty, grafiki, zestawienia

• www.pois.gov.pl/strony/o-

programie/promocja/zasady-

promocji-i-oznakowania-projektow-w-

programie

• www.pois.gov.pl/strony/o-

programie/promocja/zasady-

promocji-i-oznakowania-projektow-w-

programie-1/zasady-promocji-i-

oznakowania-projektow-w-

programie-umowy-podpisane-od-1-

stycznia-2018-roku



Karta wizualizacji Programu



Karta wizualizacji Programu



Jak prawidłowo realizować 
działania informacyjno-

promocyjne?



Sposób oznaczania działań i materiałów 
informacyjno-promocyjnych

› Księga Identyfikacji Wizualnej znaku marki FE i znaków programów 
polityki spójności na lata 2014-2020

• elementy systemu identyfikacji  FE oraz sposoby i zasady 
konstruowania znaków FE i UE oraz standardy ich stosowania m.in.  
współwystępowanie z innymi znakami

› Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 
2014-2020  w zakresie informacji i promocji

• wskazówki, jak wypełnić obowiązki informacyjne i promocyjne 
zapisane w rozporządzeniach UE oraz jakie inne promocyjne 
działania może podjąć beneficjent w związku z realizowanym 
projektem



Oznaczanie

Dokumenty, materiały i działania informacyjno-promocyjne:

› wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu podawane do 
wiadomości publicznej, np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, 
analizy, raporty, wzory umów

› dokumenty i materiały dla uczestników projektu (osób i podmiotów),
np. korespondencję, zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały 
informacyjne, programy szkoleń, listy obecności, prezentacje 
multimedialne, umowy

› wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu 
(jeśli takie działania prowadzisz), np. ulotki, broszury, publikacje, strony 
internetowe, newslettery, mailing, konferencje, spotkania.



Od kiedy musisz wypełniać obowiązki 
informacyjno-promocyjne?

Masz obowiązek informowania o projekcie od momentu 
uzyskania dofinansowania

› Tablicę informacyjną musisz umieścić w momencie faktycznego
rozpoczęcia robót budowlanych lub infrastrukturalnych. Jeśli projekt
rozpoczął się przed uzyskaniem dofinansowania powinna stanąć
bezpośrednio po podpisaniu umowy lub decyzji o dofinansowaniu (nie
później niż 2 miesiące od tej daty).

› Tablicę pamiątkową musisz umieścić nie później niż 3 miesiące po
zakończeniu projektu.

› Plakat musisz umieścić w widocznym miejscu nie później niż miesiąc od
uzyskania dofinansowania.

› Jeżeli posiadasz stronę internetową jak najszybciej zamieść na niej
niezbędne informacje.



Dokumentowanie prowadzonych działań
Informacja na stronie internetowej 

beneficjenta

Zrzut z ekranu z właściwym o oznaczenie strony oraz opisem projektu 

Plakat lub Tablica informacyjna/pamiątkowa Zdjęcie potwierdzające ich umieszczenie

Ulotki, broszury
Pojedyncze egzemplarze lub opcjonalnie ich zdjęcie, informacje o nakładzie i sposobie 

dystrybucji (np. podczas jakich wydarzeń lub gdzie zostały rozdane)

Ogłoszenia, artykuły w prasie Egzemplarze okazowe, w których znajdują się opublikowane artykuły lub ogłoszenia

Spotkania informacyjne
Informacje o organizacji spotkania (np. ogłoszenia, zaproszenia), program, ewentualnie: 

lista uczestników, zdjęcia, podsumowanie, ankieta oceniająca spotkanie i wyniki

Konferencja prasowa
Informacje o organizacji konferencji (np. zaproszenie), notatka prasowa lub materiały 

dla dziennikarzy, ewentualnie: lista uczestników, kopie artykułów

Wizytacja projektu np. dla dziennikarzy
Zaproszenia, zdjęcia, kopie materiałów o projekcie, ewentualnie kopie artykułów, które 

się ukazały w wyniku wizytacji

Udział w przedsięwzięciach organizowanych 

przez instytucje realizujące programy

Zaproszenia, zdjęcia, kopie materiałów o projekcie, zrzut ze strony internetowej 

z informacjami o tym, że projekt został udostępniony zainteresowanym, 

podsumowanie, statystyki ile osób obejrzało projekt

Materiały dla prasy Kopia materiałów dla prasy, ewentualnie lista wysyłkowa

Informacje na portalach internetowych Zrzut z ekranu, na którym widać datę publikacji

Mailingi Kopia wysłanego pisma lub maila, listy dystrybucyjne

Stoiska Zdjęcia, ewentualnie krótki opis przedsięwzięcia, podsumowanie akcji informacyjnej

Materiały promocyjne 
Zachowanie pojedynczych egzemplarzy do kontroli lub dokumentacja fotograficzna; listy 

dystrybucyjne materiałów



Oznaczanie miejsca realizacji projektu

Projekt dofinansowany na kwotę powyżej 500 tys. euro 
polegający na działaniach w zakresie infrastruktury lub pracach 

budowlanych lub dotyczący zakupu środków trwałych 

� W trakcie  projektu (infrastruktura lub prace 
budowlane) – TABLICA INFORMACYJNA

� Po realizacji projektu (infrastruktura/ prace 
budowlane lub zakup środków trwałych) –
TABLICA PAMIĄTKOWA

Plakat 
informacyjny

TAK NIE



Tablica informacyjna/pamiątkowa musi zawierać:

• tytuł projektu
• cel projektu
• nazwę beneficjenta
• zestawienie znaków: FE Infrastruktura i Środowisko oraz UE (z nazwą Funduszu)
• adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Tablice informacyjne i pamiątkowe (1)

Tablica pamiątkowa

• 80x120 cm

• 200x300 cmTablica informacyjna

• 80x120 cm

• 200x300 cm Tablica pamiątkowa 
(mniejsze tabliczki)

A3



Tablice informacyjne/pamiątkowe (2)

Odpowiednie 

zestawienie znaków

Pamiętaj! Znak UE wraz z odniesieniem do Unii i funduszu, tytuł

projektu i cel projektu muszą zajmować co najmniej 25%

powierzchni tablicy



Tablice informacyjne/pamiątkowe (3)

• Wzór tablicy jest obowiązkowy

• Tablica informacyjna i pamiątkowa nie mogą zawierać 
innych informacji i elementów graficznych



Tablice informacyjne/pamiątkowe (4)

› Jeżeli odbiorcami mogą być również 
obcokrajowcy dopuszcza się stosowanie 
tablic informacyjnych i pamiątkowych w 
wersji dwujęzycznej

› Jeśli projekt realizujesz w partnerstwie 
z innymi podmiotami możesz umieścić 
na tablicach informację o partnerach 
projektu w pozycji „Beneficjent”, 
np. „Beneficjent: Gmina Miejska X; 
partnerzy projektu: Gmina Wiejska Y, 
Gmina Z”



Tablice informacyjne/pamiątkowe (5)

Zadbaj, by były dopasowane do charakteru otoczenia:

• nie powinny zakłócać ładu przestrzennego

• wielkość, lokalizacja i wygląd powinny być zgodne z 
lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetyki 
przestrzeni publicznej i miast oraz zasadami ochrony 
przyrody.

Możesz wykorzystać mniejsze tabliczki pamiątkowe, gdy 
szczególnie istotne znaczenie ma dbałość o estetykę oraz 
poszanowanie dla kontekstu przyrodniczego, kulturowego lub 
społecznego. Na przykład do oznaczenia realizacji projektów w 
pobliżu obiektów zabytkowych.



Tablice – odpowiedzi (1)

Kwestia liczby oraz ulokowania tablic informacyjnych

W ponad 130 miejscach w Polsce (różnych nadleśnictwach) budowane 
i remontowane są dostrzegalnie pożarowe. Projekt dotyczy również m.in.: 
zakupu samochodów patrolowo-gaśniczych i sprzętu do lokalizowania 
pożarów. Beneficjent wykonał i zainstalował tablice (137 szt.) w swojej 
siedzibie oraz w siedzibach nadleśnictw, które są miejscami realizowania 
projektu. Siedziby nadleśnictw zostały wybrane, gdyż są to miejsca 
odwiedzane przez wiele osób (komunikat o realizacji projektu skierowany 
do możliwie szerokiego kręgu odbiorców). Czy należy umieścić większą 
liczbę tablic, np. przy każdej z dostrzegalni (zlokalizowane w lasach, 
w miejscach nieuczęszczanych, oddalonych od siedzib ludzkich i dróg)?



Tablice – odpowiedzi (2)

Kwestia liczby oraz ulokowania tablic informacyjnych

Decyzja o lokalizacji i liczbie tablic leży w gestii instytucji przyznającej 
dofinansowanie, w uzgodnieniu z beneficjentem.

Jeśli projekt ma kilka lokalizacji możesz umieścić kilka tablic w kluczowych 
dla projektu miejscach oraz w swojej siedzibie. Niezależnie od rozmiaru 
tablica musi być umieszczona w miejscu łatwo widocznym dla 
społeczeństwa, a zamieszczone na niej informacje i znaki muszą być 
czytelne i wyraźnie widoczne. Jej wielkość powinna zależeć od charakteru 
projektu i od lokalizacji. 

W miejscach realizacji projektu jego uczestnicy oraz odbiorcy powinni 
zostać  poinformowani o współfinansowaniu z FE. Można to zrobić za 
pomocą innych narzędzi promocyjno-informacyjnych identyfikujących 
projekt np. naklejki czy informacji graficznej na elementach projektu (np. 
dostrzegalnie).



Tablice – odpowiedzi (3)

Umieszczanie tablic i ich liczba przy projektach liniowych i 
rozproszonych oraz takich, które mają wiele zadań 

Jeśli prowadzisz prace w kilku lokalizacjach, należy ustawić kilka tablic w
kluczowych dla projektu miejscach. W przypadku inwestycji liniowych
(drogi, koleje, ścieżki rowerowe) powinieneś przewidzieć ustawienie
przynajmniej dwóch tablic informacyjnych m.in. na odcinku początkowym i
końcowym. Tablic może być więcej w zależności od potrzeb np. przed
Twoją siedzibą oraz dodatkowo w jakimś głównym punkcie
komunikacyjnym (np. na dworcu, placu), gdzie zobaczy ją znacznie więcej
osób. Tablica informacyjna i/lub pamiątkowa powinna zostać umieszczona
w miejscu widocznym i ogólnodostępnym.

Decyzja o lokalizacji i liczbie pozostałych tablic leży w gestii instytucji
przyznającej dofinansowanie, w uzgodnieniu z beneficjentem.



Tablice informacyjne/pamiątkowe –
odpowiedzi (4)

Postulat - usunięcie sztucznego podziału na tablicę informacyjną i 
pamiątkową – wystarczająca byłaby jednoznaczna informacja o obowiązku 
ustawienia jednej tablicy z trwałego materiału obsługującej okres realizacji 
i trwałości projektu oraz konieczności zachowania jej czytelności i 
właściwego stanu technicznego do końca okresu trwałości. 

Podział na tablice informacyjne i pamiątkowe zapisany jest w 
Rozporządzeniu ogólnym (Aneks XII) i jest związany m.in. z 
rodzajem projektu (działania w zakresie infrastruktury lub 
prac budowlanych czy zakup środków trwałych).

Tablica informacyjna może pełnić funkcję tablicy 
pamiątkowej jeśli zostanie wykonana z trwałych materiałów, 
a zamieszczone informacje będą aktualne i czytelne również 
po zakończeniu projektu.



Plakat informacyjny – wzór

Plakat musi zawierać:

› nazwę beneficjenta

› tytuł projektu

› cel projektu (opcjonalnie)

› wysokość wkładu UE w projekt (opcjonalnie)

› zestaw logo – znaki FE POIiŚ i UE (z nazwą 
funduszu) lub znaki FE POIiŚ, barwy RP i znak UE 
(z nazwą funduszu) 

› adres portalu www.mapadotacji.gov.pl 
(opcjonalnie)

Minimalnym rozmiar plakatu to format A3



Plakat informacyjny – elementy dodatkowe

Wzór plakatu może być modyfikowany, możesz 

umieścić np.:

› dodatkowe informacje o projekcie

› elementy graficzne m.in. zdjęcie, grafikę

Pamiętaj: elementy obligatoryjne (wskazane w 

UoD) muszą być nadal czytelne i wyraźnie 

widoczne!



Wykorzystaj wzór plakatu 

z odpowiednim 

zestawieniem znaków

Plakat informacyjny



Strona internetowa (1)

• Na stronie internetowej należy zamieścić:

› zestawienie znaków

› krótki opis projektu:

› cele projektu

› planowane efekty

› wartość projektu

› wkład Funduszy Europejskich.

Wymagane znaki i informacje o projekcie:

› możesz umieścić na głównej stronie lub istniejącej już podstronie

› możesz stworzyć odrębną podstronę (zakładkę) przeznaczoną dla projektu. 

Istotne jest, aby użytkownikom łatwo było tam trafić (np. na stronie głównej 
powinien znaleźć się odnośnik do podstrony przeznaczonej specjalnie dla opisu 
realizowanego projektu/projektów).



Strona internetowa (2)

› Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014:

• symbol Unii oraz odniesienie do Unii muszą być widoczne w 
momencie wejścia użytkownika na stronę internetową, w obrębie 
obszaru widoku urządzenia cyfrowego bez konieczności przewijania 
strony w dół przez użytkownika

• odniesienie do odpowiedniego funduszu  musi być  widoczne  na tej  
samej stronie internetowej



Strona internetowa (3)

Dwa sposoby oznaczania stron www:

• Umieść zestawienie złożone ze: znaku Funduszy Europejskich z 
nazwą programu, (jeśli dotyczy – barwami RP) oraz znaku Unii 
Europejskiej z nazwą funduszu (miejsce widoczne w momencie 
wejścia na stronę www)

LUB

• Umieść flagę UE z napisem Unia Europejska w widocznym 
miejscu (wejścia na stronę) oraz odpowiednie zestawienie 
znaków w innym miejscu na tej samej stronie. 



Strona internetowa – przykłady (1)



Strona internetowa – przykłady (2)



Strona internetowa – odpowiedzi (1)

Od kiedy musi funkcjonować zakładka dotycząca projektu 
na stronie internetowej beneficjenta?

Masz obowiązek informowania o projekcie od momentu
uzyskania dofinansowania. Od tego dnia obowiązują zasady
opisane w Podręczniku, także te dotyczące oznaczania
strony www.

Szczegółowe wymagania dotyczące obowiązków
informacyjno-promocyjnych w konkretnym projekcie
doprecyzowuje Twoja umowa o dofinansowanie.



Strona internetowa - odpowiedzi (2)

Poprawność umieszczenia logotypu Unii Europejskiej na 
stronie www (np. rotacja znaku/wersja achromatyczna)

Na stronach internetowych oraz wyświetlaczach urządzeń 
cyfrowych należy stosować znak Unii Europejskiej tylko w 
wariancie pełnokolorowym. 

Wersje achromatyczne nie są dozwolone.



Oznaczanie dokumentów

Czy logotypy unijne muszą być umieszczone na każdej stronie dokumentu, 
czy wystarczy ulokować je tylko na jednej stronie, np. pierwszej? Na 
przykład w dokumentacji przetargowej, gdy tylko jedna z części 
zamówienia współfinansowana jest z POIiŚ. Pozostałe części zamówienia 
współfinansowane są z innych źródeł i wymagają zastosowania 
odpowiednich logotypów. 

Czy w takim przypadku, dla zachowania przejrzystości dokumentu i aby nie 
wprowadzać w błąd odbiorców co do źródeł finansowania poszczególnych 
części, dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie odpowiednich znaków UE i 
FE tylko w tej części dokumentacji, która dotyczy POIiŚ?



Oznaczanie środków trwałych

W perspektywie 2014-2020 oznaczanie zakupionych w
ramach projektu środków trwałych (sprzętów, wyposażenia,
urządzeń) nie jest obowiązkowe. Niemniej jest to dobra
praktyka, gdyż środki trwałe same w sobie są świetnym
nośnikiem informacji i promocją projektu, który mógł być
zrealizowany dzięki FE. Możesz wskazać taki dodatkowy
sposób promocji we wniosku o dofinansowanie.

PAMIĘTAJ! W zależności od kwoty dofinansowania (powyżej
500 tys. euro) oraz charakteru projektu (działania w zakresie
infrastruktury, prace budowlane lub zakup środków trwałych)
możesz być zobowiązany do umieszczenia tablicy
informacyjnej lub/i pamiątkowej.



Oznaczanie materiałów - dwa fundusze (1)

• Materiały/działania  informacyjne i promocyjne 
oznacz nazwą funduszu, z którego dofinansowano 
projekt, o którym informujesz lub który promujesz 
oraz nazwą funduszu, z którego dofinansowano 
produkcję danego materiału (np. publikacje, 
prezentacje, materiały audiowizualne)



Oznaczanie materiałów - dwa fundusze (2)

• Jeżeli realizujesz materiał/działanie informacyjno-promocyjne 
współfinansowane w ramach POIiŚ z Funduszu Spójności i dotyczy ono 
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności, oznacz je:

1. Zestawieniem znaków:

2. Informacją słowną w treści materiału lub pod logotypami, że 
produkcja/druk/opracowanie materiału jest współfinansowane ze 
środków Funduszu Spójności.



Oznaczanie materiałów - dwa fundusze (3)

• Jeżeli realizujesz materiał/działanie informacyjno-promocyjne 
współfinansowane w ramach POIiŚ z Funduszu Spójności i dotyczy ono 
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, oznacz je:

1. Zestawieniem znaków:

2. Informacją słowną w treści materiału lub pod logotypami, że 
produkcja/druk/opracowanie materiału jest współfinansowane ze 
środków Funduszu Spójności.



Oznaczanie materiałów - dwa fundusze (4)

• Jeżeli realizujesz materiał/działanie informacyjno-promocyjne 
współfinansowane w ramach POIiŚ z Funduszu Spójności i dotyczy ono 
projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności, oznacz je
zestawieniem znaków:



Oznaczanie materiałów – przykłady (1)



Oznaczanie materiałów – przykłady (2)

grawer



Oznaczanie małych przedmiotów – wariant 
minimalny

› Zawsze stosuje się pełny zapis nazw:

› Wyjątek: bardzo małe pole zadruku, dopuszczalne 
stosowanie wariantu minimalnego bez barw RP



Dodatkowe działania informacyjno-promocyjne

Przygotuj: 

• dokumentację fotograficzną 
projektu i umieścić ją na swoich 
stronach internetowych

• stronę/podstronę internetową 
projektu

• informację prasową i przekaż ją 
mediom

Zorganizuj:

• spotkanie informacyjne na temat 
realizowanego projektu

• konferencję prasową

Zaprezentuj projekt na 
spotkaniach, konferencjach, 

targach branżowych, 
wydarzeniach promujących 

projekty unijne

Umieść naklejki lub 
tabliczki na maszynach, 
urządzeniach i sprzęcie 

kupionym w ramach 
projektu

Podejmij działania w 
mediach 

społecznościowych

Wypowiadaj  się publicznie 
na temat projektu



Dziękujemy za uwagę 


