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Szkolenie dla beneficjentów



Przykład oznakowania materiałów 

informacyjnych i promocyjnych 



Przykład oznakowania materiałów 

informacyjnych i promocyjnych 



Oznakowanie i promocja – zasady 

Spójność 

Czytelność

Estetyka



Dokumenty dotyczące obowiązków 
informacyjnych i promocyjnych beneficjentów

• Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 
2014-2020 w zakresie informacji i promocji (aktualizacja 14.06.2016 r.)

• Załącznik do umowy o dofinansowanie „Obowiązki Informacyjne 
Beneficjenta”



Linki do dokumentów i informacji

• Zasady promocji i oznakowania projektów

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-
oznakowania-projektow-w-programie/

• Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta w zakresie informacji i promocji

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6301/9_07_2015_Podrecznik_wnios
kodawcy_i_beneficjenta_info_promo.pdf

• Możliwość zadawania pytań i FAQ (najczęściej zdawane pytania)

http://poiis.nfosigw.gov.pl/punkt-informacyjny/

• Strona www POIiŚ 2014-2020

http://poiis.nfosigw.gov.pl

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6301/9_07_2015_Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo.pdf
http://poiis.nfosigw.gov.pl/punkt-informacyjny/
http://poiis.nfosigw.gov.pl/


Obowiązki informacyjne i promocyjne 
beneficjenta POIiŚ 2014-2020

• Masz obowiązek informowania o projekcie od momentu 
uzyskania dofinansowania (podpisania umowy, otrzymania 
decyzji), np. w formie:

• informacji na stronie www

• informacji w siedzibie (np. w gablocie informacyjnej)

• tablicy informacyjnej, jeśli rozpoczęły się roboty



Obowiązki informacyjne i promocyjne 
beneficjenta POIiŚ 2014-2020 c.d.

Poinformuj opinię publiczną o uzyskanym dofinansowaniu, czyli odbiorców rezultatów projektu 
oraz osoby i podmioty uczestniczące w projekcie, stosując poniższe zasady:

1. Oznacz znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich 

• wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu, np. ulotki, broszury, 
publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały 
filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania, 

• wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości 
publicznej, np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, 
wzory wniosków,

• dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. 
zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń 
i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich 
korespondencję, umowy,



Obowiązki informacyjne i promocyjne 
beneficjenta POIiŚ 2014-2020 c.d.

2. Umieść tablicę (informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu. 

3. Umieść opis projektu na stronie internetowej (jeśli masz stronę internetową).

4. Przekazuj osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informację, że projekt 
uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, 
warsztatów, szkoleń, wystaw, targów. Dodatkowo możesz przekazywać informację 
w innej formie, np. słownej.

Masz obowiązek dokumentować działania informacyjne 
i promocyjne prowadzone w ramach projektu, w formie 
elektronicznej lub drukowanej. Należy zachować je do kontroli.



1. Oznacz znakiem Unii Europejskiej i znakiem 
Funduszy Europejskich 

• Umieszczenie na materiałach informacyjnych i promocyjnych 
logotypów UE i FE wystarczy – nie umieszczamy dodatkowej 
informacji słownej o dofinansowaniu.

Masz obowiązek dokumentować działania informacyjne 
i promocyjne prowadzone w ramach projektu, w formie 
elektronicznej lub drukowanej. Należy zachować je do kontroli.



Oznakowanie – logotypy 

OBOWIĄZKOWE

PRZYKŁADOWY CIĄG ZNAKÓW – OPCJONALNE
LOGOTYP BENEFICJENTA



Logotyp Unii Europejskiej z FS

dla projektów finansowanych z POIiŚ 2014-2020, Działania 2.1 

Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększe-

niem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy 

naturalne oraz monitoring środowiska.



Logotyp Funduszy Europejskich POIiŚ

dla projektów finansowanych z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko



Logotyp i kolorystyka 
Funduszy Europejskich POIiŚ

KOLORYSTYKA

PION POZIOM



Logotyp – wersje kolorystyczne

MONOCHROMATYCZNE

ODCIENIE SZAROŚCI

CZARNO-BIAŁE



Logotypy – ciąg znaków



Czcionka

PODSTAWOWA

UZUPEŁNIAJĄCA



2. Umieść tablicę informacyjną/pamiątkową
w miejscu realizacji projektu. 

• Oznaczenie miejsca realizacji projektu zależy od rodzaju 
projektu oraz wysokości dofinansowania.

Miejsca realizacji projektów, które otrzymały dofinasowanie 
powyżej 500 tys. EUR muszą być oznakowane tablicami 
informacyjnymi i/ pamiątkowymi.



2. Umieść tablicę informacyjną/pamiątkową
w miejscu realizacji projektu. c.d.

• Kiedy – w momencie rozpoczęcia robót (jeśli roboty rozpoczęły się 

przed otrzymaniem dofinansowania najpóźniej 2 miesiące po podpisaniu umowy).

• Na jak długo – co najmniej do końca trwałości projektu.

• Gdzie – w miejscu realizacji projektu.

• Jakiej wielkości – min. 80x120 cm.

 Jeśli pojawiają się wątpliwości, rekomenduje się aby rozmieszczenie 
tablic było ustalone z instytucją przyznającą dofinansowującą.

 W uzasadnionych przypadkach można zwrócić się do instytucji
przyznającej dofinansowanie z propozycją zastosowania innej formy 
oznaczenia miejsca realizacji projektu. Należy uzyskać pisemną zgodę 
i zachować ją do kontroli. 



Tablica informacyjna

• Kiedy – w momencie rozpoczęcia robót (jeśli roboty rozpoczęły się 

przed otrzymaniem dofinansowania najpóźniej 2 miesiące po podpisaniu umowy)

• Na jak długo – na czas trwania prac, do zakończenia projektu.

• Gdzie – w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie 
beneficjenta, dla projektów liniowych na początku i końcu.

• Jakiej wielkości – min. 80x120 cm.

Jeśli materiały będą odpowiednio trwałe, tablica informacyjna może 
następnie służyć jako tablica pamiątkowa. 



Tablica pamiątkowa

• Kiedy – najpóźniej 3 miesiące po zakończeniu projektu.

• Na jak długo – co najmniej do końca trwałości projektu.

• Gdzie – w miejscu realizacji projektu.

• Jakiej wielkości – min. 80x120 cm.

Jeśli materiały będą odpowiednio trwałe, tablica informacyjna może 
następnie służyć jako tablica pamiątkowa. 



Beneficjenci – tablice informacyjne

Tablica musi zawierać:
• nazwę beneficjenta
• tytuł projektu
• cel projektu
• logotypy: FE i UE
• adres: www.mapadotacji.gov.pl 



Tablica informacyjna – przykład 

dla działania 2.1 

[Twój tytuł projektu do uzupełnienia]

Cel projektu: Obniżenie ryzyka powodziowego na terenie miasta 
Kalisza. 

Beneficjent: [Twoja nazwa do uzupełnienia]

mapadotacji.gov.pl



Dbałość o estetykę i poszanowanie dla 

kontekstu przyrodniczego



3. Umieść opis projektu na stronie 
internetowej.

1. Co umieścić:

Na stronie www należy umieścić:

• logotyp Unii Europejskiej

• logotyp Funduszy Europejskich

• krótki opis projektu (800-1500 znaków)

2. Gdzie umieścić:

• Strona główna

• Podstrona, np. poświęcona projektowi

Krótki opis powinien zawierać:

 cele projektu

 planowane efekty

 wartość projektu

 wkład Funduszy Europejskich



3. Umieść opis projektu na stronie 
internetowej. c.d. – przykład

Komisja Europejska 
wymaga, aby logotypy były 
widoczne na stronie 
głównej w momencie 
wejścia na www, bez 
konieczności jej 
przewijania.



4. Przekazuj osobom i podmiotom 
uczestniczącym w projekcie informację, 

że projekt uzyskał dofinansowanie

Poprzez odpowiednie oznakowanie: 

• konferencji, 

• warsztatów, 

• szkoleń, 

• wystaw, 

• targów. 

Dodatkowo możesz przekazywać 
informację w innej formie, np. słownej.



4. Przekazuj osobom i podmiotom 
uczestniczącym w projekcie informację c.d. 

– wzór prezentacji



Promuj swój projekt

Zachęcamy do promowania projektów już na etapie realizacji, poprzez udział w:

• spotkaniach, 

• konferencjach,

• wydarzeniach, przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje wdrażające FE,

• spotkaniach i wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami,

• prezentacji swoich doświadczeń podczas szkoleń,

• audycjach radiowych, programach telewizyjnych – wypowiedzi nt. projektu.

Warto skorzystać z informacji:
 w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/punkty-informacyjne/#/
 na portalu Funduszy Europejskich 
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/konkursy-i-wydarzenia-promocyjne/#
Zapraszamy też do kontaktu z Wydziałem Promocji NFOŚiGW kiw@nfosigw.gov.pl

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/punkty-informacyjne/#/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/konkursy-i-wydarzenia-promocyjne/
mailto:kiw@nfosigw.gov.pl


Promuj swój projekt c.d. – materiały 
informacyjne i promocyjne

• Dopasuj swoją komunikację do odbiorców, pamiętając o wielkości, rodzaju i celu 
realizowanego projektu. 

• Określ cel komunikacyjny swoich działań – co odbiorca ma zapamiętać z przekazu.

• Wybierając rodzaje działań oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych zadaj 
sobie kilka pomocniczych pytań: 

• Kto?

• Kiedy?                         Będzie miał kontakt z naszym przekazem.

• Jak/gdzie?

Nie rekomenduje się produkcji i dystrybucji gadżetów, mogą one stanowić jedynie
uzupełnienie właściwych działań. Wydatki na cele reprezentacyjne, których nie
można jednoznacznie uznać za związane z promocją projektu, są niedozwolone.



Księga identyfikacji wizualnej 

i logotypy – linki 

• Logotypy do pobrania

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-
oznakowania-projektow-w-programie/#Logotypy%20do%20pobrania

• Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie 
i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10013/KIW_CMYK_09102015.pdf

• Konsultacje stosowania oznakowania

kiw@nfosigw.gov.pl

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Logotypy%20do%20pobrania
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10013/KIW_CMYK_09102015.pdf
mailto:kiw@nfosigw.gov.pl


Informacja i pomoc

kontakt e-mail: kiw@nfosigw.gov.pl

• Punkt informacyjny POIiŚ w NFOŚiGW

Anna Urzyczyn, Wydział Promocji – 22 45 90 100, anna.urzyczyn@nfosigw.gov.pl

• Oznakowanie przedsięwzięć POIiŚ w NFOŚiGW

Joanna Heyda, Wydział Promocji – 22 45 90 251, joanna.heyda@nfosigw.gov.pl

mailto:kiw@nfosigw.gov.pl
mailto:anna.urzyczyn@nfosigw.gov.pl
mailto:joanna.heyda@nfosigw.gov.pl


Dziękuję za uwagę


