
Zasady prowadzenia działań 
promocyjno – informacyjnych 

w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w okresie 

programowania 2014 - 2020



Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw 
działań informacyjno-promocyjnych – trzeba wybrać takie 
działania, które będą zgodne z celem projektu oraz jego 
charakterem i skalą.

Należy także odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące 
projektu, np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, 
raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama 
zasada obowiązuje w przypadku dokumentów i materiałów 
przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, 
certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń 
i warsztatów, list obecności.



Istnieje obowiązek oznaczenia miejsca projektu plakatem 
informacyjnym. 
Plakat to nośnik informacji o wymiarze co najmniej A3
(format arkusza o wymiarach 297×420 mm), służący do 
oznaczania projektów. Może mieć orientację pionową lub 
poziomą. Wywieszenie plakatu/ów obowiązuje tych 
beneficjentów, którzy nie muszą stosować tablic 
informacyjnych i pamiątkowych.

Plakat musi zawierać: 
• nazwę beneficjenta, 
• tytuł projektu, 
• cel projektu (opcjonalnie), 
• wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt, 
• zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne
logo promocyjne województwa, 
• adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie). 

http://www.mapadotacji.gov.pl/


Plakat musi być wyeksponowany w trakcie realizacji 
Projektu, w widocznym miejscu, nie później niż miesiąc od 
uzyskania dofinansowania. Plakat można zdjąć po zakończeniu 
projektu. Jeśli działania w ramach projektu realizujesz 
w kilku lokalizacjach, plakaty umieść w każdej z nich. 
Jeśli natomiast w jednej lokalizacji dana instytucja, firma 
lub organizacja realizuje kilka projektów, może umieścić 
jeden plakat opisujący wszystkie te przedsięwzięcia. 

Instytucje wdrażające instrumenty finansowe umieszczają 
plakaty w swoich siedzibach, punktach obsługi klienta, 
w których oferowane są produkty wspierane przez Fundusze 
Europejskie, podczas szkoleń i spotkań informacyjnych na 
tematy poświęcone wdrażanym instrumentom. Obowiązek 
umieszczania plakatów nie dotyczy miejsca realizacji 
projektu przez ostatecznych odbiorców (to znaczy podmiotów 
korzystających z instrumentów finansowych, np. uzyskujących 
pożyczki, poręczenia, gwarancje). 



Jeśli jako beneficjent masz własną stronę internetową, to 
musisz umieścić na niej: 
• znak Unii Europejskiej
• znak Funduszy Europejskich
• herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (RPO)
• krótki opis projektu (cele, efekty, wartość, wkład UE)

Dla stron www, z uwagi na ich charakter, przewidziano nieco 
inne zasady oznaczania niż dla pozostałych materiałów 
informacyjnych.

Uwaga! Komisja Europejska wymaga, aby flaga UE z napisem 
Unia Europejska była widoczna w momencie wejścia 
użytkownika na stronę internetową, to znaczy bez 
konieczności przewijania strony w dół. 



Każde oznaczenie musi zawierać następujące znaki:
• znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego 

programu),
• znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego 

funduszu).

W przypadku projektów współfinansowanych z programu 
regionalnego również herb województwa lub oficjalne 
godło promocyjne województwa.

Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z 
lewej strony, a znak Unii Europejskiej z prawej 
strony. W przypadkach, gdy nie można umieścić znaków 
w poziomie, można wykorzystać pionowe ułożenie 
znaków, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą 
programu znajduje się na górze, a znak Unii 
Europejskiej na dole.



Liczba znaków
Liczba znaków zestawionych ze sobą nie może 
przekraczać czterech łącznie ze znakami Funduszy 
Europejskich oraz Unii Europejskiej. Dodatkowe znaki, 
można umieścić w innej linii. Należy przestrzegać 
zasady, że jeśli w zestawieniu lub na materiale 
występują inne dodatkowe znaki, to nie mogą być one 
większe (mierzone wysokością lub szerokością) od 
symbolu (flagi) Unii Europejskiej. W zestawieniu 
znaków można dodatkowo dodać logo beneficjenta. 

Nie można natomiast umieszczać znaków wykonawców, 
którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, 
a którzy nie są beneficjentami.



„Podręcznik wnioskodawcy 
i beneficjenta programów polityki 
spójności 2014-2020 w zakresie 
informacji i promocji”
Wersja 09.07.2015

Dokument zawiera opis oraz wskazówki dla 
beneficjentów, jak wypełnić obowiązki informacyjno-
promocyjne a także porady, które mogą być przydatne 
na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie. 



Przykłady działań:

• Umieszczenie naklejki lub tabliczki na maszynach, 
urządzeniach i sprzęcie kupionym w ramach projektu, 

• dokumentacja fotograficzna projektu i umieszczenie jej na 
swoich stronach internetowych, 

• przygotowanie stronę/podstronę internetowej projektu, 
• działania w mediach społecznościowych, 
• przygotowanie inf. prasowej i przekazanie jej mediom, 
• organizacja spotkania informacyjnego na temat 

realizowanego projektu, 
• konferencja prasowa, 
• prezentacja projektu na spotkaniach, konferencjach, , 

targach branżowych, wydarzeniach promujących projekty 
unijne, 

• wypowiedzi publiczne na temat projektu



Z wymienionymi działaniami wiążą się także możliwości 
promocji Realizatora projektu jako lidera zmian w danym 
sektorze lub w społeczności, nawiązanie współpracy 
z innymi beneficjentami i instytucjami lub 
pozyskiwania odbiorców produktów i usług, które będą dostępne 
dzięki realizacji projektu. 

Ważne jest, aby w przypadku projektów wpływających
na społeczność lokalną, osoby zainteresowane 
miały łatwy dostęp do potrzebnych informacji. Mieszkańcy 
zazwyczaj chcą wiedzieć, jakich efektów i korzyści
można się spodziewać oraz z kim można się kontaktować w 
przypadku pytań lub problemów. 



Nie rekomendujemy produkcji i dystrybucji przedmiotów 
promocyjnych typu gadżety do promocji projektów. Oznacza to, 
że wykorzystać tego typu przedmioty promocyjne można tylko 
jako element wspierający inne działanie. Należy także dokonać 
takiej selekcji materiałów promocyjnych, aby 
były dobrze dopasowane do celu komunikacyjnego działania. 
Jeśli uda się osiągnąć cel komunikacyjny bez korzystania 
z gadżetów, to należy z nich zrezygnować. Wydatki na cele 
reprezentacyjne, których nie można jednoznacznie uznać za 
związane z promocją projektu, są niedozwolone. 

Wszystkie oznaczenia na przedmiotach służących promocji 
Funduszy Europejskich powinny być wykonane w sposób trwały, 
trudny do usunięcia. 



Ważne przy konstrukcji wniosku. Co chcesz 
osiągnąć?
Dotrzeć z informacją o projekcie i finansowym zaangażowaniu 
Unii Europejskiej do jak największego grona odbiorców, przede 
wszystkim do określonych grup docelowych projektu. Zastanów 
się, czy Twój projekt potrzebuje dodatkowej promocji lub czy 
są osoby, które mogą być zainteresowane jego przebiegiem 
i rezultatami. Na przykład: 

• szkolenia i kursy – mogą wymagać ogłoszeń i dodatkowej 
promocji, która się przełoży na skuteczną rekrutację 
uczestników; 

Tego typu informacje mogą być też interesujące dla 
lokalnych lub branżowych mediów oraz lokalnych 
organizacji. 



Kanały promocji, język komunikatów, 
nośniki i narzędzia adekwatne do 
potrzeb i możliwości (percepcyjnych, 
dostępu, itp.) grup docelowych !!!



Planując budżet na działania informacyjno-promocyjne należy 
uwzględnić różne rodzaje kosztów w zależności od wybranych 
narzędzi i kanałów informacji. Pamiętaj, że jeśli prowadzisz 
projekt w kilku lokalizacjach, należy zaplanować ekspozycję 
kilku plakatów. Jeśli np. planujesz uruchomienie strony 
internetowej powinieneś uwzględnić koszty jej stworzenia, 
wykupu domeny oraz regularnej obsługi; jeśli planujesz 
konkursy należy rozważyć koszty druku plakatów i dyplomów. 
Planując wydanie materiałów informacyjnych, uwzględnij 
koszty ich dystrybucji. 



Jak zmierzyć skuteczność swoich działań? 
Wpływ podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych można 
zmierzyć przy pomocy wskaźników. Powinny one odzwierciedlać 
rezultaty działań w grupie docelowej. Rekomendujemy 
zastosowanie nawet bardzo prostych obliczeń, które pomogą 
ocenić skuteczność podejmowanych działań. Na przykład: 
• liczba wejść na stronę internetową projektu lub unikalnych 
użytkowników strony, 
• liczba komentarzy, polubień i podzieleń się treścią
w mediach społecznościowych, 
• liczba artykułów i wzmianek, które się ukazały w prasie 
i internecie po konferencji prasowej, zaproszeniu 
dziennikarzy, rozesłaniu materiałów prasowych, 
• liczba osób, które odwiedziły Twoje stoisko, 
• liczba uczestników spotkań, 
• liczba osób, do których rozesłano mailing/informacje. 



Ważny jest tytuł projektu

Zgodnie z prawem unijnym dane na temat każdego 
przedsięwzięcia realizowanego z pomocą UE oraz na temat 
firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie, 
są publikowane w Internecie. Jest to tak zwana lista 
projektów, która znajduje się m.in. na Portalu Funduszy 
Europejskich. Ma ona na celu zapewnić wszystkim 
zainteresowanym dostęp do informacji o projektach 
współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Pisząc wniosek 
o dofinansowanie, należy zwrócić uwagę na: 
1.tytuł projektu, 
2.skrócony opis projektu. 
Tytuł projektu powinien być zrozumiały dla wszystkich i 
niezbyt długi oraz aby trafnie oddawał sens przedsięwzięcia.



Konieczna dokumentacja działań

Dokumentację tę przechowuj razem z pozostałymi dokumentami 
projektowymi przez czas określony w umowie o dofinansowanie. 
Może być ona poddana kontroli. Dokumentację możesz 
przechowywać w formie papierowej albo elektronicznej, np. 
jako skany dokumentów, zdjęcia, kopie (zrzuty) stron 
internetowych. Jeśli na potrzeby projektu powstały materiały
informacyjne możesz przechowywać ich pojedyncze egzemplarze 
(np. broszury, publikacje) albo tylko ich zdjęcia. Koszty 
tych działań musisz dokumentować w taki sam sposób, jak inne 
wydatki. 



Oznaczanie małych przedmiotów

Jeśli przedmiot jest mały (np. długopis, ołówek, pendrive) i 
nazwa funduszu oraz nazwa programu nie będą czytelne, umieść 
znak Funduszy Europejskich z napisem Fundusze Europejskie 
(bez nazwy programu) oraz znak UE tylko z napisem Unia 
Europejska. Zawsze stosuje się pełny zapis nazwy „Unia 
Europejska” i „Fundusze Europejskie”. 



Jeśli będziesz miał wątpliwości dotyczące wypełniania 
obowiązków informacyjnych lub realizacji działań 
promocyjnych, skontaktuj się z opiekunem Twojego projektu w 
albo z Punktem Konsultacyjnym. 
Na pytania dotyczące zasad informowania o projektach udzielą 
Ci odpowiedzi także konsultanci Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich. 
Lista punktów informacyjnych dostępna jest na stronie 
internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty 
Zapraszamy też na stronę internetową 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja, gdzie znajdziesz 
m.in.: przykłady dobrych praktyk, odpowiedzi na często 
zadawane pytania, wzory plakatów oraz tablic informacyjnych i 
pamiątkowych. 
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