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1. Podstawy Prawne 

 

Obowiązki beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej 

wynikają z art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

2. Oznaczanie materiałów informacyjnych, promocyjny ch oraz 

dokumentów 

 

Beneficjenci są odpowiedzialni za informowanie opinii publicznej na temat pomocy otrzymanej z funduszy 

europejskich poprzez wykorzystanie narzędzi i kanałów określonych w art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 

1828/2006. Oznacza to, Ŝe wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, a takŜe dokumenty stosowane 

podczas realizacji projektu powinny zawierać: 

 

1) Emblemat Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (tam gdzie jest to moŜliwe, opis w postaci: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. Pamiętać naleŜy, Ŝe opis ten musi znajdować się 

w dowolnym miejscu poza ciągiem logotypów)1;  

 

2) Logo Narodowej Strategii Spójności: NSS - Program Regionalny  

 

3) Herb Województwa Zachodniopomorskiego; 

 

Dodatkowo, w określonych przypadkach, instrumenty promocyjne zawierają:  

 

1) Tytuł projektu i nazwę beneficjenta2; 

 

2) Hasło podkreślające wartość dodaną pomocy w postaci opisu „Program Regionalny dla rozwoju Pomorza 

Zachodniego” wraz z towarzyszącym symbolem listków3.  

 

Na materiałach nie naleŜy stosować skrótów nazw, zaś poszczególne logotypy powinny mieć zbliŜoną wielkość i 

odpowiednie proporcje względem siebie.  

PowyŜsze wymagania powinny być stosowane w szczególności do: 

 

- tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych, 

                                                 
1 W bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy techniki wykonania uniemoŜliwiają czytelne zamieszczenie odwołania 
słownego element ten jest nieobowiązkowy. 
2 Obowiązkowe dla tablic informacyjnych i plakatów. 
3 Tam, gdzie to moŜliwe, przy czym obowiązkowe dla tablic informacyjnych i plakatów i innych druków, zalecane dla tablic 
pamiątkowych, stron internetowych, broszur, ulotek, ogłoszeń itp. 
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- korespondencji prowadzonej w sprawach projektów z wykonawcami projektów oraz instytucjami 

zaangaŜowanymi we wdraŜanie RPO WZ. 

- umów z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej, 

- umów z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opisów stanowisk takich pracowników, 

- ogłoszeń na wybór wykonawcy, nabór personelu czy uczestników projektów szkoleniowych, 

- materiałów konferencyjnych, szkoleniowych, multimedialnych, broszur i ulotek, 

- materiałów prasowych, 

- stron internetowych zawierających informacje o projektach realizowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, 

 - oznaczenia róŜnego rodzaju urządzeń i sprzętów np. komputerowych, zakupionych w ramach projektu, 

- wszystkich pozostałych instrumentów stosowanych przy realizacji projektu, dla których nie określono 

specyficznych wymagań w niniejszych wytycznych. 

 

Uwaga! 

• Wszystkie waŜne dla realizacji projektu wydarzenia, jak np. wmurowanie kamienia węgielnego, oddanie 

do uŜytku obiektu etc. powinny być przekazane do wiadomości jak najszerszemu gronu odbiorców, a 

informacja na ten temat przekazana do Instytucji Zarządzającej RPO WZ.  

• Zaleca się sporządzanie dokumentacji zdjęciowej, filmowej z róŜnych etapów realizacji projektu. 

• Dokumentacja powinna być przechowywana przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu oraz 

udostępniana na wniosek IZ RPO. 

 

Szczegółowe opisy poszczególnych instrumentów zawiera rozdział 4 niniejszych wytycznych. 

 

3. Wymagania dotycz ące znaków graficznych 

 

System wizualizacji programów operacyjnych został skonstruowany tak, aby zapewnić z jednej 

strony rozpoznawalność Narodowej Strategii Spójności na terenie całego kraju, z drugiej zaś 

umoŜliwić regionom polskim podkreślenie ich toŜsamości, odrębności i oryginalności przez 

dodanie identyfikującego region znaku. 

 

a. ZESTAWIANIE ZNAKÓW  

 

W zestawieniach z innymi znakami znak Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia znajduje się zawsze z 

lewej strony, znak UE z prawej strony, w przestrzeni pomiędzy tymi znakami umieszcza się inne znaki, np. herb 

regionu.  

 

Wciągu logotypów nie naleŜy umieszczać innych opisów, mogą natomiast wystąpić np. na dokumentach lub 

plakatach inne logotypy lub emblematy np. herb lub logo beneficjenta etc. Pamiętać trzeba, iŜ znaki muszą mieć 

odpowiednie proporcje względem siebie, a klamrę całej kompozycji stanowić powinny NSS Program Regionalny - 

z lewej i Unia Europejska – z prawej strony.   
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Przykładowe zestawienia znaków: 

 

- wersja kolorowa z herbem województwa 

 

 

 

 

- wersja achromatyczna z herbem województwa 

 

 

 

 

- wersja z nazwą przy herbie województwa 

 

b. EMBLEMAT UNII EUROPEJSKIEJ  

 

i. Opis geometryczny 

 

Emblemat ma formę niebieskiej prostokątnej flagi, której szerokość stanowi półtorej długości wysokości. 

Dwanaście złotych gwiazd rozmieszczonych w równych odstępach tworzy niewidzialny okrąg, którego środek jest 

punktem przecięcia się przekątnych prostokąta. Promień okręgu wynosi jedną trzecią wysokości flagi. KaŜda z 

gwiazd posiada pięć ramion połoŜonych na obwodzie niewidzialnego okręgu, którego promień równy jest jednej 

osiemnastej wysokości flagi. Wszystkie gwiazdy ustawione są w pozycji pionowej – co oznacza, Ŝe jedno ramię 

skierowane jest pionowo do góry, a dwa leŜą na poziomej linii, prostopadłej do drzewca flagi. Gwiazdy 

rozmieszczone są na okręgu tak, jak godziny na tarczy zegara. Ich liczba pozostaje niezmienna. 

 

  

 

 

 

 

 

ii. Przepisowe kolory 

Emblemat stosowany jest w poniŜszych kolorach: 

Niebieski odbity Pantone (PANTONE REFLEX BLUE)  jest kolorem powierzchni prostokąta;  

śółty Pantone (PANTONE YELLOW)  jest kolorem gwiazd. 

 

         UNIA EUROPEJSKA  
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 
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Druk czterokolorowy 

JeŜeli stosuje się druk czterokolorowy, nie moŜna uŜyć dwóch standardowych kolorów. Niezbędne jest więc 

odtworzenie ich poprzez zastosowanie druku czterokolorowego. Kolor Ŝółty Pantone  (PANTONE YELLOW) 

uzyskiwany jest dzięki uŜyciu koloru 100% Ŝółtego/Process Yellow.  

Poprzez połączenie kolorów 100% cyjanu/Process Cyan i 80% magenty/Process Magenta moŜna otrzymać kolor 

bardzo zbliŜony do niebieskiego odbitego Pantone (PANTONE REFLEX BLUE). 

Internet 

Niebieski odbity Pantone (PANTONE REFLEX BLUE) odpowiada kolorowi RGB:0/51/153 (w systemie 

szesnastkowym (hexadecimal): 003399) w palecie kolorów komputerowych, a śÓŁTY PANTONE (PANTONE 

YELLOW) odpowiada w palecie kolorów komputerowych kolorowi RGB:255/204/0 (w systemie szesnastkowym 

(hexadecimal): FFCC00).  

iii. Reprodukcja jednobarwna 

 

JeŜeli jedynym dostępnym kolorem jest czarny, prostokąt powinien posiadać czarną 

obwódkę, natomiast gwiazdy powinny być czarne na białym tle. 

 

 

W sytuacji, gdy jedynym dostępnym kolorem jest niebieski (oczywiście musi to być odbity 

niebieski/Reflex Blue), tło powinno być wydrukowane w maksymalnym nasyceniu tym 

kolorem, z pozostawionymi na tym tle białymi gwiazdami. 

 

iv. Reprodukcja na kolorowym tle 

 

 

JeŜeli nie moŜna uniknąć dokonania reprodukcji na kolorowym tle, naleŜy wpierw umieścić 

wokół prostokąta białą obwódkę o szerokości równej 1/25 wysokości tego prostokąta. 

 

 

Fladze powinien towarzyszyć podpis: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; tam gdzie to moŜliwe naleŜy 

stosować rozszerzony opis. Przykładowy tekst: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. Przykładowe uŜycia flagi z napisem: 
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Podręcznik graficzny emblematu UE dostępny jest na stronach: 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm 

oraz www.rpo.wzp.pl 

 

c. LOGO NSS4 

 

Znak graficzny jest zbudowany z układu połączonych gwiazd na tle trapezu. Symbolika gwiazd nawiązuje do flagi 

Unii Europejskiej poprzez kolor jednej z gwiazd, jak równieŜ niebieski kolor tła. Nawiązuje równieŜ do symboliki 

flagi Polski – kolory pozostałych dwóch gwiazd. W sposób symboliczny komunikuje o przepływie funduszy 

europejskich. Kierunek zachód – wschód został uzyskany poprzez nadanie dynamiki gwiazdom. Niebieskie tło 

symbolizuje okno z widokiem na niebo, tworzy kadr przestrzeni, świata, w który lecą, wchodzą połączone 

gwiazdy. Połączenie gwiazd oraz ich symbolika poprzez kolor mówią nam o wspólnocie UE, jej trwałości i sile. 

Charakter graficzny gwiazd nasuwa skojarzenia z postaciami ludzi, wprowadzając tym samym w symbolikę 

aspekt ludzki. Mówi o zjawisku synergii, czyli kooperacji (współpracy) róŜnych czynników, której efekt jest większy 

niŜ suma ich oddzielnego działania. Znak graficzny koresponduje z ideą przewodnią marki – „Napęd twórczych 

przemian”. W swoim przekazie niesie podstawowe atrybuty przedsięwzięcia – dynamikę, twórczość oraz 

nakierowanie na przyszłość. 

 

Wymagania dotyczące zestawienia znaku graficznego z logotypem, proporcje i wielkości w budowie znaku, 

oznaczenie pola ochronnego, wersje stosowanych znaków, warianty kolorystyczne, sposób konstrukcji znaku 

szczegółowo opisane są w „Księdze Identyfikacji Wizualnej” dostępnej na stronie Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/promocja/ 

 oraz na stronie IZ RPO www.rpo.wzp.pl 

 

a) Forma podstawowa oraz formy uzupełniające znaku 

 

Forma podstawowa znaku marki jest zbudowana z zestawienia znaku graficznego z logotypem w ściśle 

określonych proporcjach. 

 
Formy uzupełniające znaku programu są zbudowane z zestawienia znaku graficznego z logotypem w ściśle 

określonych proporcjach. 

 

                                                 
4 Opracowanie na podstawie Księgi Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności, 2007 r. 
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b) Warianty kolorystyczne 

 

Warianty kolorystyczne znaku mają zastosowanie w tych obszarach komunikacji instytucji, gdzie wykorzystanie 

wersji pełnokolorowej jest niemoŜliwe ze względów technologicznych (na przykład tłoczenie, grawerunek na 

tablicach pamiątkowych itp.).  

 

Warianty achromatyczne 

 

Zasada tworzenia wariantów achromatycznych jest jednakowa dla wszystkich typów znaku programu. PoniŜej 

przedstawiono zasadę tworzenia wariantów achromatycznych na wybranym przykładzie. 

Prostokąty opisujące znaki nie stanowią ich integralnej części – symulują jedynie tło. 

 

Wariant achromatyczny - negatyw: 

 

 

 

Wariant achromatyczny - pozytyw: 

 

 

 

Wariant w odcieniach szarości: 
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d. HERB WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  

 

Herb z czerwoną sylwetką Gryfa jest podstawowym symbolem wizualnym Województwa Zachodniopomorskiego, 

 

 

 

 

JeŜeli jest to moŜliwe ze względów technicznych (druk pełnokolorowy CMYK lub trójkolorowy Pantone) naleŜy 

zawsze stosować formę podstawową herbu, tzn. formę kolorową.  

 

Herb dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl 

 

e. HASŁO RPO WZ 

 

Symbol hasła Programu ma kształt liścia, który składa się z mniejszych listków. Punktem wyjścia do opracowania 

symbolu był liść jesionu (ulistowiony naprzeciwlegle). Liczba listków odpowiada liczbie „osi priorytetowych” 

Programu. KaŜdemu z listków, jak równieŜ łodydze, nadano inny kolor. Nerwacja listków ma kształt strzałki, która 

symbolizuje postęp i rozwój, a więc słowa klucze Programu. Całość lekko wygięta i skierowana w górę, co ma – 

po pierwsze – wzmacniać pozytywny charakter symbolu, po drugie – wskazywać, Ŝe symbol jest liściem, nie zaś 

drzewem. 

  

Hasło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego stanowi element identyfikacji 

Programu. Składa się z napisu (hasła) oraz znaku graficznego (symbolu). Symbolowi towarzyszy hasło 

podkreślające wartość dodaną „Program Regionalny dla rozwoju Pomorza Zachodniego”. 

 

 

        

 

Ze względu na trudność uzyskania przejść tonalnych 

znak powyŜszy moŜe być stosowany na białym  tle: 
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Logo Programu występuje w kilku wariantach. RóŜnice pomiędzy wersjami dotyczą sposobu wyrównania nazwy 

np.: 

 

 

 

Dostępny jest równieŜ wariant czarno-biały, np.: 

 

 

Znak ten dostępny jest na stronie www.rpo.wzp.pl 

Zasady stosowania logotypu RPO WZ, kolorystyka, warianty znaków, określenie obszaru ochronnego, 

nieprawidłowe uŜycia zamieszczone są na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl 

 

6) PRZYKŁADY NIEWŁA ŚCIWEGO UśYCIA LOGOTYPÓW                                                                        

 

We wszelkich materiałach zawierających opisane wyŜej logotypy zabroniona  jest następująca ingerencja w 

wygląd znaków: 

1. Stosowanie kolorów i czcionek innych niŜ wskazane w księgach znaków; 

2. Umieszczanie znaków na agresywnym, wielobarwnym tle; 

3. Zniekształcanie proporcji znaków przez ściąganie i rozciąganie, pochylanie; 

4. Zmiana proporcji elementów znaku; 

5. UŜywanie skrótów UE, EFRR, NSS, RPO WZ, gdyŜ nie są one powszechnie znane. 
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4. Instrumenty informacyjno-promocyjne 

 

1) Tablice informacyjne  

 

Tablice stanowią potwierdzenie zaangaŜowania Funduszy Europejskich w realizację projektu. Muszą być 

umieszczane w miejscach realizacji projektu, w momencie rozpoczęcia inwestycji infrastrukturalnej lub 

budowlanej.  Układ tablicy musi spełniać następujące warunki: 

 

a) na tablicy naleŜy zamieścić emblemat UE wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

b) naleŜy teŜ umieścić informację o źródle dofinansowania np: „Inwestycja współfinansowana przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”5; w przypadku udziału 

finansowego bud Ŝetu Województwa Zachodniopomorskiego b ądź bud Ŝetu państwa, do 

powy Ŝszego opisu nale Ŝy doda ć stosown ą informacj ę w postaci dopisku „oraz bud Ŝetu 

samorz ądu Województwa Zachodniopomorskiego” lub „oraz bud Ŝetu państwa” . 

c) co najmniej 25% całej powierzchni tablicy powinno być poświęcone informacjom  

o których mowa w lit. a i b; 

d) na tablicy musi znaleźć się logo NSS – Program Regionalny;  

e) na tablicy powinien znajdować się Herb Województwa Zachodniopomorskiego;  

f) na tablicy informacyjnej musi równieŜ znaleźć się tytuł projektu (moŜe mieć on postać jak w lit. b) i 

nazwa beneficjenta; 

g) obowiązkowe jest dodanie hasła programu „Program Regionalny - dla rozwoju Pomorza Zachodniego” 

wraz z towarzyszącym mu znakiem. 

 

Tablica informacyjna moŜe zawierać informację nt. wartości inwestycji oraz procentowego udziału środków z UE 

oraz innych źródeł w jej finansowaniu, informację o wykonawcy projektu, emblemat  projektodawcy etc. Rozmiar 

tablicy informacyjnej nie powinien być mniejszy niŜ 70 x 90 cm. Przykładowy wzór tablicy informacyjnej: 

 

2) Tabliczka informacyjna  

                                                 
5 MoŜe się tu znaleźć nazwa projektu/rodzaj inwestycji np.: „Budowa drogi powiatowej nr..  została sfinansowana  przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. 
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Tabliczka informacyjna jest umieszczana w przypadku, gdy inwestycja dotyczy małych projektów 

infrastrukturalnych np. budowy ścieŜek rowerowych, remontów i modernizacji małych powierzchni, etc. Informacje 

zawarte na tabliczkach informacyjnych powinny zawierać elementy wymagane dla tablicy informacyjnej. W jej 

przypadku nie musi zostać zachowany udział procentowy poszczególnych informacji w powierzchni tablicy, 

wymaganych dla tablicy informacyjnej.  

 

Rozmiar tablicy informacyjnej nie powinien być mniejszy niŜ 25 x 30 cm. 

 

3) Plakietka (lub naklejka) 

 

Stosowana jest w przypadku projektów polegających tylko na zakupie pojedynczego sprzętu, np. komputerów i 

innych elementów wyposaŜenia i urządzeń. Na plakietce naleŜy umieścić logo UE i odniesienie do EFRR, tam, 

gdzie to moŜliwe napis „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2007-2013” oraz logo NSS i herb Województwa Zachodniopomorskiego. Przykładowy projekt: 

 

 

 

W wyjątkowych przypadkach, na sprzęcie elektronicznym moŜna zastosować narzędzie w postaci 

naklejki:  

 
 
 
 

 
Zakup wyposa Ŝenia finansowany przez Uni ę Europejsk ą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zach odniopomorskiego na lata 2007-2013 
 

 
 
 
 
 

4) Tablice pami ątkowe 
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Tablice pamiątkowe są trwałą informacją nt. wsparcia rozwoju regionu przez Unię Europejską. Umieszczone na 

stałe tablice pamiątkowe powinny zastąpić tablicę informacyjną nie później niŜ 6 miesięcy po zakończeniu 

operacji, która  polega na zakupie środków trwałych lub finansowaniu robót związanych z infrastrukturą oraz 

budowlanych.  

 

Tablice pamiątkowe muszą zawierać następujące elementy:  

 

i. emblemat UE wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego; 

ii. tam, gdzie to moŜliwe umieścić informację o źródle dofinansowania w postaci opisu 

np: „Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”6; w przypadku udziału 

finansowego bud Ŝetu Województwa Zachodniopomorskiego b ądź bud Ŝetu 

państwa, do powy Ŝszego opisu nale Ŝy doda ć stosown ą informacj ę w postaci 

dopisku „oraz bud Ŝetu samorz ądu Województwa Zachodniopomorskiego” lub 

„oraz bud Ŝetu państwa”. 

iii. co najmniej 25% całej powierzchni tablicy powinno być poświęcone informacjom o 

których mowa w lit. i-ii; 

iv. na tablicy musi znaleźć się logo NSS Program regionalny;  

v. na tablicy musi znaleźć się herb Województwa Zachodniopomorskiego;  

vi. na tablicy informacyjnej musi równieŜ znaleźć się tytuł projektu, moŜe on wystąpić w 

postaci opisu, jak w lit. ii;  

vii. obowiązkowe jest dodanie hasła programu „Program Regionalny - dla rozwoju 

Pomorza Zachodniego” wraz z towarzyszącym mu symbolem. 

 

Rozmiar tablicy pamiątkowej nie moŜe być mniejszy niŜ 70 x 90 cm. 

 

Na tablicy pamiątkowej mogą równieŜ znaleźć się dodatkowe informacje nt. wartości inwestycji oraz 

procentowego udziału środków z UE oraz innych źródeł w jej finansowania, nazwa czy emblemat beneficjenta 

bądź wykonawcy projektu. 

 

W przypadku, gdy tablica informacyjna spełnia wszystkie wymagania przewidziane dla tablicy pamiątkowej, 

moŜna pozostawić tablicę informacyjną jako pamiątkową. Tablice pamiątkowe naleŜy umieszczać na okres co 

najmniej 5 lat. Nie ma obowiązku usunięcia tablicy po upływie tego terminu (przykł. wzór, por. rozdział 4 pkt 1).  

 

Zasady umieszczania tablic pamiątkowych dla róŜnych inwestycji: 

 

a) W przypadku budowy, remontu, modernizacji całych budynków tablice pamiątkowe powinny być 

umieszczone na zewnątrz budynku.  

 

                                                 
6 MoŜe się tu znaleźć nazwa projektu/rodzaj inwestycji np.: „Budowa drogi powiatowej nr..  została sfinansowana  przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. 
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b) W przypadku dróg tablice pamiątkowe powinny być montowane na końcu i na początku drogi. Zamiast 

dwóch tablic moŜna zamontować jedną tablicę dwustronną. 

 

c) Dla modernizacji pomieszczeń lub tylko części obiektu tablica pamiątkowa powinna znaleźć się w części, 

której dotyczył projekt. Wielkość tablicy pamiątkowej będzie w tych przypadkach uzaleŜniona od 

warunków powierzchniowych i moŜe być mniejsza od wymaganej.  

 

d) W przypadku wszystkich innych inwestycji infrastrukturalnych, gdzie niemoŜliwe lub niecelowe byłoby 

umieszczenie tablicy pamiątkowej o wymiarach 70 cm x 90 cm, naleŜy umieścić tabliczk ę informacyjn ą 

zawierającą wszystkie elementy wymagane dla tablic pamiątkowych Minimalna wielkość tabliczki to 25 

cm x 30 cm.   

 

e) JeŜeli projekt obejmuje inwestycję infrastrukturalną wraz z zakupem wyposaŜenia na tablicy 

pamiątkowej powinna znaleźć się informacja na ten temat np. w postaci:. „W ramach projektu: „tytuł 

projektu” wydatki związane z inwestycją oraz zakupem wyposaŜania są współfinansowane przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.  

 

f) W przypadku zakupu taboru czy innego rodzaju sprzętu ruchomego naleŜy zamieścić na nim elementy 

wymagane dla wszystkich materiałów informacyjnych i promocyjnych, opisane w rozdziale 2, w postaci 

np. naklejek.  

 

g) W przypadku projektów polegających tylko na zakupie pojedynczego sprzętu i urządzeń naleŜy 

oznaczyć sprzęt logo UE wraz z opisem Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego a takŜe logo NSS; jeśli to moŜliwe w postaci napisu „Inwestycja współfinansowana przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013” NaleŜy tez umieścić hasło 

programu „Program Regionalny - dla rozwoju Pomorza Zachodniego” wraz z towarzyszącym mu 

znakiem. 

 

h) W przypadku, gdy inwestycja obejmuje np. budowę kanalizacji na obszarze kilku gmin lub występuje 

inna inwestycja rozproszona, istnieje moŜliwość umieszczenia jednej tablicy pamiątkowej, na której 

znajdzie się informacja o miejscach realizacji projektu w kilku gminach. W przypadku, gdy są to miejsca 

identyfikowalne (np. remont lub budowa niezaleŜnych obiektów oddalonych od siebie) naleŜy 

zastosować kilka tablic w zaleŜności od ilości miejsc realizacji projektu.  

 

i) W przypadku innych typów inwestycji, naleŜy zastosować elementy wymagane dla wszystkich 

materiałów informacyjnych i promocyjnych, które zostały opisane w rozdziale 2. 

 

 

 

 

 

 

5) Plakaty  
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Plakaty są najlepszym narzędziem informowania w przypadku projektów z zakresu doradztwa, szkoleń etc. 

MoŜna je zastosować do promocji projektów infrastrukturalnych. 

 

Na plakatach naleŜy umieścić przynajmniej następujące elementy: 

a) logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego,  

b) logo Narodowej Strategii Spójności – program regionalny, 

c) obowiązkowe jest dodanie hasła programu „Program Regionalny - dla rozwoju Pomorza Zachodniego” 

wraz z towarzyszącym mu znakiem, 

d) herb województwa zachodniopomorskiego, 

Opis moŜe mieć postać: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

na lata 2007-2013” PoniŜej przykładowe propozycje rozmieszczenia znaków na plakacie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Certyfikaty 

 

Certyfikaty uczestnictwa i ukończenia treningu lub kursu współfinansowanego ze środków finansowych funduszy 

strukturalnych powinny zawierać te same informacje oraz symbole co powyŜej opisane plakaty (patrz pkt 5). 

Certyfikaty są kolejnym środkiem informowania beneficjentów o współzaangaŜowaniu UE w realizację projektu. 
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Projekt przykładowego certyfikatu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Publikacje i narz ędzia komunikacji audiowizualnej, strony internetowe  

 

Wszystkie publikacje oraz narzędzia komunikacji audiowizualnej, propagujące programy, projekty bądź inne 

wydarzenia współfinansowane przez UE ze środków funduszy strukturalnych, powinny być zgodne z poniŜej 

wymienionymi zasadami:  

 

a) wskazanie na udział UE w przedsięwzięciu powinno pojawić się na stronie tytułowej publikacji, bądź 

stronie wprowadzającej w przypadku środka audiowizualnego; 

b) publikacje i materiały audiowizualne powinny zawierać logo UE, logo NSS oraz herb województwa 

zachodniopomorskiego i hasło programu wraz z towarzyszącym mu w postaci ulistowionej gałązki znakiem; 

c) wskazane jest zamieszczenie nazwy beneficjenta oraz tytułu projektu. Przykładowa publikacja: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Inne informacje i przedsi ęwzięcia promocyjne 

 

Zalecane jest organizowanie dodatkowych akcji promocyjnych związanych z waŜnymi etapami realizacji 

projektów, np. inauguracją rozpoczęcia realizacji projektu, momentem połoŜenia kamienia węgielnego pod 

budowę, zakończeniem przedsięwzięcia etc. Wszystkie te wydarzenia powinny zostać podane do wiadomości 

moŜliwie najszerszemu kręgowi osób. Wydawane przy takich okazjach informacje, ogłoszenia, komunikaty 
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powinny zostać oznaczone wymaganymi logotypami. Dotyczy to równieŜ informacji przedstawianych na stronach 

internetowych. Instrumentami, które mogą być wykorzystane w celu informowania ogółu społeczeństwa są: 

• konferencje prasowe; 

• komunikaty prasowe; 

• informacje na stronach internetowych; 

• inne formy współpracy z mediami, oraz lokalnymi instytucjami i organizacjami, jak szkoły, 

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia etc. 

 

5.  Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotycz ących promocji 

Wszystkie działania informacyjne i promocyjne w regionie są koordynowane przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WZ. Nadzór nad przestrzeganiem przez beneficjentów zasad stosowania środków  

informacyjnych i promocyjnych będzie egzekwowany na podstawie zapisów umów o dofinansowanie 

projektów zawartych przez beneficjentów końcowych.  Niedopełnienie obowiązków w zakresie 

informacji i promocji przez beneficjentów moŜe skutkować koniecznością zwrotu dofinansowania lub 

wstrzymaniem wypłaty środków. 

 

6.  Promocja projektów na etapie przygotowania do r ealizacji 

Beneficjenci projektów z Indykatywnej Listy Projektów po podpisaniu preumowy, czyli umowy na 

przygotowanie projektów kluczowych do realizacji a przed podpisaniem umowy  mogą informować 

społeczeństwo o planowanym dofinansowaniu poprzez informację mającą postać na przykład: „Projekt 

/ wnioskodawca / zamawiający ubiega się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013” oraz umieszczenie stosownych logotypów 

przedstawionych w rozdziałach 2 i 3 na dokumentach związanych przygotowaniem projektu do 

realizacji.  

 

7.  Kontakt 

Szczegółowych informacji udziela zespół Wieloosobowego stanowiska ds. promocji i informacji  

w Wydziale Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego  

 

Tel. + 48 91 48 89 868  lub  + 48 91 489 08 66,  

Fax. + 48 91 48 81 015,   

www.rpo.wzp.pl 

ul. Kolumba 60 a;  

70-035 Szczecin 


