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1. Wst!p 

Drogi beneficjencie 

Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (PO IG) to dokument o charakterze 
informacyjnym, który ma na celu przybli&enie i uporz#dkowanie informacji na temat 
dzia!a" informacyjnych i promocyjnych przede wszystkim dla beneficjentów, ale tak&e 
dla wszystkich instytucji uczestnicz#cych w systemie zarz#dzania PO IG. 

Przewodnik bazuje na dokumentach wspólnotowych dotycz#cych bezpo$rednio 
dzia!a" informacyjno – promocyjnych, ale tak&e po$rednio dotykaj#cych tej tematyki, 
oraz dokumentach i strategiach krajowych, dotycz#cych Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia oraz PO IG. 

Beneficjenci projektu unijnego realizowanego w ramach PO IG musz# pami ta% 
o wielu ró&nych obowi#zkach w zakresie szeregu aspektów zarz#dzania projektem 
i jego wdro&enia. Jednym z takich istotnych aspektów jest w!a$nie w!a$ciwa 
informacja i promocja projektu „unijnego” przez beneficjenta realizuj#cego ten projekt 
lub dzia!ania, priorytetu czy ca!ego Programu przez odpowiedni# instytucj . 

Z tego wzgl du, obok prawnych rozwi#za" unijnych, które nak!adaj# na uczestników 
systemu realizacji PO IG okre$lone obowi#zki promocyjne i informacyjne, istnieje 
szereg dokumentów krajowych. S# to: Wytyczne w zakresie informacji i promocji, 
Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej 
Strategii Spójno$ci na lata 2007-2013, Plan komunikacji PO IG oraz Roczny plan 
dzia!a" informacyjno – promocyjnych, które generalnie adresowane s# do instytucji, 
odpowiedzialnych za wdra&anie poszczególnych dzia!a"/priorytetów, ale tak&e 
po$rednio do beneficjentów. 

Beneficjenci projektów unijnych dowiaduj# si  o swych obowi#zkach w zakresie 
informacji i promocji najcz $ciej z umowy o dofinansowanie projektu. 

Dlatego te&, przygotowuj#c niniejszy przewodnik chcieli$my da% wszystkim 
potencjalnym i faktycznym beneficjentom „kompendium wiedzy” na temat informacji 
i promocji projektów, dzi ki któremu sprawy te b d# bardziej zrozumia!e 
i w !atwiejszy sposób realizowane. 

Zalecenia zawarte w tym dokumencie maj# zastosowanie w stosunku do projektów 
realizowanych w ramach PO IG, jak równie& wszystkich dzia!a" towarzysz#cych, 
maj#cych za zadanie informowanie o projekcie. Obowi#zek informowania 
o wspó!finansowaniu projektu ze $rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego dotyczy wszystkich operacji (tj. pojedynczego projektu lub grupy 
projektów) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Obowi#zek ten ci#&y na beneficjentach projektów niezale&nie od trybu 
ich wyboru, tj. projektów konkursowych, systemowych i indywidualnych, a tak&e 
wszelkich dzia!a" realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu. 

G!ówn# zasad# prowadzenia dzia!a" informacyjnych i promocyjnych, któr# kieruj# si  
wszystkie instytucje w latach 2007 – 2013 uczestnicz#ce we wdra&aniu programów 
operacyjnych, jest wspólny system identyfikacji wizualnej. Polega on na stosowaniu 
wymaganych przepisami unijnymi oznacze" wizualnych projektów realizowanych 
w ramach Programu Operacyjnego, co zosta!o szerzej zaprezentowane w kolejnych 
rozdzia!ach. Ponadto IZ opracowa!a zestaw praktycznych zalece", maj#cych na celu 
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podniesienie jako$ci i skuteczno$ci prowadzonych dzia!a" informacyjno-
promocyjnych oraz wzmocnienie komunikatu na temat dost pnego wsparcia 
z Funduszy Europejskich oraz jego efektów. Zalecenia te nie stanowi# dla 
indywidualnych beneficjentów projektu obowi#zku (to wynika z zapisów umowy 
o dofinansowanie projektu), lecz s# dla nich wskazówk# co do mo&liwych sposobów 
promowania projektu w zgodzie z przepisami Unii Europejskiej.  
 
Niniejszy przewodnik sk!ada si  z cz $ci ogólnej oraz uzupe!nienia (dodatku) który 
znajduje si  w za!#cznikach zawieraj#cych szczegó!owe wytyczne w zakresie 
graficznego znakowania, przydatne w szczególno$ci specjalistom w zakresie grafiki, 
którzy z pewno$ci# b d# brali udzia! w pracach nad tworzeniem dla beneficjentów 
szeregu materia!ów s!u&#cych znakowaniu produktów projektu.  

Je&eli informacje zawarte w przewodniku nale&y uzupe!ni% b#d' okre$lonych 
informacji w nim brakuje, prosimy napisz do nas: po-ig@mrr.gov.pl. 

 

 

Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno!ci i Innowacyjno!ci 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
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2. Wykaz stosowanych skrótów i terminów 
 
UE   Unia Europejska 
EFRR  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
PO IG  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 
IZ   Instytucja Zarz#dzaj#ca 
IP   Instytucja Po$rednicz#ca 
IP II (IW)   Instytucja Po$rednicz#ca II stopnia (Instytucja Wdra&aj#ca) 
 

3. Podstawy formalno – prawne dzia"a# informacyjno – promocyjnych 
w latach 2007 - 2013 

3.1  Uwarunkowania prawne 

Wszelkie dzia!ania w zakresie promocji i informacji w Programie powinny by% 
prowadzone zgodnie z przepisami unijnymi oraz krajowymi. Poni&ej wymieniono 
podstawowe akty prawne okre$laj#ce obowi#zki informacyjno – promocyjne instytucji 
zaanga&owanych w dzia!ania wspó!finansowane z funduszy unijnych oraz wskazano 
dokumenty, które precyzuj# zasady prowadzenia tych dzia!a" w ramach PO IG. 

Rozporz dzenie ogólne - Rozporz#dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 
2006 r. ustanawiaj#ce ogólne przepisy dotycz#ce Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo!ecznego oraz Funduszu Spójno$ci 
i uchylaj#ce rozporz#dzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. WE L210 z 31.07.2006). 
Rozporz#dzenie okre$la obowi#zek prowadzenia dzia!a" informacyjnych 
i promocyjnych pa"stwa cz!onkowskiego oraz instytucji zarz#dzaj#cych programami 
operacyjnym. 

Rozporz dzenie wykonawcze - Rozporz#dzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 
ustanawiaj#ce szczegó!owe zasady wykonania rozporz#dzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006. Rozporz#dzenie to daje bardzo konkretne wytyczne, okre$la obowi#zki 
w zakresie informacji i promocji instytucji zarz#dzaj#cych programami w odniesieniu 
do trzech najwa&niejszych grup docelowych: potencjalnych beneficjentów, 
beneficjentów oraz opinii spo!ecznej. Rozporz#dzenie okre$la równie& obowi#zki 
spoczywaj#ce na ka&dym beneficjencie, który realizuje projekty z udzia!em $rodków 
unijnych. 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - okre$la 
podmioty prowadz#ce polityk  rozwoju, tryb wspó!pracy mi dzy nimi, podstawowe 
instrumenty s!u&#ce realizacji tej polityki oraz wskazuje 'ród!a ich finansowania. 
Regulacja jest niezb dna m.in. do realizacji programów operacyjnych, które s# 
wspó!finansowane ze $rodków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-
2013. Wskazuje ona równie& na obowi#zek zapewnienia w!a$ciwej promocji 
i informowania o programie operacyjnym. 

Wytyczne w zakresie informacji i promocji – wytyczne przyj te przez Ministra 
Rozwoju Regionalnego w dniu 13 sierpnia 2007 r., obowi#zuj#ce od 5 pa'dziernika 
2007 roku. Okre$laj# podstawowe zasady prowadzenia i koordynowania dzia!a" 
informacyjnych i promocyjnych. 

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej 
Strategii Spójno!ci na lata 2007-2013, która ustala podstawowe zasady prowadzenia 
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dzia!a" informacyjnych i promocyjnych na potrzeby m.in. krajowych i regionalnych 
programów operacyjnych. 

Plan komunikacji PO IG, 2007 – 2013 - dokument przygotowywany przez Instytucj  
Zarz#dzaj#c# przy wspó!pracy z Instytucjami Po$rednicz#cymi i Po$rednicz#cymi II 
stopnia. Celem Planu komunikacji jest efektywne prowadzenie dzia!a" informacyjno-
promocyjnych i szkoleniowych przyczyniaj#cych si  do stworzenia pozytywnego 
obrazu Funduszy Europejskich dla jednostek naukowych, przedsi biorców, 
administracji oraz skutecznego poinformowania potencjalnych beneficjentów 
o dost pnym wsparciu i jego przeznaczeniu. 

Wy&ej wymienione dokumenty stanowi# ramy formalno – prawne reguluj#ce zasady 
prowadzenia dzia!a" informacyjno – promocyjnych przez IZ, IP i IP II, skierowanych 
do ogó!u spo!ecze"stwa, beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Programu. 

Wszystkie wspomniane wy&ej dokumenty dost pne s# do pobrania ze stron 
internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 

  Akty prawne (ustawa i rozporz#dzenia) na stronie http://www.mrr.gov.pl pod 
zak!adk# Fundusze UE dokumenty 

  Wytyczne oraz Strategia komunikacji na stronie internetowej 
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl, w zak!adce Promocja i szkolenia 

  Plan komunikacji PO IG na stronie http://www.poig.gov.pl pod zak!adk# 
Informacja i promocja 

 

3.2 Obowi$zki IZ, IP i IP II 
 

Obowi#zki instytucji zaanga&owanych w zarz#dzanie PO IG i jego wdra&anie 
wynikaj# ze wszystkich wy&ej wskazanych aktów prawnych oraz dokumentów, które 
precyzuj# w sposób bardziej szczegó!owy zapisy dotycz#ce obowi#zku promowania 
Programu i informowania o nim przez te instytucje. 

Celem tych dzia!a" jest przede wszystkim podniesienie poziomu $wiadomo$ci 
i wiedzy spo!ecze"stwa na temat PO IG, jak równie& odpowiednie przygotowanie, 
pod wzgl dem merytorycznym i formalnym, beneficjentów do korzystania ze 
wsparcia oferowanego w ramach PO IG. 
Instytucja Zarz#dzaj#ca PO IG pe!ni funkcj  koordynatora w zakresie dzia!a" 
promocyjno-informacyjnych i szkoleniowych, deleguj#c, zgodnie z art. 27 ust.1, pkt 8 
Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, cz $% zada" do IP i IP II (IW). 
Zakres odpowiedzialno$ci IZ obejmuje w szczególno$ci: 

1. realizacj  dzia!a" informacyjnych i promocyjnych na poziomie Programu, 
adresowanych przede wszystkim do ogó!u spo!ecze"stwa w oparciu o Plan 
komunikacji PO IG i roczny plan dzia!a", w tym przeprowadzenie kampanii 
promocyjno-informacyjnej po$wi conej uruchomieniu Programu w ramach 
ogólnej promocji PO IG, 

2. monitorowanie i kontrol  wype!niania obowi#zków informacyjnych 
i promocyjnych przez IP i IP II (IW), 

3. zapewnienie szerokiego dost pu do aktualnych informacji na temat post pu 
wdra&ania Programu, udost pniaj#c je co najmniej na stronie internetowej 
po$wi conej PO IG, 
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4. zapewnienie publikacji materia!ów dotycz#cych PO IG, w szczególno$ci 
Programu Operacyjnego, uszczegó!owienia Programu, sprawozda" z realizacji 
PO IG i raportów (w ramach sprawozda" w zakresie post pów z wdra&ania 
Programu) z realizacji dzia!a" informacyjno-promocyjnych, wytycznych dla 
beneficjentów, folderów, ulotek, 

5. zapewnienie dystrybucji w/w materia!ów drukowanych, przede wszystkim do 
punktów informacyjnych, 

6. organizacj  spotka" informacyjnych dla IP i IP II (IW), konferencji (tak&e 
ogólnopolskich) i konsultacji dotycz#cych PO IG. 

 
Instytucje Po$rednicz#ce i Instytucje Po$rednicz#ce II stopnia prowadz# 

dzia!ania informacyjne adresowane bezpo$rednio do beneficjentów PO IG. Instytucje 
realizuj#ce projekty systemowe lub indywidualne projekty kluczowe w ramach PO IG 
s# zobowi#zane informowa% spo!ecze"stwo i potencjalnych odbiorców ostatecznej 
pomocy o swoich dzia!aniach, m.in. poprzez przekazanie informacji na stronie 
internetowej i dystrybucj  materia!ów informacyjnych. 
Zakres odpowiedzialno$ci IP i IP II (IW) obejmuje w szczególno$ci: 

1. realizacj  dzia!a" informacyjnych i promocyjnych na poziomie osi 
priorytetowych, 

2. zapewnienie pakietu informacji beneficjentom na temat: 
  kategorii dzia!a", w ramach których mog# ubiega% si  o wsparcie, 
  warunków, jakie musz# spe!ni%, by kwalifikowa% si  do wsparcia unijnego, 
  kryteriów wyboru projektów, 
  procedur zwi#zanych z przygotowaniem, ocen# i wyborem projektów oraz 

ich kontrol#, 
  punktów informacyjnych, udzielaj#cych informacji na temat Programu, 

3. opracowanie i dystrybucj  publikacji skierowanych bezpo$rednio do 
beneficjentów PO IG, w szczególno$ci wzory wniosków i inne dokumenty 
niezb dne do ubiegania si  o $rodki w ramach poszczególnych dzia!a" 
i priorytetów, podr czniki dla wnioskodawców oraz broszury informacyjne, 
informatory, ulotki, p!yty CD, itp., 

4. opracowanie i dystrybucj  materia!ów promocyjnych na potrzeby realizacji 
dzia!a" informacyjnych, 

5. prowadzenie strony/zak!adki internetowej w ramach w!asnego portalu, na którym 
udost pniane s# informacje dotycz#ce priorytetów/dzia!a", 

6. aktywne uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez IZ, 
m.in. poprzez zapewnienie prelegentów w zakresie realizowanych 
priorytetów/dzia!a", 

7. realizacj  w!asnych kampanii informacyjno – promocyjnych, promuj#cych 
priorytety/dzia!ania PO IG,  

8. uczestnictwo w targach bran&owych, jako kluczowy wystawca i organizator 
szeregu prezentacji i modu!ów tematycznych, 

9. monitorowanie i kontrolowanie beneficjentów pod k#tem wype!niania przez nich 
obowi#zków zwi#zanych z informacj# i promocj# projektu. 
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3.3 Obowi$zki beneficjentów 
 

Obowi#zki beneficjentów wynikaj# przede wszystkim z artyku"ów 8 i 9 
Rozporz dzenia wykonawczego Komisji Europejskiej. Zgodnie z nimi beneficjenci 
maj# obowi#zek: 

  informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy unijnych; 

  umieszczania w miejscu realizacji projektu, w trakcie jego trwania tablic 
informacyjnych, a po jego zako"czeniu (nie pó'niej ni& 6 miesi cy od dnia 
zako"czenia projektu) na sta!e widocznych i du&ych tablic pami#tkowych; 

Wy&ej wymienione rodzaje tablic s# obowi#zkowe przy za!o&eniu, &e ca!kowity wk!ad 
publiczny przeznaczony na realizacj  projektu dotycz#cego zakupu $rodków trwa!ych 
lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych przekracza 500 000 
Euro. 

Tablica zawiera co najmniej nast puj#ce informacje: 

  rodzaj i tytu! projektu,  

  logo1 Unii Europejskiej,  

  odniesienie do funduszu, z którego dofinansowany jest projekt (dla PO IG 
b dzie to „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”), 

  has!o okre$lone przez Instytucj  Zarz#dzaj#c# PO IG (do wyboru dwa has!a: 
„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”, „Dotacje na 
innowacje”), najlepiej wraz z wyra&eniem „Inwestujemy w wasz# przysz!o$%”. 

Informacje okre$lone wy&ej powinny zajmowa% co najmniej 25% ca!kowitej 
powierzchni tablicy. 

Obowi#zek zamieszczania odniesienia do funduszu oraz has!a okre$lonego przez 
Instytucj  Zarz#dzaj#c# nie dotyczy ma!ych produktów projektu lub materia!ów, 
których wymiary b#d' technika wykonania uniemo&liwiaj# czytelne zamieszczenie 
takich informacji. 

Dodatkowo obowi#zki beneficjentów w zakresie informacji i promocji okre$lone s# 
w umowach o dofinansowanie projektu podpisywanych z instytucjami, które pe!ni# 
rol  IP lub IP II (IW) dla dzia!ania, w ramach którego projekt uzyska! dofinansowanie. 
Zapisy umowy o dofinansowanie zobowi#zuj# beneficjenta do ich przestrzegania 
i b d# podlega!y weryfikacji w zakresie ich stosowania podczas kontroli projektu. 

Z punktu widzenia beneficjentów projektów wspó!finansowanych w ramach PO IG 
wi#&#cymi dokumentami w zakresie informacji i promocji s# : 

  Rozporz#dzenie wykonawcze KE; 
  Umowa o dofinansowanie projektu.  

 

                                                 
1 Logo - graficzny znak towarowy spe!niaj#cy rol  marketingow# a jednocze$nie informacyjn#, poprzez 
skrótowe, ale !atwo zauwa&alne i !atwo zapami tywane przedstawienie symbolu firmy, instytucji, 
organizacji, lub te& (np. flaga Unii Europejskiej) jakiej$ idei, pomys!u, ale tak&e mog#ce spe!nia% rol  
jako charakterystyczne oznaczenie czego$, czyli spe!niaj#ce rol  znaku informacyjnego. 
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Jak ju& wspomniano powy&ej, wype!nienie zobowi#za" w zakresie promocji projektu 
b dzie weryfikowane w drodze kontroli na miejscu realizacji projektu. Rodzaje 
kontroli przedstawia poni&szy rysunek. 
 
! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrola 
projektu 

Kontrola 
systemowa* 

Kontrola na 
miejscu** 

Kontrola 
planowa*** 

Kontrola 
dora'na**** 

Kontrola 
planowa 

Kontrola 
dora'na 

Dotyczy 

instytucji 

uczestnicz!cych 

we wdra"aniu 

PO IG  

Dotyczy 

wszystkich 

beneficjentów 

PO IG  

 
Je&eli w wyniku kontroli stwierdzone zostan# uchybienia lub nieprawid!owo$ci 
w zakresie obowi#zków dotycz#cych informacji i promocji, wówczas mo&e doj$% do 
konieczno$ci zwrócenia cz $ci lub ca!o$ci dofinansowania (w przypadku nie 
wywi#zywania si  w pe!ni z obowi#zku promocji projektu) lub w przypadku, gdy 
beneficjent w ogóle nie promuje projektu, umowa o dofinansowanie mo&e zosta% 
rozwi#zana. W praktyce jednak wykryte w czasie kontroli przypadki niewywi#zywania 
si  z obowi#zku promocji stanowi# podstaw  do sformu!owania zalece" 
pokontrolnych i najcz $ciej s# przez beneficjentów uzupe!niane. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
!Kontrola systemowa to kontrola wykonywana przez instytucj  nadrz dn# w instytucji podleg!ej 
w zakresie powierzonych do realizacji zada" na podstawie zawartego porozumienia lub umowy. 
Ten typ kontroli dotyczy IZ, IP i IW (np. IZ prowadzi kontrole w IP i IP II (IW), za  IP 
w podleg"ych IP II (IW). 
**Kontrola projektów na miejscu – kontrola przeprowadzana przez IW, IP, IZ lub inne uprawnione 
krajowe lub wspólnotowe instytucje kontroluj#ce (np. Komisja Europejska, Europejski Trybuna! 
Obrachunkowy, Urz#d Kontroli Skarbowej, Ministerstwo Finansów) w zakresie realizacji projektu przez 
beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, w miejscu realizacji projektu, w siedzibie 
beneficjenta, maj#ca na celu ustalenie czy projekt jest rzeczywi$cie realizowany lub wykonany, a 
wydatki poniesione nale&ycie udokumentowane. Kontrola projektów na miejscu dotyczy wszystkich 
typów projektów, w tym projektów systemowych oraz projektów kluczowych. Kontrola projektów na 
miejscu mo&e mie% miejsce przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (tzw. kontrola ex ante 
projektu), w trakcie jego realizacji oraz po zako"czeniu realizacji projektu. Ten typ kontroli dotyczy 
beneficjentów projektu. 
***Kontrola planowa - kontrola przeprowadzona na podstawie zatwierdzonego rocznego planu kontroli 
danej instytucji.  
****Kontrola dora'na - kontrola przeprowadzona poza planem kontroli w wyniku otrzymania przez 
instytucj  j# przeprowadzaj#c# informacji o podejrzeniu powstania nieprawid!owo$ci w realizacji 
projektu lub w funkcjonowaniu systemu zarz#dzania i kontroli. 
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4. W jaki sposób w"a ciwie oznaczy% projekt? 

4.1  Zasady ogólne 
 

Zarówno beneficjenci projektów wspó!finansowanych ze $rodków unijnych, jak 
równie& instytucje zaanga&owane we wdra&anie PO IG, s# zobowi#zani do 
poinformowania o tym fakcie spo!ecze"stwa. Informacja o tym, &e projekt jest 
wspó!finansowany ze $rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego musi by% widoczna i czytelna oraz umieszczona na tzw. 
produkcie projektu, np. maszynie, urz#dzeniu, aparaturze, budynku, materiale, ulotce 
itp. 
Przez informacj  o wspó!finansowaniu projektu rozumie si  informacj  
o wspó!finansowaniu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wraz z logo 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz logo Unii Europejskiej. 
Graficzne przedstawienie informacji o wspó!finansowaniu to zamieszczenie na 
produkcie projektu logo PO IG i logo UE z tzw. odwo!aniem s!ownym do UE oraz 
EFRR (podpisem s!ownym przy fladze UE), zgodnie z poni&szym rysunkiem.  

Miejsce na logotyp 
beneficjenta 

Pod informacjami tymi mo&e si  znale'% dodatkowo podpis o „wspó!finansowaniu 
przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”, jednak nie jest to bezwzgl dny 
obowi#zek, lecz opcjonalna forma informowania o wspó!finansowaniu.  

Miejsce na logotyp 
beneficjenta 

Projekt wspó!finansowany ze $rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 
W przypadku produktów projektu o ma!ych wymiarach, dla których technicznie nie 
ma mo&liwo$ci zastosowania pe!nego wariantu znakowania (logo PO IG i logo UE 
z odwo!aniem s!ownym do UE i EFRR), dopuszcza si  oznakowanie za pomoc# logo 
Programu oraz logo UE tylko z odwo!aniem s!ownym do UE. 

Miejsce na logotyp 
beneficjenta 
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4.2 Znakowanie projektów  

4.2.1 Na poziomie beneficjenta 

Rozporz#dzenie wykonawcze nr 1828/2006 KE okre$la obowi#zek informowania 
opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy unijnych, nie podaje natomiast 
konkretnych narz dzi promowania (poza wspomnianymi wcze$niej tablicami 
informacyjnymi i promocyjnymi). 

Wychodz#c naprzeciw potrzebie doprecyzowania tych zapisów, proponujemy podzia! 
na znakowanie projektów poprzez u&ycie jako kryterium g!ównego wielko$ci produktu 
projektu, który podlega obowi#zkowi znakowania i informowania spo!ecze"stwa 
o fakcie jego wspó!finansowania ze $rodków EFRR w ramach PO IG. 
 
Produkty projektu o du&ych gabarytach  
 

Projekty, których produktem s# obiekty, maszyny, urz#dzenia, materia!y itp. 
o du&ych gabarytach i których zakup b#d' wykonanie jest dofinansowane ze $rodków 
EFRR w ramach PO IG, musz# zawiera% obowi#zkowo co najmniej:  

  logo UE,  
  odwo!anie s!owne do UE („Unia Europejska”),  
  odwo!anie s!owne do w!a$ciwego funduszu (dla PO IG jest to „Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego”),  
  logo PO IG,  
  has!o promocyjne PO IG (o którym wspomniano w rozdziale 3.3),  
  opcjonalnie, je$li to mo&liwe: logo beneficjenta, informacj  

o wspó!finansowaniu projektu.  

Przyk!adowy podzia! wybranych produktów projektu i elementów ich oznakowania 
prezentuje poni&sza tabela. 

 
Tabela nr 1 Przyk!ady produktów projektu o du&ych gabarytach oraz elementy ich 
graficznej wizualizacji 
Przyk"ad produktu projektu Znakowanie za pomoc$ elementów 

graficznej wizualizacji 
1. Du&e produkty projektu: 

a. budynki, 
b. maszyny i urz#dzenia o du&ych gabarytach, 
c. aparatura o du&ych gabarytach, 

 
 
 

Produkty projektu b d# zawiera!y: 
Obowi$zkowo: 
1. Logo PO IG. 
2. Logo Unii Europejskiej. 
3. Odwo!anie s!owne do Unii Europejskiej. 
4. Odwo!anie s!owne do EFRR (pe!na 
nazwa). 
5. Has!o okre$lone dla PO IG.  
Opcjonalnie: 
6. Logo beneficjenta 
7. Podpis z informacj# 
o wspó!finansowaniu projektu przez 
EFRR 

 
Powy&sze przyk!ady znakowania wybranych produktów rozumiane s# jako wariant 
podstawowy. 
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Przyk!ady oznaczenia produktów projektu: 
 

Miejsce na logotyp 
beneficjenta 

 
Powy&sze znaki graficzne (logo PO IG, logo UE i logo beneficjenta) tworz# tzw. ci#g 
znaków, w obszarze którego zabrania si  zamieszczania innych informacji (np. tekstu 
o wspó!finansowaniu projektu/produktu, has!a promocyjnego, tytu!u projektu itp.). 
 
Istotne uwagi: 
! Has!o promocyjne okre$lone przez Instytucj  Zarz#dzaj#c# dla PO IG jest 

umieszczane w dowolnym miejscu produktu projektu. Musi by% jednak 
umieszczone poza ci#giem znaków. Zasada ta nie dotyczy tablic informacyjnych 
i pami#tkowych, w przypadku których wskazano miejsce umieszczenia has!a 
promocyjnego (przyk!ady omówiono i pokazano w rozdziale 5.3.2). 

! Informacja o wspó!finansowaniu projektu jest umieszczana w dowolnym miejscu 
produktu projektu. Musi by% jednak umieszczona poza ci#giem znaków. Zasada 
ta nie dotyczy tablic informacyjnych i pami#tkowych, w przypadku których 
w rozdziale 5.3.2 wskazano miejsce, w którym taka informacja powinna si  
znajdowa%. 

! Tre$% informacji o wspó!finansowaniu mo&e podlega% modyfikacji, rozwini ciu, np. 
je&eli rezultatem realizacji naszego projektu jest urz#dzenie, które zosta!o 
zakupione ze $rodków EFRR w ramach PO IG, informacja o wspó!finansowaniu 
mo&e mie% nast puj#c# form : „Zakup urz#dzenia (mo&na zast#pi% bezpo$rednio 
konkretn# nazw# lub typem urz#dzenia) wspó!finansowany ze $rodków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. 

! W przypadku gdy do celu promocji projektu wykorzystujemy stron  internetow#, 
b#d' multimedia (filmiki, prezentacje) dopuszczalne jest tworzenie i stosowanie 
animowanych wersji elementów wizualizacji. Przyk!adowo strony/podstrony 
internetowe czy prezentacje multimedialne po$wi cone realizowanemu projektowi 
mog# zawiera% animowane logo b#d' ca!y ci#g znaków. 

 
Produkty projektu o ma"ych gabarytach 
 

Projekty, których produkty posiadaj# stosunkowo niewielkie gabaryty, 
a których zakup b#d' wykonanie jest dofinansowane ze $rodków EFRR w ramach 
PO IG, musz# zawiera% co najmniej:  

  logo UE,  
  odwo!anie s!owne do UE („Unia Europejska”),  
  logo PO IG,  
  opcjonalnie je$li to mo&liwe: logo beneficjenta.  
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Wybór zastosowanego wariantu zale&y od wielko$ci produktu, rodzaju i techniki jego 
wykonania, przy czym zaleca si  stosowanie wariantu podstawowego w ka&dym 
przypadku, gdy warunki techniczne to umo&liwiaj#. 
 
Tabela 2 Przyk!ady produktów projektu o ma!ych gabarytach oraz elementy ich 
graficznej wizualizacji 
Przyk"ad produktu Znakowanie za pomoc$ elementów 

graficznej wizualizacji 
1. Ma!e produkty: 

a. maszyny, urz#dzenia, aparatura itp. 
o niewielkich gabarytach 

 

Produkty projektu b d# zawiera!y: 
Obowi$zkowo: 
1. Logo PO IG. 
2. Logo Unii Europejskiej. 
3. Odwo!anie s!owne do Unii Europejskiej 
(w bardzo wyj#tkowych sytuacjach, gdy techniki 
wykonania uniemo&liwiaj# czytelne zamieszczenie 
odwo!ania s!ownego, element ten nie jest 
obowi#zkowy). 
Opcjonalnie: 
4. Logo beneficjenta. 

 
Przyk!ady oznaczenia produktów projektu o ma!ych gabarytach: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce na logotyp 
beneficjenta 

4.2.2 Na poziomie IZ, IP i IP II 
 

Obowi#zek informowania o wspó!finansowaniu projektów i dzia!a" finansowanych 
ze $rodków EFRR ci#&y równie& na instytucjach zaanga&owanych w zarz#dzanie 
i wdra&anie PO IG. Instytucje te obowi#zuje stosowanie przepisów zawartych 
w rozporz#dzeniach 1083/2006 oraz 1828/2006. Uszczegó!owienia tych przepisów 
zawarte s# dodatkowo w kilku dokumentach, które precyzyjniej okre$laj# obowi#zki, 
sposoby i narz dzia promocji projektów i informowania o wspó!finansowaniu ze 
$rodków EFRR. S# to: 

# Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji 
i promocji, 

# Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach 
Narodowej Strategii Spójno$ci na lata 2007 – 2013, 

# Plan komunikacji PO IG. 
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Projekty, które realizuj# instytucje zaanga&owane we wdra&anie Programu (a nie s# 
to projekty beneficjentów systemowych lub projekty kluczowe, których promocja 
równie& bezwzgl dnie dotyczy) finansowane s# g!ównie w ramach Priorytetu 9 PO IG 
„Pomoc Techniczna”. 
Dost pne wsparcie ze $rodków pomocy technicznej mo&na przeznaczy% m.in. na 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zaanga&owanych w realizacj  
PO IG, zakup sprz tu, oprogramowania i wyposa&enia s!u&#cego realizacji celów PO 
IG, finansowanie dzia!a" z zakresu komunikacji i promocji oraz dzia!a" 
szkoleniowych skierowanych do beneficjentów, monitorowanie i kontrol  projektów 
i instytucji, wykonywanie ekspertyz, przygotowanie lub zakup publikacji, dzia!ania 
ewaluacyjne.  
Ka&dy produkt lub efekt realizacji projektu, którego finansowanie nast#pi!o przy 
wspó!udziale $rodków unijnych, powinien zosta% oznakowany za pomoc# logotypów 
UE oraz PO IG, odpowiednio z odwo!aniami s!ownymi lub je&eli wielko$%, rodzaj, 
b#d' technika wykonania to uniemo&liwiaj# – tylko logo UE oraz PO IG.  
 
Produkty, materia"y o du&ych wymiarach 
 
Wariant znakowania dla du&ych produktów oraz materia!ów informacyjnych 
i promocyjnych zak!ada, &e wszystkie b d# zawiera!y, zgodnie z rozporz#dzeniem 
wykonawczym oraz Ksi g# identyfikacji wizualnej NSS3 co najmniej: logo UE, 
odwo!anie s!owne do UE, odwo!anie s!owne do EFRR, logo PO IG, has!o promocyjne 
PO IG. Opcjonalnie je$li to mo&liwe materia!y te mog# zawiera% logo instytucji oraz 
informacj  o wspó!finansowaniu projektu. Przyk!adowy podzia! wybranych produktów 
i materia!ów promocyjnych dla tego wariantu prezentuje tabela nr 3. 
 
Tabela nr 3 Przyk"ady materia"ów o du&ych wymiarach oraz elementy ich graficznej wizualizacji 
Przyk"ad produktu i materia"u informacyjno - 
promocyjnego 

Elementy wizualizacji 

1. Du&e materia!y: 
a. sprz t biurowy 
b. sprz t komputerowy 
c. billboardy, plakaty, 
d. banner, stand, roll-up, $cianki konferencyjne, 
e. namioty, stoiska wystawowe itp. 

2. Materia!y drukowane: 
a. publikacje (np.: dokumenty programowe, 

broszury, ulotki, biuletyny itp.), 
b. notatniki, dyplomy, certyfikaty, 
c. informacje prasowe, reklamy i og!oszenia 

prasowe, reklamy i og!oszenia internetowe, 
d. teczki firmowe, kalendarze itp. 

3. Strony internetowe, og!oszenia internetowe, bazy 
danych 
4. Filmy 
5. Prezentacje PowerPoint 

Materia!y informacyjne i promocyjne 
zawieraj#: 
Obowi$zkowo: 
1. Logo PO IG. 
2. Logo Unii Europejskiej. 
3. Odwo!anie s!owne do Unii 

Europejskiej. 
4. Odwo!anie s!owne do EFRR 

(pe!na nazwa). 
5. Has!o okre$lone dla PO IG 

(w przypadku materia!ów 
wymienionych w kolumnie z 
przyk!adami, stosowanie has!a jest 
opcjonalne, w zale&no$ci od 
wielko$ci, rodzaju, charakteru 
i techniki wykonania materia!ów). 

Opcjonalnie: 
6. Logo instytucji  
7. Informacja o wspó!finansowaniu 

projektu 

                                                 
3 Ksi ga identyfikacji wizualnej NSS to za!#cznik do Strategii komunikacji Funduszy Europejskich 
w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno$ci na lata 2007 – 2013 
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Przyk!ady oznaczenia materia!ów o du&ych wymiarach: 

 

Projekt wspó!finansowany ze $rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Istotne uwagi: 
! Has!o promocyjne okre$lone przez Instytucj  Zarz#dzaj#c# dla PO IG jest 

umieszczane w dowolnym miejscu produktu/materia!u. Musi by% jednak 
umieszczone poza ci#giem znaków, które tworz# logo PO IG, logo UE, logo.  

! Informacja o wspó!finansowaniu projektu jest umieszczana w dowolnym miejscu 
produktu/materia!u. Musi by% jednak umieszczona poza ci#giem znaków. 

! Tre$% informacji o wspó!finansowaniu mo&e podlega% modyfikacji, rozwini ciu, np. 
je&eli w ramach projektu realizujemy szkolenie to informacja o wspó!finansowaniu 
b dzie mia!a nast puj#c# form : „Szkolenie wspó!finansowane ze $rodków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. 

! W przypadku materia!ów promocyjnych wymienionych w punkcie 3,4,5 w tabeli 
nr 3, oraz innych produktów multimedialnych, dopuszczalne jest tworzenie 
i stosowanie animowanych wersji elementów wizualizacji. Przyk!adowo, 
strony/podstrony internetowe czy prezentacje multimedialne po$wi cone 
realizowanemu projektowi mog# zawiera% animowane logo b#d' ca!y ci#g 
znaków. 

 
Produkty, materia"y o ma"ych wymiarach 
 
Wariant znakowania ma!ych produktów oraz materia!ów promocyjnych zak!ada, &e 
wybrane produkty i materia!y promocyjne oraz wybrane materia!y drukowane b d# 
zawiera!y, zgodnie z rozporz#dzeniem wykonawczym oraz Ksi g# identyfikacji 
wizualnej NSS, co najmniej: logo UE, odwo!anie s!owne do UE, logo PO IG, 
a opcjonalnie je$li to mo&liwe: logo instytucji. Przyk!adowy podzia! wybranych 
produktów i materia!ów dla tego wariantu prezentuje poni&sza tabela. 
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Wybór zastosowanego wariantu zale&y od wielko$ci, rodzaju i techniki wykonania 
danego produktu lub materia!u, przy czym zaleca si  stosowanie wariantu 
podstawowego w ka&dym przypadku, gdy warunki techniczne to umo&liwiaj#. 
 
Tabela 4 Przyk!ady materia!ów o ma!ych wymiarach oraz elementy ich graficznej 
wizualizacji 
Przyk"ad produktu/materia"u promocyjnego Elementy wizualizacji 
1. Ma!e produkty i materia!y: 

a. sprz t biurowy lub wyposa&enie o 
bardzo ma!ych wymiarach, 
b. oprogramowanie, 
c. gad&ety o ma!ych wymiarach, 
d. nadruki na p!ytach CD/DVD, itp. 

2. Materia!y drukowane: 
a. papier firmowy, 
b. bilety wizytowe, 
c. karty grzeczno$ciowe, 
d. koperty, 
e. naklejki na sprz t i wyposa&enie itp 

Materia!y informacyjne i promocyjne 
zawieraj#: 
Obowi$zkowo: 
1. Logo PO IG 
2. Logo Unii Europejskiej 
3. Odwo!anie s!owne do Unii Europejskiej 
(w bardzo wyj#tkowych sytuacjach, gdy 
techniki wykonania uniemo&liwiaj# 
czytelne zamieszczenie odwo!ania 
s!ownego, element 
ten nie jest obowi#zkowy) 
Opcjonalnie: 
4. Logo instytucji  

 
Przyk!ady oznaczenia ma!ych materia!ów promocyjnych: 
 
 
 

 

 

 

 

5. Narz!dzia informacji i promocji 
 
Wybór odpowiedniego narz dzia promocji projektu zale&y m.in. od tego jak# 

funkcj  pe!nimy w systemie PO IG: beneficjenta czy te& instytucji zaanga&owanej we 
wdra&anie PO IG. Nie istnieje jednak przepis zabraniaj#cy beneficjentom 
i instytucjom stosowania okre$lonego narz dzia promocji, spo$ród wymienionych 
i opisanych w kolejnych rozdzia!ach przyk!adów. Pami ta% nale&y jednak, by wydatek 
poniesiony na promocj  by! kwalifikowany, racjonalny, a jego poniesienie 
uzasadnione. Zatem w przypadku beneficjenta, który w wyniku realizacji projektu 
otrzyma! dofinansowanie na opracowanie wzoru przemys!owego lub u&ytkowego nie 
ma wi kszego sensu stosowanie narz dzi promocji typu reklama w telewizji.  
Wa&ne by informacja o wspó!finansowaniu, któr# chcemy przekaza%, by!a czytelna 
dla szerokiego kr gu odbiorców, dlatego te& nie zaleca si  u&ywania skrótów (np. 
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UE, EFRR czy PO IG), poniewa& nie s# one powszechnie znane wszystkim grupom 
docelowym. Na wszystkich produktach projektu i materia!ach zaleca si  
zamieszczane pe!nych nazw.  
Przy zamieszczaniu logo nale&y przestrzega% zasad proporcji. Symbole 
zamieszczane na wszystkich produktach projektu i na materia!ach powinny mie% 
zbli&on# wielko$%. Logo UE nie powinno by% znacz#co mniejsze ni& logo Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Przyk!adowe rozmieszczenie logo przedstawiono na poni&szym rysunku. 
Na czerwono zaznaczono linie graniczne/pomocnicze wyznaczaj#ce obszar, poza 
które górna i dolna granica logotypów UE oraz logotypu instytucji/beneficjenta nie 
powinna wykracza%.  
W zestawieniach z innymi znakami logo PO IG znajduje sie zawsze z lewej strony, 
logo UE z prawej strony, w przestrzeni pomi dzy tymi znakami mo&na umie$ci% inne 
znaki, np. logo beneficjenta czy logo instytucji itp.  

 

5.1 Na poziomie beneficjentów 
 
Beneficjent zobowi#zany jest do wyboru co najmniej jednego, wskazanego 

poni&ej narz dzia promocji. Zaleca si  jednak zastosowanie wi cej ni& jednego 
narz dzia promocji w celu zintensyfikowania dzia!a" informacyjnych. Beneficjenci 
powinni stosowa% w promocji projektu jednolit# identyfikacj  wizualn#, która 
obejmuje: 

- logo UE z odwo!aniem s!ownym do Unii Europejskiej i funduszu EFRR 
(w przypadku produktów projektu o ma!ych gabarytach lub w przypadku 
których technika wykonania uniemo&liwia zamieszczenie odwo!ania do 
funduszu, obowi#zkowo tylko odwo!anie do Unii Europejskiej), 

- logo i nazw  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
- has!a okre$lonego przez IZ, o którym wspomniano w rozdziale 3.3 

(obowi#zkowo przede wszystkim na tablicach informacyjnych i pami#tkowych), 
- kolorystyk  stosowan# w przypadku znakowania produktów projektu (jest 

dowolna, aczkolwiek zaleca si  stosowanie bieli lub kolorów zarezerwowanych 
dla PO IG, opisanych w za!#czniku nr 2 do przewodnika), 

- odpowiedni# czcionk  (zalecan#, aczkolwiek nieobowi#zkow# – wskazan# 
w przyk!adzie 1). 

 
W przypadku du&ych projektów, o czym pisano ju& w rozdziale 3.3, beneficjenci 
zobowi#zani s# do stosowania: 
 

# w trakcie realizacji projektu tablic informacyjnych, 
# po zako"czeniu projektu tablic pami$tkowych.  

 
Wzór tablic opisano w rozdziale 5.3.2. 
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Ponadto, beneficjenci mog# wybra% inne spo$ród wskazanych ni&ej narz dzi, które 
wykorzystaj# w celu wzmocnienia efektu promocji projektu, poprzez zamieszczanie 
na nich logotypów PO IG oraz UE np.: 
# papier firmowy, 
# naklejki/plakietki na sprz t lub wyposa&enie, 
# nadruki na p!ytach CD/DVD, zawieraj#cych dokumentacj  dot. projektu, 
# strona internetowa/zak!adka po$wi cona projektowi, 
# prezentacja multimedialna. 
 
Podkre$li% nale&y, &e wybór powy&szych narz dzi, poza tablicami, jest opcjonalny 
i musi by% racjonalny oraz uzasadniony z punktu widzenia efektu promocji. 

 
Przyk"ad 1 Zalecana czcionka 

 
 
 

Zaleca si , by po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, oprócz produktów 
projektu, równie& ca!a dokumentacja zwi#zana z realizacj# projektu 
(np. korespondencja prowadzona z innymi organami i instytucjami dotycz#ca 
realizowanego projektu) oraz segregatory/teczki, w których jest ona przechowywana, 
zawiera!y logo UE z odwo!aniem s!ownym oraz logo PO IG, zgodnie z przyk!adami 
od 2 do 5. 
 

5.2 Na poziomie IZ, IP, IP II 
 
Instytucje zaanga&owane we wdra&anie PO IG zobowi#zane s# do stosowania 

zasad promocji w odniesieniu do ka&dego materia!u i produktu, b d#cego efektem 
realizacji projektu. Wybór sposobu oraz narz dzia promocji zale&y od funkcji 
instytucji jak# pe!ni ona w systemie instytucjonalnym PO IG. Zakres obowi#zków IZ, 
IP i IP II (IW) w zakresie informacji i promocji okre$la Plan komunikacji PO IG, 
a konkretne dzia!ania tzw. Roczny plan dzia!a" informacyjno – promocyjnych PO IG.  
Ten ostatni dokument zawiera opis dzia!a" informacyjnych, promocyjnych 
i szkoleniowych na dany rok kalendarzowy, okre$la grup  docelow#, harmonogram 
realizacji i bud&et planowanych dzia!a" oraz spodziewane rezultaty. W celu 
zintensyfikowania dzia!a" informacyjnych zaleca si  stosowanie ró&norodnych 
narz dzi promocji. Instytucje zaanga&owane w realizacj  PO IG powinny równie& 
stosowa% we wszystkich materia!ach jednolit# identyfikacj  wizualn#, która obejmuje: 
- logo UE z odwo!aniem s!ownym do Unii Europejskiej i funduszu EFRR 

(w przypadku materia!ów o ma!ych wymiarach lub w przypadku których technika 
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wykonania uniemo&liwia zamieszczenie odwo!ania do funduszu, obowi#zkowo 
tylko odwo!anie do Unii Europejskiej), 

- logo i nazw  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
- kolorystyk  stosowan# w przypadku znakowania materia!ów (jest dowolna, 

aczkolwiek zaleca si  stosowanie bieli lub kolorów zarezerwowanych dla PO IG, 
opisanych w za!#czniku nr 2 do przewodnika), 

- odpowiedni# czcionk  (zalecan#, aczkolwiek nieobowi#zkow# - wskazan# na 
przyk!adzie 1).  

 
Instytucje zaanga&owane w realizacj  PO IG stosuj# zwykle materia!y promocyjne 
opisane w tabelach 3 oraz 4, z zachowaniem zasad dotycz#cych wizualizacji 
(a zatem zastosowanie odpowiednich logo - w zale&no$ci od wielko$ci materia!u, 
czy te& techniki jego wykonania, proporcji znaków). 
Podobnie jak w przypadku beneficjentów, zaleca si  by IZ, IP i IP II (IW) równie& 
stosowa!y znakowanie przy u&yciu logo PO IG oraz logo UE, z odwo!aniem 
s!ownym w odniesieniu do dokumentacji projektowej.  
Propozycje zamieszczono w przyk!adach od 3 do 5. 
 

 
Przyk"ad 2 
 

logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 

logo Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska. Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego. 
W przypadku produktów projektu o niewielkich gabarytach, 
znakowanie projektów omówiono w rozdziale 3.2.2. 

W poni&szych przyk!adach zamieszczono proponowane wzory oznaczania 
korespondencji dotycz#cej projektu oraz segregatorów, w których przechowywana 
jest dokumentacja. W miejscu, gdzie w przyk!adach 4 i 5 zaproponowano lokalizacj  
logo beneficjenta, mo&e pojawi% si  logo instytucji (IZ, IP lub IP II). 
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Przyk"ad 3: Wzór korespondencji dotycz cej projektu 
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Przyk"ad 4: Wzór oznakowania ok"adki segregatora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obowi zek przechowywania dokumentacji zale#y od wyst pienia pomocy publicznej w projekcie. W przypadku 
je#eli pomoc publiczna wyst pi, dokumentacja zwi zana z realizacj  projektu b$dzie musia"a by% przechowywana 
przez okres 10 lat od udzielenia: 
- pomocy indywidualnej (wej!cia w #ycie umowy o dofinansowanie projektu), 
- ostatniej pomocy programu pomocowego, 
- pomocy de minimisi 
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Przyk"ad 5. Przyk"ad oznakowania grzbietu segregatora 
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5.3  Przyk"ady oznakowania projektu za pomoc$ wybranych narz!dzi promocji 

5.3.1 Naklejki/plakietki informacyjne 
 

Narz dzie to stosuje si  w celu oznakowania $rodków trwa!ych, m.in: maszyny 
i urz#dzenia, aparatura, wyposa&enie biurowe, sprz t komputerowy, sprz ty audio – 
wizualne, zakupione ze $rodków EFRR w ramach PO IG. Plakietki/naklejki stosuje 
si  równie& w przypadku warto$ci niematerialnych i prawnych np. oprogramowanie, 
umieszczaj#c je w widocznym miejscu na sprz cie, w którym dane oprogramowanie 
zosta!o zainstalowane. 
Sprz t oraz wyposa&enie zakupione na potrzeby projektu musi by% wyra'nie 
oznakowane – np. za pomoc# naklejek w widocznym miejscu oraz musi by% czytelne. 
W przypadku produktów o bardzo ma!ych gabarytach, na których nie ma mo&liwo$ci 
zamieszczenia czytelnej informacji o wspó!finansowaniu, dopuszcza si  
zamieszczenie informacji o wspó!finansowaniu na opakowaniu/etui produktu, które 
powinno by% dost pne i przechowywane w jednym miejscu wraz z u&ytkowanym 
produktem.  
Uk!ad naklejki/plakietki powinien zawiera%: 
-  Logo Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska, 
-   Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
 
Znaki graficzne powinny by% czytelne i wyra'ne, przy zachowaniu zasad opisanych 
w za!#cznikach do niniejszego Przewodnika, dotycz#cych samego znaku graficznego 
i  mo&liwo$ci jego zestawiania z innymi znakami.  
W ramach oznaczania maszyn, urz#dze", sprz tu i wyposa&enia mo&liwe jest 
wykorzystywanie naklejek papierowych, na folii samoprzylepnej, tabliczek 
plastikowych, metalowych. 
Poni&ej przedstawiono przyk!ad naklejki do umieszczenia na $rodkach trwa!ych oraz 
warto$ciach niematerialnych (wersja dla produktów o ma!ych gabarytach, na których 
nie ma mo&liwo$ci zamieszczenia wersji podstawowej). 
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5.3.2 Tablice informacyjne i pami$tkowe 
 
5.3.2.1  Tablice zewn!trzne 

 
Tablice informacyjne i pami#tkowe umieszczane na zewn#trz stosuje si  

w przypadku inwestycji infrastrukturalnych typu inwestycje w budowle i budynki, np. 
rozwój infrastruktury parków technologicznych, inwestycje infrastrukturalne 
przedsi biorstw, w tym inwestycje typu greenfield, itp. 

Tablice powinny by% umieszczane na terenie realizacji projektu w sposób trwa!y, 
zabezpieczaj#cy je przed zniszczeniem. Zaleca si , by tablice wykonane by!y 
z materia!u trwa!ego (np. mosi#dz, marmur). 
Nie nale&y stosowa% agresywnych kolorów t!a tablicy (np. czerwony, pomara"czowy). 
Zaleca si , by t!o tablicy by!o bia!e (ewentualnie w zalecanych barwach 
przeznaczonych dla PO IG, przedstawionych w poni&szych przyk!adach), a czcionka 
typu Arial CE, w kolorze czarnym.  
Napisy na tablicach wykonuje si  w sposób czytelny i trwa!y. Litery i cyfry powinny 
by% o wysoko$ci co najmniej 4 cm. 
Wielko$% liter u&ytych do wskazania finansowego udzia!u Unii Europejskiej nie mo&e 
by% mniejsza ni& wielko$% napisu wskazuj#cego na udzia! krajowy, czy te& wielko$% 
napisu. Poni&ej opisano szczegó!owe wymagania w odniesieniu do poszczególnych 
typów tablic. 
 

  Tablice informacyjne – w trakcie realizacji projektu 
 

Umieszcza si  je w miejscu widocznym, np. przy drodze s#siaduj#cej z miejscem 
realizacji projektu lub przy bramie wjazdowej na miejsce prac. Tablic  informacyjn# 
beneficjent zobowi#zany jest umie$ci% w przeci#gu 6 miesi cy od momentu 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu. 
Uk!ad tablicy powinien zawiera%: 
-  logo Unii Europejskiej z podpisem „Unia Europejska. Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego”, 
- logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
-  poza ci#giem znaków, w dolnej cz $ci tablicy, zgodnie z przyk!adami 6-9, 

nale&y umie$ci% informacj  o wspó!finansowaniu projektu, 
- nazw  realizowanego projektu, jego !#czny bud&et i wysoko$% dofinansowania 

ze $rodków UE, 
- okres realizacji projektu, 
- has!o promocyjne przeznaczone dla PO IG. 
 
Wymiar tablicy informacyjnej powinien by% proporcjonalny do warto$ci projektu, 
zaleca si  jednak przyj#% nast puj#ce minimalne wymiary: 150 cm x 100 cm. 
Przyk!adowe wzory tablicy informacyjnej przedstawiono poni&ej. 
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Przyk!ad 6. Wersja z bia"ym t"em: 
 

rzyk!ad 7. Wersja z kolorami w tle zarezerwowanymi dla PO IG

 
 
P  
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Przyk!ad 8. Wersja z kolorami w tle zarezerwowanymi dla PO IG 

 
Przyk!ad 9: Wersja z kolorami w tle zarezerwowanymi dla PO IG 
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  Tablice pami$tkowe – po zako#czeniu projektu 
 

Umieszcza si  je w ci#gu 6 miesi cy od dnia zako"czenia realizacji projektu, w celu 
pozostawienia trwa!ej informacji o wsparciu inwestycji ze $rodków EFRR. Umieszcza 
si  je w miejscach powszechnie dost pnych, takich jak: elewacje frontowe czy 
wej$cia do budynków. Po zainstalowaniu tablic pami#tkowych nale&y usun#% tablice 
informacyjne.  
Uk!ad tablicy powinien zawiera%: 
-  logo Unii Europejskiej z podpisem „Unia Europejska. Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego”, 
- logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
-  poza ci#giem znaków, w dolnej cz $ci tablicy, zgodnie z przyk!adem nr 10, 

nale&y umie$ci% informacj  o wspó!finansowaniu projektu, 
- nazw  zrealizowanego projektu, jego !#czny bud&et i wysoko$% 

dofinansowania ze $rodków UE, 
- okres realizacji projektu, 
- has!o promocyjne przeznaczone dla PO IG. 
 
Tablica powinna mie% wielko$%, która umo&liwia jej w!a$ciw# ekspozycj . 
Minimalny zalecany wymiar to: 70 cm x 50 cm. 
Tablica pami#tkowa powinna zawiera% aktualne dane finansowe, tzn. nale&y 
wzgl dnia% ewentualne zmiany wprowadzone aneksami do umowy. W ramach 

projektu (tzn. koszty 
k l fi e o dofinansowanie 

ie ma obowi#zku usuni cia tablicy po up!ywie tego 

yk!
ezentowanych tablic 

u
danych finansowych nale&y poda% ca!kowit# warto$% 
wa i k wane i niekwalifikowane) zapisan# w umowio

(lub w aneksie do niej) oraz wk!ad bud&etu Unii Europejskiej. Na tablicy mo&na 
równie& zamie$ci% informacj  o wk!adzie krajowym (np. z bud&etu pa"stwa). 
Tablice pami#tkowe nale&y umieszcza% na czas trwa!o$ci projektu, tj. na okres 
przynajmniej 5 lat od dnia zako"czenia realizacji projektu lub na okres przynajmniej 3 
lat w przypadku projektów realizowanych w celu utrzymania inwestycji b#d' miejsc 
pracy utworzonych przez MSP. N
terminu. 
Prz adowy wzór tablicy pami#tkowej zaprezentowano poni&ej. Kolorystyka tablicy – 
do wyboru spo$ród 4 wzorów, tak, jak w przypadku zapr
informacyjnych. 
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Przyk!ad 10 Tablica pami#tkowa 

 
 
 
5.3.2.2  Tablice wewn!trzne 
 

Tablice wewn trzne stosuje si  w przypadku pozyskania warto$ci 
niematerialnych i prawnych, takich jak: nabycie wyników prac B+R, praw do 
w!asno$ci intelektualnej w tym patentów, know – how lub innej nieopatentowanej 
wiedzy technicznej zwi#zanej z wdra&anym produktem lub us!ug# itp. 
Tablice wewn trzne umieszcza si  w miejscach powszechnie dost pnych, takich jak: 
reprezentacyjne wn trza budynków, widoczne miejsca w siedzibach beneficjentów. 
Uk!ad tablicy powinien zawiera%:  
- logo Unii Europejskiej z podpisem „Unia Europejska”, 
- logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
-  poza ci#giem znaków, w dolnej cz $ci tablicy, zgodnie z przyk!adem nr 11, 

nale&y umie$ci% informacj  o wspó!finansowaniu projektu, 
- nazw  realizowanego projektu, jego !#czny bud&et i wysoko$% dofinansowania 

ze $rodków UE, 
- okres realizacji projektu, 
- has!o przeznaczone dla PO IG. 
 
 
Tablica powinna mie% wielko$%, która umo&liwia jej w!a$ciw# ekspozycj . 

inimalny zalecany wymiar to: 40 cm x 30 cm. M
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Przyk!ad 11 Wzór tablicy wewn trznej 

 

5.3.3 Strona internetowa 
 

Strona internetowa jest narz dziem promocji stosowanym we wszystkich 
projektach. Jest to skuteczne medium komunikacji. Strony internetowe/zak!adki 
internetowe po$wi cone projektowi, zarówno beneficjenta jak i instytucji 
uczestnicz#cej we wdra&aniu PO IG, powinny zawiera%:  

- logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
- logo Unii Europejskiej z odwo!aniem s!ownym do UE i funduszu,  
- informacj  o wspó!finansowaniu (opcjonalnie), 
- has!o okre$lone dla PO IG (opcjonalnie),  
- logo instytucji/beneficjenta (opcjonalnie). 

 
W przypadku strony g!ównej beneficjenta, powinien si  na niej znale'% odsy!acz do 
podstrony/zak!adki zawieraj#cej informacje o projekcie, w postaci linku lub logo, po 
klikni ciu na które u&ytkownik zostanie przekierowany w odpowiednie miejsce na 
stronie. 

Adres strony internetowej projektu powinien by% rozpowszechniany 
m.in. w publikacjach dotycz#cych projektu i innych wydawnictwach, informacjach 
rasowych i telewizyjnych oraz w inny skuteczny sposób. 

% dost pny i zauwa&alny dla internauty 
ca si , by linkowi odsy!aj#cemu towarzyszy!o logo PO 

, umo&liwiaj#ce szybsz# identyfikacj  na stronie projektu realizowanego w ramach 
tego

w), ale przy zapewnieniu 
prze % usystematyzowane 

40 cm

30 cm

p
Link do informacji o projekcie powinien by

odwiedzaj#cego stron . Zale
IG

 Programu. 
Informacje prezentowane na stronie/podstronie/zak!adce po$wi conej projektowi 

powinny by% prezentowane w sposób atrakcyjny (równie& z wykorzystaniem 
materia!ów fotograficznych i audiowizualnych, banneró

jrzysto$ci strony. Informacje zawarte na stronie powinny by
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w s b intuicyjny.
Wa& idocznych miejscach. Niemile 
odb doko"czone. Lepiej wi c „wy!#czy%” 
witryn mpletna strona sprawia, &e istnieje 
u&e prawdopodobie"stwo, &e internauta drugi raz jej nie odwiedzi, nawet je$li 

z najwa&niejszym elementów, które powinny by% dost pne na stronie, s# 
dan

tron Unii Europejskiej oraz 
stro

 informacyjne 

i/szkolenia, 

ntacji, 

, które w ramach promocji projektu wydaj# publikacje, ulotki, gad&ety, 
#zane s# równie& do 

nsowania z EFRR w ramach PO IG. Materia!y 
promocyjne maj# zwykle zastosowanie m.in. przy projektach zak!adaj#cych: 
ucz

werPoint 

y:  
 do funduszu 

h materia!ów), 

ane dla PO IG (opcjonalnie), 

posób logiczny, co pozwoli na poruszanie si  po stronie w sposó
ne informacje powinny by% zamieszczane w w

ierane przez u&ytkowników sieci s# strony nie
 na czas jej modyfikacji, poniewa& nieko

d
w pó'niejszym czasie b dzie bardzo atrakcyjna wizualnie. 
Internauci powinni mie% na bie&#co dostarczane wszelkie informacje, dlatego te& 
wa&nym i nieod!#cznym aspektem jest cz sta aktualizacja strony internetowej. 
Jednym 

e teleadresowe oraz kontakt do osoby kompetentnej, która udzieli nam informacji 
nt. realizowanego projektu. 
Na stronie powinny znale'% si  odsy!acze do oficjalnych s

ny po$wi conej PO IG, do stron IZ, a tak&e IP i IP II (o ile jest wyznaczona). 
 

5.3.4 Spotkania
 
Podczas spotka" informacyjnych dotycz#cych projektów (w tym konferencji 

prasowych, seminariów, targów) nale&y podkre$la% fakt wspó!finansowania projektu 
z funduszy Unii Europejskiej. Ponadto, w miejscach gdzie odbywaj# si  spotkania 
oraz w dokumentach dotycz#cych spotkania nale&y umie$ci% logo PO IG, logo UE 
i ewentualnie logo instytucji/beneficjenta, która spotkanie/konferencj  organizuje oraz 
informacj  o wspó!finansowaniu spotkania ze $rodków EFRR (opcjonalnie). 
Informacja taka powinna w szczególno$ci znale'% si  na: 

# Zaproszeniach na spotkanie/konferencj /szkolenie, 
# Korespondencji z uczestnikami spotkania/konferencj
# Plakatach informacyjnych, 
# Materia!ach, które otrzymuj# uczestnicy (dot. zarówno publikacji, preze

jak i gad&etów). 
 

5.3.5 Publikacje, gad&ety, spoty radiowe i telewizyjne 
 

Instytucje
b#d' produkuj# spoty radiowe czy telewizyjne, zobowi
informowania o fakcie wspó!fina

estnictwo w targach i wystawach, organizacj  szkole", us!ugi doradcze itp. 
Do najcz stszych publikacji zaliczamy:  
- materia!y poligraficzne: biuletyny, broszury, ulotki, plakaty, raporty, 

opracowania, bannery, roll-up itp. 
- materia!y na no$nikach elektronicznych: np. p!yty CD/DVD, pen-drive’y, itp. 
- prezentacje audiowizualne: prezentacje multimedialne w programie Po

lub innych. 
Wszystkie publikacje musz# zawiera% nast puj#ce element

- logo UE z odwo!aniem s!ownym do UE oraz funduszu (odwo!anie
nie dotyczy ma!oformatowyc

- logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
- has!o zarezerwow
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- informacj  „Projekt wspó!finansowany przez Uni  Europejsk# z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego” (opcjonalnie), 

-

ak i elektronicznych, 

kcie powinna znale'% 
towana jako przychód. 

, logo instytucji w $rodku, logo 
ieszczone na tylnej, zewn trznej ok!adce. Zasada 

tyczy równie& zamieszczania informacji o wspó!finansowaniu. Na zewn trznej 
owa% si  tylko znaki graficzne, bez informacji 

 wspó!finansowaniu projektu. W przypadku pojedynczych ulotek i broszur logo PO 
IG, logo UE oraz informacj  o wspó!finansowaniu projektu ze $rodków UE nale&y 
umie$ci% na pierwszej (tytu!owej, zewn trznej) lub ostatniej stronie. W przypadku 
ma"oformatowych materia"ów promocyjnych nie ma obowi$zku podpisywania 
logo Unii Europejskiej odwo"aniem s"ownym do funduszu.  
W przypadku elektronicznych publikacji informacja o wspó!finansowaniu ze $rodków 
EFRR b#d' odwo!anie s!owne do funduszu przy fladze UE powinny znale'% si  na 
ierwszej stronie/pierwszym ekranie/oknie powitalnym, które wy$wietla si  jako 

pier

teria!ów 

owi#zuje zasada, 

 logo instytucji (opcjonalnie). 
 
Przyk!ad oznakowania publikacji. 
 

 
Na wszystkich publikacjach, zarówno drukowanych j

powinna zosta% zamieszczona informacja, i& publikacja jest dystrybuowana 
bezp!atnie. W przypadku pobierania jakiejkolwiek op!aty za publikacje lub innego 
typu materia!y informacyjno-promocyjne, informacja o tym fa
odzwierciedlenie we wniosku o p!atno$% i zosta% odno
W publikacjach oraz materia!ach promocyjnych o wi kszym formacie wszystkie znaki 
(we wskazanej kolejno$ci, tj. logo PO IG z lewej strony
UE z prawej strony) musz# by% um

 dota
przedniej ok!adce powinny znajd
o

p
wsze podczas odtwarzania materia!ów w wersji elektronicznej. 

W przypadku p!yty CD/DVD w/w logo zaleca si  zamie$ci% na tylnej cz $ci 
opakowania oraz na p!ycie. Pen-drive powinien by% oznakowany w zale&no$ci od 
mo&liwo$ci – dowolnie na samym no$niku, opakowaniu lub do!#czanej smyczy. 
Do no$ników elektronicznych stosuje si  te same zasady, co do ma
promocyjnych. Na prezentacjach audiowizualnych ka&dy slajd musi zawiera% w/w 
logo we wskazanej kolejno$ci, a informacja o wspó!finansowaniu w przypadku jej 
zastosowania powinna znale'% si  na pierwszym oraz na ostatnim slajdzie. 

Stosuj#c spoty telewizyjne lub spoty radiowe na potrzeby dzia!a" promocyjnych, 
informacja o wspó!finansowaniu, b#d' w postaci odwo!ania s!ownego do UE 
i funduszu przy fladze UE (tylko w przypadku spotów telewizyjnych), b#d' w postaci 
tekstu mówionego (w przypadku zarówno spotów telewizyjnych jak i radiowych) 
powinna znale'% si  na pocz#tku lub na ko"cu materia!u. W przypadku spotów 
telewizyjnych plansza z informacj# o wspó!finansowaniu, wraz z logo (UE oraz PO 
IG), powinna ukazywa% si  na ekranie nieprzerwanie przez 3 sekundy oraz 
zajmowa% co najmniej 25% powierzchni ekranu, na którym si  ukazuje. 

W przypadku bannerów internetowych zamieszczanych na stronie internetowej, 
obowi#zkowe jest zamieszczenie zestawu wymaganych znaków graficznych (UE 
i PO IG) z odwo!aniami s!ownymi. Dla wszystkich bannerów ob
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zgodnie z któr# znaki graficzne, wraz z odwo!aniami s!ownymi (do PO IG, do UE oraz 
do EFRR), maj# znajdowa% si  na co najmniej jednym ekranie/przej$ciu animacji. 
W przypadku gad&etów promocyjnych opracowywanych na potrzeby projektu, ich 
wykonanie powinno by% stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach, a decyzja 
o wyborze takiej formy promocji powinna zosta% podparta uzasadnieniem 
o racjonalno$ci takiego wydatku. Znakowanie gad&etów promocyjnych winno 
odbywa% si  z uwzgl dnieniem poni&szych zasad: 
- 

na których 
zam

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

logo UE z informacj# „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego”, a gdy wielko$% lub technika wykonania uniemo&liwiaj# taki 
zapis - co najmniej logo Unii Europejskiej tylko ze s!ownym odwo!aniem do 
UE, a w wyj#tkowych sytuacjach (gdy istnieje prawdopodobie"stwo, 
&e odwo!anie s!owne b dzie nieczytelne) tylko logo UE, 

- logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
 
W przypadku wszystkich produktów i materia"ów drobnych, 

ieszczenie informacji o wspó"finansowaniu nie jest mo&liwe, wymagane 
jest umieszczenie co najmniej logo Unii Europejskiej oraz logo PO IG. 
 
Poni&ej przedstawiono przyk!ad kolorystyki dla publikacji z wykorzystaniem kolorów 
przeznaczonych dla PO IG. 
 
# Ok!adka 
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# Wn trza dokumentu 
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6. Koszty promocji projektu 
 

Przygotowuj#c wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PO IG, 2007 – 2013 
nale&y pami ta% o przedstawieniu planowanych dzia!a" informacyjno-promocyjnych 
projektu oraz o uwzgl dnieniu kosztów promocji projektu w tabeli planowanych 
wydatków, o ile s# one kosztami kwalifikowanymi. 

Kwota przeznaczona na promocj  projektu powinna odpowiada% jego wielko$ci, 
rodzajowi i celom. 

Odst pstwem od powy&szej zasady s# wytyczne dotycz#ce nast puj#cych 
dzia!a": 
# dzia!ania 1.1  Wsparcie bada& naukowych dla budowy gospodarki opartej na 

wiedzy 
# dzia!ania 1.3  Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsi$biorców 

realizowanych przez jednostki naukowe 
# dzia!ania 2.1  Rozwój o!rodków o wysokim potencjale badawczym 
# dzia!ania 2.2  Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek 

naukowych 
# dzia!ania 2.3  Inwestycje zwi zane z rozwojem infrastruktury informatycznej 

nauki 
 
Dla wy&ej wymienionych dzia!a" kwota wydatków kwalifikowanych, przeznaczonych 
na promocj  nie mo&e przekroczy% nast puj#cych limitów: 
 
# w projektach poni&ej 10 milionów z!otych – do 3 % warto$ci projektu; 
# w projektach o warto$ci 10-30 milionów z!otych – do 2 % warto$ci projektu; 

Z kolei dla poni&szych dwóch dzia!a" PO IG: 
 
# dzia!anie 3.2 Wspieranie funduszy kapita"u podwy#szonego ryzyka 
# dzia!anie 4.3 Kredyt technologiczny 

 

wydatki na dzia!ania informacyjne i promocyjne, zwi#zane z realizacj# projektu, nie 
mog# przekroczy% 1% ca!kowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. 
W przypadku braku informacji we wniosku o dofinansowanie oraz nie uwzgl dnienia 
wydatków na dzia!ania informacyjno – promocyjne w harmonogramie wydatków, 
poniesione na ten cel koszty nie zostan# uznane za kwalifikowane, w zwi#zku z czym 
beneficjent nie mo&e liczy% na dofinansowanie tej cz $ci projektu. 
Wytyczne dotycz#ce kwalifikowania wydatków w ramach PO IG dost pne s# na 
stronie www.poig.gov.pl w zak!adce Dokumenty, w sekcji Wytyczne MRR. 

# w projektach o warto$ci powy&ej 30 milionów z!otych – do 1,5 % warto$ci 
projektu. 
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Dane teleadresowe do IZ, IP i IP II PO IG 
 

 – Instytucja Zarz$dzaj$ca 
encyjno ci i Innowacyjno ci 

l. W
Wi 

zkolnictwa Wy&szego 
Dep

a 1/3 (wej$cie od ul. Ho&ej 20) 

.pl 

formacyjnego 

STYTUCJE WDRA'AJ(CE 

x: +48 (22) 825-33-19 
ww.opi.org.pl 

www.parp.gov.pl 
 
Krajowy Fundusz Kapita"owy S.A. 
ul. Krucza 16/22, VI p. 
00-526 Warszawa 
tel.: +48 (22) 578-26-86 
fax: +48 (22) 578-26-87 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Przedsi!biorczo ci i Innowacji 

www.bgk.com.pl 

tel.: +48 (22) 536-70-80 
fax: +48 (22) 536-70-55 

$ca Programy Europejskie 
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, IV pi tro 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy&szego 
Departament Funduszy Europejskich (DFE ) 
ul. Wspólna 1/3 (wej$cie od ul. Ho&ej 20) 
00-529 Warszawa 

www.nauka.gov.pl 
 
Ministerstwo Gospodarki 

02-548 Warszawa 
tel.: +48 (22) 845-95-00 
fax: +48 (22) 845-95-05 
www.fnp.org.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
epartament Zarz$dzania Programami KonkurD

u spólna 2/4, 00-926 Warszawa 
cej informacji mog# Pa"stwo znale'% na stronie www.poig.gov.pl lub www.mrr.gov.pl 

Zapraszamy do korzystania z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na lata 2007-2013, 
Warszawa, ul. Krucza 38/42, tel. +48 (22) 6260632 i 6260633, e-mail: punktinformacyjny@mrr.gov.pl 
W przypadku pyta" prosimy o ich zg!aszanie na adres e-mail: po-ig@mrr.gov.pl 
 
INSTYTUCJE PO)REDNICZ(CE : 
Ministerstwo Nauki i S

 
 

artament Funduszy Europejskich  
ul. Wspóln

-

Departament Wspierania 

00 529 Warszawa 
tel.: +48 (22) 529-23-03 
fax: +48 (22) 5

Al. Jerozolimskie 7 
00-955 Warszawa 

29-23-57  
www.nauka.gov.pl 
 

tel.: +48 (22) 596-59-25 
fax: +48 (22) 583-82-77 

Ministerstwo Gospodarki  
Departament Funduszy Europejskich 
Plac Trzech Krzy&y 3/5, 00-507 Warszawa 
tel.: +48 (22) 693-5

Polska Organizacja Turystyczna 
Departament Funduszy Europejskich 

1-09 
fax: +48 (22) 693-40-26 
www.mg.gov

ul. Cha!ubi"skiego 8 
00-613 Warszawa, pi tro 33 

 
Ministerstwo Spraw 
Wewn!trznych i Administracji 
Departament Spo"ecze#stwa 

www.pot.gov.pl 
 
W"adza Wdra&aj

In
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa tel.: +48 (22) 461-87-39, 461-86-58
tel.: +48 (22) 529-23-64 fax: +48 (22) 461-87-22 
fax: +48 (22) 529-23-92 
www.mswia.gov.pl 

www.wwpe.gov.pl 
 

 
IN
I BENEF ICJENCI SYSTEMOWI: 
 
O rodek Przetwarzania Informacji 
Al.

tel.: +48 (22) 529-23-03 
fax: +48 (22) 529-23-57  Niepodleg!o$ci 188 b, 00-608 Warszawa 

tel.: +48 (22) 570-14-00 
fa
w
dodatkowych informacji udziela Dzia! 
Wdra&ania Dzia!ania 1.1 i 1.3 PO IG: 

Departament Wdra&ania Programów 
Operacyjnych 

tel.: +48 (22) 351-70-87 
 
Polska Agencja Rozwoju 
Przedsi!biorczo ci 
ul. Pa"ska 81/83, 00-834 Warszawa 

Plac Trzech Krzy&y 3/5 
00-507 Warszawa 
tel.: +48 (22) 693-58-44 
fax: +48 (22) 693-40-55 
www.mg.gov.pl 

tel.: +48 (22) 432-80-80, 652-80-80 
fax: +48 (22) 432-86-20, 432-84-04, 
652-86-20, 652-84-04 

 
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 
ul. Gra&yny 11 
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7. Spis za"$czników: 

Za"$cznik nr 1 Logotyp4 PO IG – czyli podstawowy znak graficzny 

, 
gi Polski poprzez 

zd.  

y na tzw. siatce modu"owej 

Sia a okre$la podstawowe 
pro  
gra t 
dok
znaku firmowego. Siatk  modu!ow# 
stos cjach, gdy nie mo&na  
wyk
b#d
na ych 
przedstawieniach znaku firmowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Znak graficzny jest zbudowany z uk!adu po!#czonych gwiazd na tle trapezu. 

Symbolika gwiazd nawi#zuje do flagi Unii Europejskiej poprzez kolor jednej z gwiazd
jak równie& niebieski kolor t!a. Nawi#zuje równie& do symboliki fla
kolory pozosta!ych dwóch gwia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znak graficzn
 

tka modu!ow
porcje i wielko$ci w budowie znaku
ficznego. Siatka modu!owa jes
!adnym wzorcem do odtworzenia 

uje si  w sytua
orzysta% wzoru znaku graficznego 
' logotypu zapisanego na p!ycie CD, 

przyk!ad przy wielkoformatow

 

                                                 
4 Logotyp – w grafice reklamowej i zagadnieniach marketin nt logo sk!adaj#cy si  

arskich, stanowi#cy nazw  lub slogan firmy, organizacji, idei itp. W j zyku 
t b! dnie traktowany jako synonim logo, aczkolwiek w szczególnych 

dko) logo mo&e sk!ada% si  wy!#cznie z logotypu. 

gowych jest to eleme
wy!#cznie ze znaków pis
potocznym logotyp jes
przypadkach (wcale nierza
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Za"$cznik nr 2 Kolorystyka g"ównego znaku graficznego i znaku PO IG 

ajbardziej 
le&nie od 

chnik

                                                

 
Kolory znaku oraz elementów systemu identyfikacji powinny by% jak n
zbli&one do kolorów okre$lonych dla znaku graficznego w CMYK5, nieza
te i reprodukcji. Poni&ej przedstawiono parametry poszczególnych elementów. 

 
5 CMYK - zestaw czterech podstawowych kolo w farb drukarskich stosowanych powszechnie 
w druku kolorowym w poligrafii i metodach pokrewnych. CMYK to jednocze$nie jedna z przestrzeni 
barw w pracy z grafik# komputerow#. Skrót CMYK powsta! jako z!o&enie pierwszych liter angielskich 
nazw kolorów prócz koloru czarnego, z którego wzi to liter  ostatni#. 

ró

 

    C cyjan (ang. Cyan) 

     M magenta (ang. Magenta) 

     Y &ó!ty (ang. Yellow) 

     K czarny (ang. blacK) 
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Kolorystyka uz "niaj$caupe  
 
Poni&ej przedstawiono parametry kolorystyczne znaku g!ównego, w zale&no$ci 
od wybranej techniki reprodukcji. W przypadku druku w systemie PANTONE6 
wykorzystujemy 3 kolory PANTONE – niebieski, czerwony i &ó!ty oraz zak!adam
raster7 z overprintem8 z kolorów CMYK – black i magenta. 

y 

Zaleca si  druk bezpo$rednio na folii. 

 
Tabela kolorów dla technik drukarskich oraz innych technik reprodukcji. 
 
 
 

                                                 
6 PANTONE - najpowszechniej u&ywany wzornik kolorów. 
7 Raster - to jednotonalny obraz sk!adaj#cy si  z drobnych kropek (lub w szczególnym przypadku 

ia z normalnej odleg!o$ci wra&enie istnienia pó!tonów, gdy kropki te s# 
 z otaczaj#cym je t!em. Jasno$% osi#gni tych w ten sposób pó!tonów 
ni zaj tej przez elementy rastra (plamki rastra) do powierzchni 

iezadrukowanego jasnego (najcz $ciej bia!ego) pod!o&a drukowego. 
Overprint - nadrukowanie 

z linii), daj#cy podczas ogl#dan
aj# si ju& 

wyn
na
ik

 tyle ma!e, &e zlew
a ze stosunku powierzch
j#cego te elementy notacza

8 
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Kolorystyka dla PO IG 
 
CMYK 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolejne cyfry oznaczaj# numery kolorów w CMYK, czyli np. 90:0:45:10 oznacza : 
C:90  
M:0  
Y:45  
K:10 
 
RGB9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

olejne cyfry oznaczaj# numery kolorów w RGB, czyli np.:0:141:137 oznacza: 
:0 

G:147 

K
R

B
 
                                                

:137 

 
9 RGB – jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej wspó!rz dnymi RGB. Jego nazwa powsta!a ze 
z!o&enia pierwszych liter angielskich nazw barw: R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B – blue 

el ten si  sk!ada. Zapis koloru jako RGB cz sto stosuje si  w informatyce. (niebieskiej), z których mod
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Za"$cznik nr 3 Logo PO IG - warianty znaku graficznego 

# Forma podstawowa znaku oraz formy uzupe"niaj$ce 
 
Forma podstawowa i uzupe!niaj#ca znaku graficznego jest zbudowana w $ci$le 
okre$lonych proporcjach. 
 
 
Wariant kolorowy

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wariant monochromatyczny na tle programu – negatyw
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Warianty achromatyczne 
 
 

NEGATYW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZYTYW  
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Wariant szary 

a"$cznik nr 4 Pole znaku graficznego 

W zakresie struktury pól znaku wyró&niamy pole podstawowe oraz tzw. pole 
chronne.  
ole podstawowe definiuje minimalny zamkni ty obszar wokó! znaku, w którym znak 
o&e by% u&yty. Pole ochronne definiuje obszar wokó! znaku, w którym nie mo&e 

ojawi% si  &adna obca forma, zarówno graficzna, jak i tekstowa. Do wyznaczenia 
ola podstawowego i ochronnego u&yto modu!u konstrukcyjnego – kwadratu o boku 
wnym 1/4 wysoko$ci znaku graficznego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z
 

o
P
m
p
p
ró
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"$cznik nr 5 Zestawienie znaku z inny

Istnieje mo&liwo$% umieszczania na potrzeby dzia!a" informacyjno – 
h wy&ej znaków, innych logo (np. logo firmy, instytucji 

h z innymi znakami znak PO IG znajduje si  zawsze z lewej 
strony, w przestrzeni pomi dzy tymi znakami umieszcza si  

i np. logo instytucji/beneficjenta. 
&ej przedstawiono zasady, którymi nale&y si  kierowa% decyduj#c si  na wybór 

kowego logo innego ni& opisane powy&ej.  
# kwesti# jest zachowanie odpowiednich proporcji pomi dzy znakami, zgodnie 

&ej schematami. 
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Za mi logo 
 

promocyjnych, oprócz opisanyc
itp.). W zestawieniac
strony, znak UE z prawej 
inne znak
Poni
z zestawieniem dodat
Istotn
z przedstawionymi poni
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Za"$cznik nr 6 Logo Unii Europejskiej – budowa, kolorystyka, warianty, 
zestawienie i zasady stosowania znaku graficznego 

Logo UE 

Logo Unii Europejskiej powinno by% u&ywane jedynie do celów i dzia!a" 
zgodnych z celami i zasadami Wspólnoty Europejskie. Zamieszczanie god!a Unii 
wymagane jest na wszystkich narz dziach informacyjnych i promocyjnych. Pod flag# 
powinna znale'% si  równie& nazwa Unia Europejska.  

 

 

 

 

 

Opis geometryczny 

Logo jest w formie niebieskiej prostok#tnej flagi, której szeroko
$ci wysoko$ci. Dwana$cie z!otych gwiazd rozmieszczonych w równych 
pach tworzy niewidzialny okr#g, którego $
#tnych prostok#ta. Promie" okr gu wynosi jedn# trzeci#

z gwiazd posiada pi % ramion po!o&onych na obwodzie niewidzia
którego promie" równy jest jednej osiemnastej wysoko$

e s# w pozycji pionowej – co oznaczy, &e jedno rami
pionowo do góry, a dwa le&# na poziomej linii, prostopad
Gwiazdy rozmieszczone s# na okr gu tak, jak godziny na tarczy zegara. Ich licz
pozostaje niezmienna. 

$% stanowi pó!torej 
d!ugo
odst rodek jest punktem przeci cia si  
przek  wysoko$ci flagi. Ka&da 

lnego okr gu, 
ci flagi. Wszystkie gwiazdy 

ustawion   skierowane jest 
!ej do drzewca flagi. 

ba 
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ryPrzepisowe kolo  

 
# Reprodukcja czterokolorowa 

 

Druk czterokolorow

 

NIEBIESKI ODBITY PANTONE (PANTONE REFLEX BLUE) jest kolorem 
powierzchni prostok#ta;  Ó!TY PANTONE (PANTONE YELLOW) jest 
kolorem gwiazd. Mi"dzynarodowa paleta kolorów PANTONE jest szeroko 
i #atwo dost"pna nawet dla amatorów. 
 

y  
Je$eli stosuje si" druk czterokolorowy, nie mo$na u$y% dwóch 
standardow rów. Niezb"dne jest wi"c odtworzenie ich poprzez 
zastosowanie druku czterokolorowego.  
 
 Ó!TY PA ONE (PANTONE YELLOW) osi&gniemy dzi"ki u$yciu koloru 
100% $ó#tego/Process Yellow. Poprzez po#&czenie kolorów 100% 
cyjanu/Proc ss Cyan i 80% magenty/Process Magenta mo$na otrzyma% 
kolor bardzo zbli$ony do NIEBIESKIEGO ODBITEGO PANTONE 
(PANTONE REFLEX BLUE). 

Internet 
NIEBIESKI ODBITY PANTONE (PANTONE REFLEX BLUE) odpowiada 
kolorowi RGB:0/51/153 (w systemie szesnastkowym (hexadecimal): 

ych kolo

NT

e

003399) w palecie kolorów komputerowych, a  Ó!TY PANTONE 
(PANTONE YELLOW) odpowiada kolorowi RGB:255/204/0 (w systemie 
szesnastkowym (hexadecimal): FFCC00) w palecie kolorów 
komputerowych. 

 
Reprodukcja jednobarwna 
 
Je$eli jedynym dost"pnym kolorem jest czarny, prostok&t powinien posiada% czarn& 
obwódk", natomiast gwiazdy powinny by% czarne na bia#ym tle. 
 
Przyk"ad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sytuacji, gdy jedynym dost"pnym kolorem jest niebieski (oczywi'cie musi to by% 
#o powinno by% wydrukowane w maksymalnym 

asyceniu tym kolorem, z pozostawionymi na tym tle bia#ymi gwiazdami. 

 

W
odbity niebieski/Reflex Blue), t
n
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Przyk"ad: 

 
 
 
 

Reprodukcji logo n
wielokolorowego, w nuje si" ono z kolorem 
niebieskim. Je'li jest 
nale$y najpierw umie'
wysoko'ci tego prostok
Przyk"ad:

 

 
 
 
 
 
 

ajlepiej dokonywa% na bia#ym tle. Nale$y unika% t#a 
zczególno'ci je$eli nie kompos

si" zmuszonym do dokonania reprodukcji na kolorowym tle, 
ci% wokó# prostok&ta bia#y pasek o szeroko'ci równej 1/25 
&ta. 

 
 

 

 
 
 
 

 
Przyk"ady b"#dnych reprodukcji:

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  Logo jest odwrócone do góry nogami. 
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 Gwiazdy nie s& ustawione w pozycji pionowej.   

 

  Gwiazdy s& niew#a'ciwie rozmieszczone w okr"gu: powinny by% ustawione tak 
jak godziny na tarczy zegara. 
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